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 رابطةل والخمسون الحادي السنوي والمؤتمر األفریقیة القارة نطاق على الزراعى االرشاد ألسبوع الثالث المؤتمر
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  المقدمة .1

. الكبیرة للمواطن األفریقي للمعاناة الرئیسة األسباب وأحد االقتصادي النمو أمام حرجا یشكل والتغذوي الغذائي األمن انعدام مازال

 األدوات لىإ مواطنیھم وصول وضمان لتیسیر مختلفة نطاقات على الكثیر یقدموا أن التنمیة في وشركائھا الوطنیة للحكومات ویمكن

 طلیعة في -ابوالشب النساء خاصة - الریف سكان یوضع أن یجب ذلك، ولتحقیق. والتغذویة الغذائیة احتیاجاتھم تلبیة من تمكنھم التي

  إذا) ةوالعمالالزراعیة  األرض مثل( المتاحة اإلنتاجیة للموارد الفعال االستخدام في إشراكھم خالل من أفریقیا في الزراعي التحول

 مقدرات عفض النتائج ھذه تحقیق من تحد التي العوامل بین ومن. مستدام نحو على االفریقیة القارة فى والفقر الجوع من التقلیل أردنا

 المعارفب الصغیرة الحیازات أصحاب تربط التي الجسور تكون أن المفترض من التي الریفیة التنمویة والخدمات الزراعي اإلرشاد

  .یحتاجونھا التي واالبتكارات والتقانات

 أنتقال دثح وقد. الطرق مفترق عند أفریقیا في البلدان بعض فيالزراعیة  اتاألستشار خدماتو الزراعي األرشاد وتنفیذ فھم ویقف

 األكثر بتكاراال نظم ألسلوب التقنیة المسائل على یركز الذي العام القطاع على یقتصر الذي -أسفل إلى أعلى من - التقلیدي النھج من

 من ةواالستفاد. والخاص العام القطاعین من لكل شموالً  كثرألاو والتعددیة والتعلم والمعرفة التسھیالت على والتركیز تعقیدا،

" لسحریةا العصى" أنھا على إلیھا النظر في حذرین نكون أن یجب أننا من الرغم على ات،واإلتصاالت المعلومات تقانة مثل االبتكارات،

 النماذجو الخدمات مقدمي من العدید مع تعددیا، یعد الیوم أفریقیا في التوسیع فإن ذلك، على وعالوة. الریفیة التنمیة مشاكل لحل

 توافروت. بصفة أساسیة المماثلة المؤسسات أو الزراعة وزارات خالل من العام اإلرشاد توفیر علیھا یھیمن یزال ال ولكن المختلفة،

 التحول یةعمل في الزجاجة عنق یشكلالزراعي الحالي  اإلرشاد نظام ولكن األفریقیة، الزراعة تحویل إلى الرامیة والممارسات التقانات

 ةالقدر أن تعني المحدودة الموارد فإن مركزي، رشادىإ نظام بلد لكل أن حین وفي. للمزارعین االبتكارات ھذه وصول عدم بسبب

 واألسلوب الناشئة االبتكارات مواكبة على قدرتھم عدم أو شامل غیر الموظفین عدد نقص وخاصة االطراف ضعیفة اإلرشادیة

  .اإلرشادي

 الشاملة لعیشاكسب  سبل تعزز نظم وضع إلى الحاجة فإن العالمى، السوق فى الشدیدة التقلباتو الحالیھ المناخیة التغیرات ظل وفي

 نظام درةق فإن ذلك ومع أفریقیا، في واقعة حقیقة المناخ تغیر إن. األھمیة بالغ أمر الصغیرة الحیازات أصحاب للمزارعین والمستدامة

 الزراعة لىإ الحاجة عن اضيغالت یمكن وال. جدا منخفضة المناخیةالذكیة  الزراعیة التقانات تعمیم على المتكاملة البیئیة المعلومات

ً  الذكیة  جنوب( أفریقیا في األغذیة من%  80 إلى یصل ما نتجونی الذین صغارالمزارعین من المالیین أن حقیقة إلى ذلك ویرجع. مناخیا

ً  الناس أشد أن وبما. التغذیةحیث نقص  من حصة أكبر ویشكلون) الكبرى الصحراء ً  احتیاجا  وكثیر - ةالریفی المجتمعات في وتھمیشا

 غیرت لمخاطر خاص بشكل معرضون الصغیرة الحیازات أصحاب المزارعین فإن - والشباب المعیشیة األسر ربات النساء من منھم

 الشباب أن غیر. لمناخا تغیر مع التكیف مشاریع وتنفیذ تعزیز في إمكاناتھم أفریقیا في والنساء الشباب أثبت السنین، مر وعلى. المناخ

 وفي. الیةالم الموارد على الحصول وعدم الفقر، معدالت رتفاعاِ  المتدنى، التعلیم مستویات تشمل مختلفة تحدیات یواجھون والنساء

 اتوذ ،"ةصعب" مھنة ھاأن على للزراعة ةالسلبی نظرةبال المرتبطة للتحدیات التصدي أفریقیا في الشباب یواصل الزراعة، /أطارسیاق

 .واألسواقالزراعیة  األراضي إلى الوصول إمكانیة عدم وكذلك ضعیفة، عوائد

. یحتاجونھا التي بتكاراتاالِ و التقاناتو بالمعارف الصغیرة الحیازات أصحاب ربطی ركجسویعمل الجھاز االرشادى والتنمیھ الریفیھ 

 في ةاألفارق المصلحة أصحاب شكل الخلفیة، ھذه ظل وفي. شاملة بطریقة ھذه الربط وظیفة داءأل جیدا تجھیزا مجھزین غیر ولكنھم

 المحسنة واالبتكارات المعارف من االستفادة تعزیز" ھدفھ واوحددمنتدى األفریقي لخدمات األستشارات الزراعیة ال م2004 عام

 ."والوطنیة الفردیة التنمویة األھداف نحو الموجھة الزراعیة اإلنتاجیة لتحسین

 وطنیة مظلة تحت الریفیھ والتنمیھ رشادألل الفاعلة الجھات تجمع قاریة منظمة المنتدى األفریقي لخدمات األستشارات الزراعیة  عتبریو

سالسل  في الفاعلة الجھات جانب من المحسنة واالبتكارات التقاناتو المعارف من االستفادة تعزیز في منتدىال ھدف ویتمثل. واحدة

 ئیسار عنصرا النظام ھذا ویشكل. والوطنیة الفردیة التنمویة أھدافھا نحو الموجھة اإلنتاجیة تحسین أجل من  الزراعیة التورید/التموین

ً  دوراً  یلعب حیث بتكار،ألا نظام في  الزراعة ودعم الریفیة، المجتمعات وتعزیز الغذائي، منألا وزیادة نتاجیة،ألا تعزیز في محوریا

 لریفیةا سبل كسب العیش لتحویل الرئیسة الركائز أحد البرنامج ھذا ویعد. للفقراء المناصر قتصاديالا للنمو المحرك باعتبارھا

 في الشاملة الزراعیة التنمیة وبرنامج 2014 لعام ماالبو إعالن منتدىال ؤیدیو. م2063حتى سنة  أفریقیا أعمال جدول في والمساھمة

  .أفریقیا في الزراعیة للتنمیة الشامل البرنامج بمؤسسات والتقییم للرصد إطاره یختص الذي أفریقیا
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 وزیادة ت،المعلوما وتبادل ،/العبرالدروس تعلم تعزیز في ھمھمت متابعة في منتدىال استخدمھا التي الرئیسة اآللیات إحدى وتتمثل

 یعھمتجمل كأداة اآللیة ھذه بتحدید  المصلحة أصحاب طالب وقد. "أفریقیا نطاق على رشادىإلا سبوعألا" خالل من المھني التفاعل

 االبتكار مع والتكیف تقنیةال ذلك في بما متضافرة إجراءات إلى تحتاج التى القضایا على للتركیز األفریقیة البلدان جمیع من المبادرة في

 لمھنيا التفاعل وزیادة الجیدة الممارسات عن المعلومات وتقاسم الخبرات، تعلم وتعزیز السیاسات إلى والدعوة ھااتنطاق وتوسیع

 حیث سبقھلثالث ایعتبر ھذا األسبوع و سنتین، كل مرة اللقاء ھذا نظموی. أفریقیا في الریفیھ التنمیھ وبرامج سیاسات على لتأثیرا وخاصة

 في القیمة سلسلة نھج" علىوالذي كان تركیزه  بتسوانا، ي بدولةغابورونمدینة  في م2013 أغسطس في األولأسبوعین تنظیم 

 األول تشرین يف إثیوبیا، ا بدولةأباب أدیسمدینة  والثاني في "الزراعیة االستشاریة للخدمات الجدیدة الطلبات لتلبیة: الزراعیة التنمیة

بوع األس عقدیُ وس. "ماالبو إعالن سیاق في السوق قودھای التي للزراعة اإلرشاد خدمات تنشیط إعادة": عنوان تحت م2015 أكتوبر/ 

 .م2017 نوفمبر 3 إلى أكتوبر 30 من الفترة في أفریقیا جنوبدولة ب ربانید الثالث لألرشاد الزراعي بمدینة

  م2017 افریقیعلى نطاق أرشادى الزراعى إلسبوع األا .2

 والغابات الزراعة وزارة مع بالتعاون الزراعي لإلرشاد أفریقیا جنوب رابطةو الزراعیةفریقي لخدمات األستشارات األالمنتدى  نظمسی

ً  الذكیة الزراعیة تقانات التوسع فى" موضوع حول األوروبي لالتحاد الثالث المؤتمر األسماكو  والنساء للشباب تكاملیة نظرة: مناخیا

 لسلبيا بالتأثیر كأعتراف منھم المصلحة وأصحاب المنتدى إدارة مجلس قبل من الموضوع ھذا ختیارإ تم وقد. " رقمیةال الثورة ظل فى

ً األكثر السكان قبل من) واألصول والمیاه واألرض التمویل( اإلنتاجیة الموارد الى وصولال حق على المناخ لتغیر  وال ،ھشاشةً/ضعفا

 لىإ بتكاراتالوا التقاناتو والمعارف للمعلومات الشامل الوصول تعزیز إلى حاجة ھناك الصدد، ھذا وفي. والنساء الشباب سیما

 أن لمؤسسةا على یتعین ثم، ومن. العیش كسب سبل تحسین أجل من االنتاجیة للموارد ستخدامھمإ تعزیز أجل من الریفیین المزارعین

 الجھات نم وغیرھم والشباب، النساء سیما وال ،لمخاطرل المعرضین المزارعین زویدت على قادرة لتكون نفسھا تجھیزو توجیھ تعید

 المالئمة عیةالزرا والممارسات االستراتیجیات ونشر لتحدید  یحتاجونھا التي التقاناتو بالمعرفة الزراعي االبتكار نظم في الفاعلة

  :التالیة الفرعیة المواضیع على المؤتمر سیركز التحدید، وجھ وعلى. المحلیة مجتمعاتھملظروف 

 الریفیھ التنمیھ و الزراعى االرشاد خدمات في والمرأة الشباب إدماج. 

  ریفیھال والتنمیھ الزراعى االرشاد خدماتب المتعلقة اتواإلتصاالت المعلومات تقنیة مجال في بتكاراتإلا نطاق توسیع. 

 بتکارإلل الشامل التقییم وابتکارات تقانات فى عالتوس . 

 األعمال لریادة الریفیھ التنمیھ و الزراعى االرشاد خدماتل واإلتصاالت المعلومات تکنولوجیا وأدوات المعرفة إدارة . 

 خالل نمالخصوص  وجھ وعلى. للمنتدى األفریقي لخدمات األستشارات الزراعیة ستراتیجيإلا االتجاه ضمن االقتراح ھذا یندرج

 للحصول الضعیفة الفئات مقدرات زیتعز االرشادى  السبوعل الفرعیة المواضیع ستشملو .والنساء الشباب دمج على التركیز

 التركیز فإن ذلك، إلى باإلضافة. المناخ تغیر ضوء فى مستدام نحو على واستخدامھا الریفیھ التنمیھ و االرشادیھ الخدمات على

 فى نالعاملی مقدرات لتحسین جدا مفیدة ووسیلة أھمیة أكثر المقترح الحدث ھذا یجعل واإلتصاالت المعلومات تقنیة أدوات على

 نتاجیةإلا الموارد على والحصول القیمة سالسل تنمیة ودعم معارفھم؛ قاعدة وتوسیع الریفیھ التنمیھ و الزراعى رشادإلا

. المعلومات ومصادر دواتأ من ذلك وغیر الزراعي والتمویل السوق ومعلومات الطقس توقعات ذلك في بما والمعلومات،

 من تجزأی ال جزءیشكالن  والشباب نساءال أن حیث - الریفي الشمول قضایا المجال ھذا في ستعالج التي المواضیع وستتناول

  .الریفي التحول

 مدینة في م2017 نوفمبر 3 إلى أكتوبر 30 من الفترة في األسبوع الثالث لألرشاد الزراعي على نطاق أفریقیا یبدأ أن المقرر ومن

 اكاألسم و والغابات الزراعة ووزارة وزارتھا خالل من ، أفریقیا جنوب جمھوریة حكومةتعتبرو. أفریقیا جنوب بدولة  دیربان

  .النبیل الحدث لھذا والمضیفین والمنظمین ینالرئیس الشركاء الزراعي لإلرشاد أفریقیا جنوب رابطھ معبالتعاون 

  الرؤیھ واألھداف والنتائج المتوقعة: .3

ً  الذكیھ ةاعالزر تقانات نشر في المساھمة: الرؤیھ  یزتعز أجلمن  الریفیھ والتنمیة الزراعي رشادإلا خدمات مقدمى لدى مناخیا

ً حاِ  االكثر  المزارعین للسکان المناخیة والمرونة البیئیة االستدامة  .أفریقیا في - والشباب النساء وخاصة - تیاجا
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  :االھداف

  .لقرارا متخذيو الزراعیھ االرشادیة الخدمات مقدمى بین والخبرات والمعارف المعلومات تبادل وتعزیز تیسیرالتشبیك: أوالً 

 ً   . اريوالق والوطني المحلي المستوى على  الریفیھ التنمیھ و الرزاعى رشادإلبا المعنیھ الھیئات دماجاِ  تعمیم تعزیز: ثانیا

 ً   .الجدیده بتكارتإلوا التقانات نطاق فى التوسیع تحقیقل رشادیةإلا الخدمات مقدمى بین قویھ روابط بناء: ثالثا

 ً    .المعرفة منصات داخل الحلول إیجاد من یتجزأ ال جزءاً  والیكون والشباب للنساء /مساحةحیز خلق :رابعا

 ً  فى التوسعو النطاق لتوسیع مشترکة ستراتیجیاتإ ووضع ،منتدىلل المتاحة والممارسات بتکاراتإلوا التقانات تقییم: خامسا

  .فریقیھألا القارة على نطاق المشاركات

 ً  معرفةال شبكات إطار في التنمویین الشركاء ومشروعات منتدىلل فریقیھألا البرامج بین قویة /عالقاتصالت إقامة: سادسا

  .الریفیھ والتنمیھ الزراعى رشادإلا مجال في بتكارإلوا

   :المتوقعة النتائج

 الضعفاء یفیینالر المزارعین لدعم الجنوب بلدان بین التعاون بأھمیة والوعي المعرفة وتحسین فریقیھ،ألا الشراكات وتعزیز نشاءإ

 رشادإلا فى الفاعلة الجھات بین وتقاسمھا إنشاؤھا تم التي اإلداریة والممارسات بتكاراتإلوا التقانات لىا صولوبال للمطالبة

  .الریفیھ والتنمیھ الزراعى

 الذكیھ الزراعیھ التقانات فى التوسیع  ً  لزیادة النساء،و الشباب سیما وال المزارعین، لدعم الریفیھ والتنمیھ رشادألل مناخیا

  .والتسویقھ الزراعیة مإنتاجیتھ

 كیھذال الزراعیھ التقانات مجال في المناسبة الممارسات أفضل  ً  .المھمشھ الفئات لمساعده مناخیا

 الدولي للتنمیة الزراعیة ( صندوقالو التنمویھ فریقیھألا البرامج بین قویة صالت إقامة (IFADالجھات من وغیره 

 ا؛أفریقی في المتكامل البیئي النظام إطار في بتكارإلوا المعرفة شبكات إطار في التنمیة شركاء و التمویلیھ

 المؤتمر محتوى وتحلیل للدراسھ اجتماعین عقد. 

 المشاركین مع رصد والتقییملل التقاریر. 

 

  نوالمشارك .4

 عبئةت حملة المؤسسة أطلقت وقد. للمشاركین وشامل شفاف مسبق اختیار ھناك سیكون ذلك، ومع للعامھ مفتوح حدث ھو المؤتمر

 للمنظمة، بعالتا المانحین المتعدد االستئماني الصندوق - األوروبي تحادإلا من بالتزامات التعھد تم اآلن وحتى الحدث، لھذا لتمویل

 ما مؤتمرال في ونالرئیس المشاركون ویشمل. أفریقیا جنوب دولةو الجنوبیة، كوریا وحكومة الزراعیة، للتنمیة الدولي والصندوق

 بلدا 40 من اإلرشاد مدراء وخاصة الزراعة، وزارة مسؤولو( العام القطاع من والتنموى الزراعى رشادإلا خدمات مقدمى: یلي

 لعرض احةمس منحھم سیتم حیث) الزراعیین والمصنعین والالسلكیة السلكیة اتاألتصاالت شركات مثل( الخاص والقطاع) عضوا

 مشاركةال والبرامج المؤسسات عن فضال الحكومیة، غیر والمنظمات المزارعین، على القائمة والمنظمات والصیادین ، بتكاراتھمإ

 أھمیة ممن لھم للمنتدى العامة الجمعیة من جزءا یشكلون الذین الزراعة، وزارات وموظفى والریفیة الزراعیة التنمیة في بنشاط

 .بلدانھم في السیاسات على التأثیر في حاسمة

 لجنة لھماوبھذه المھمة  المكلفتان الھیئتان ھما اإلقلیمي التخطیط ولجنة المنظمة المحلیة اللجنة فإن االختیار، لعملیة بالنسبة ماأ

 إقلیمي توازن ھناك یكونوس. ختیارإلا عملیة من خاللو. أعاله المذكورة األجھزة من مكونةذا الغرض وھل مخصصة اختیار

. لمعرفةا تقاسم في ومالمح عالیة قدرة لدیھم الذین الدولى، والتنموى الزراعى رشادإلا ألصحاب مھن تمثیل أیضا وأفریقیا  داخل

 نظامل ةالمعرف عیتجم في المساھمة مستوى ؛نوعوال الشباب: على التركیز یجب االختیار، في المشاركین لدى إرشادي وكمعیار

 العالمیة؛و واإلقلیمیة الوطنیة التنمیھ أنشطة في فعال دور العالمي؛ االقتصادي االتحاد موضوع في المتكامل البیئیة المعلومات

 على القدرةو والسالمة؛ والصحة البیئة مجال في الوطنیة والبرامج والمؤسسات السیاسات على إیجابي بشكل التأثیر على القدرة
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 ارةوز خالل من أفریقیا، جنوب جمھوریة حكومة وتستضیف .جزئي بشكل اآلخرین مشاركة دعم أو الكامل الذاتي الدعم تقدیم

ل من أج الحدث ھذا  الزراعي لإلرشاد رابطة جنوب أفریقیا مع بالتعاون األسماكو والغابات الزراعة وزارة لھا؛ التابعة الزراعة

  .فریقياال الجنوب في مقرھا یوجد التي زوین، ن السیدة الصندوق ممثلة تشارككما س. الزراعة مجال في الواسعة خبرتھم تقاسم

 كالةالوو االوروبي، واالتحاد ،الدولي للتنمیة الزراعیة الصندوق مثل ھذا الحدثفي شركاء التنمیة  مشاركة فإن ذلك، على ةووعال

 الأرسم وسیت. المجال ھذا في أساسیا عامالبحكم أنھم یشكلون  وغیرھم، جتماعیة،األ التنمیة ومركز ، الدولیة لتنمیةاألمریكیة ل

 مجموعةال ،العالمیة والزراعة األغذیة منظمة مثل اآلخرین اإلقلیمیین الشركاء. م2017 أغسطس نھایة بحلول الدعوات

تحالف من ال ،البحوث الزراعیة رابطة لتقىم ، مركز الفني للتعاون الزراعي والریفيال الدولیة، الزراعیة للبحوث االستشاریة

 سیتم ،صاالتاألت ولتسھیل المشاركین تنوع إلى وبالنظر. وغیرھا العالمیة والمشاریع أفریقیا ،أجل الثورة الخضراء في أفریقیا

 جنوب في المحلیة غاتالل إلى ةالترجم تقدیم أیضا یمكن الجانبیة األحداث بعض وفي. والفرنسیة اإلنكلیزیة باللغتین الترجمة توفیر

 .أفریقیا

  الروابط: .5

 فریقیاأ في الصلة ذات ستثماریةإلا والمشروعات أفریقیا، جنوب في األسماكو والغابات الزراعة وزارة مع وثیقة روابط ستقام

 ةوالرابط اإلیسا( الصندوق في الصلة ذات األخرى اإلقلیمیة الشعوب مع التعاون إنشاء أو تعزیز وسیجري. أعاله المذکورة

 یستفید بحیث دى األفریقي لخدمات األستشارات الزراعیةتمنال مع المؤتمر بعد ما أحداث وستناقش). الزراعیة للتنمیة العالمیة

  .منھا فإنالطر

) بافو( األفارقة المزارعین منظمة مع منتدىال تواصلیو. األوروبیة لوكالةل التابع المزارعین منتدى مع الروابط ضمان وسیتم

 في ةالسابق الحكومیة غیر المنظمات عقدت وقد. المحلیة التنظیمیة اللجنة ھو الربط جھاز ویكون. اإلقلیمیة المزارعین ومنظمة

 یة،الدول الزراعیة للبحوث االستشاریة مجموعةال ومراكز ،المنتدى العالمي لخدمات األستشارات الریفیة مع مختلفة شراكة

الزراعیة, المركز الفني للتعاون الزراعي الریفي, التحالف من أجل الثورة الخضراء بأفؤیقیا, وكالة والصندوق الدولي للتنمیة 

 الخاص القطاع في الفاعلة والجھات المزارعین تنظیمات یتم دعوةوس.  التعاون الفني األلمانیة, والوكالة األمریكیة للتنمیة العالمیة

 .ةالجانبی فعالیاتلل رعاة أو كمنظمین إما /المؤتمرالحدث إلى

  الستدامةا .6

 المصلحة أصحاب أو/ و أنفسھم الراعیة والمنظمات األفراد من متزاید عدد ھناك الحكومیة، غیر المنظمات معرفة ازدیاد ومع

 ظماتوالمن األفریقیة الحكومات أبدت وقد. المشاركین لتمویل الرئیس المصدر المطاف نھایة في ھذا وسیصبح. الحدث ھذا في

 بناء طةالراب وستواصل. مماثلة أحداث لرعایة المستقبل في استعدادھا الخاص القطاع في الفاعلة الجھات وبعض الحكومیة غیر

 ثقافة إدخال تمی ذلك، إلى باإلضافة. الشركاء ھؤالء مع المستقبل في األحداث وستقام. أنشطتھا تنفیذ في قویة وتحالفات شراكات

 .االفریقیھ یفیھالر والتنمیھ الزراعى االرشاد أسبوع من المقبلة للطبعات المالیة لالستدامة رئیسا مصدرا ھذا وسیكون التسجیل دفع

 ملخص المنھجیة: .7

. ةالمطلوب والموارد /المؤتمرالحدث عملیة لتصمیم وذلك األجتماع/للورشة وتخطیط مسبق نقاش الحدث لھذا األعداد سیشتمل

 ادیةأرش أنشطة بھا التي للمواقع میدانیة زیارة) ب( مجموعة ونقاش, السیاسات حوار, متوازیة حلقات) أ( على الحدث سیحتوي

 اءغد ,المستدیرة المائدة, العالمي المقھى مثل مختلفة طرق بأستعمال للمعرفة وتبادل تشبیك) د( جانبیة وعروض معرض) ج(

 عةمتاب سیتم. المشاركین عمل خطط وكذلك األرشاد أسبوع أنشطة وتحلیل وعكس تقییم) و( اآلخرین مع مفتوح ولقاء عمل

 وتعلم لمؤتمرا داخل تم ما لعكس المؤتمر أنتھاء بعد أجتماعین عقد تمیسكما . مشاركتھم نتائج لرصد المؤتمر أنتھاء بعد المشاركین

 وأعضاء طریةالق األرتكاز ونقاط الزراعیة األستشارات لخدمات األفریقي المنتدى سكرتاریة بواسطة والتوثیق المستفادة الدروس

  . المؤتمر في ساھموا الذین والشركاء المواضیع عمل مجموعات

 
  :األرشاد ألسبوع والفرعیة الرئیسة المواضیع .8

ً الزراعة الذكیة  في التوسع         الرقمیة والثورة والنساء الشباب دمج: مناخیا
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% 80 یوفرون الذین المزارعین صغار من ملیون 500 لعددذكیة مناخیاً ال للزراعة الحاجة تجاھل األحوال من حال بأي یمكن ال

 وقارة الصحراء جنوب ألفریقیا الزراعیة األراضي من% 80 حوالي زراعة( شاسعة مناطق یدیرون, النامیة للدول الغذاء من

 الناس رأكث المزارعین ھؤالء ویعتبر. النامي العالم في الغذاء نقص من یعانون للذین الغذاء توفیر في مساھمة أكبر ولھم) آسیا

 أن كما -نالمحلیی/األصلیین السكان أو النساء تعولھا التي األسر من معظمھم - الریفیة المجتمعات في والتھمیش للھشاشة عرضة

ً الزراعة الذكیة  في التوسع. خاصة بصفة المناخ لتغیر معرضون المزارعین صغار  على ويیحت ألنھ نسبة جوانب عدة لھ مناخیا

زیادة األثر "  ھو 2003 لسنة الدولي البنك تعریف حسب التوسع. الزراعة في واألبتكارات التقانات في التوسع دمجر من أكثر

 تكییف وأ ونشر تكراراألجتماعي األقتصادي من مستوى تغطیة أصغر الى مستوى تغطیة أكبر وبكفاءة" وذلك بألستناد على 

 .التوسع أثر زیادة على عالوة) المعاني( المفاھیمو األسالیب, األفكار, التقانات

ً الزراعة الذكیة  فإن ,م2010 عام في العالمیة والزراعة األغذیة منظمة وصف وحسب أعاله ذكر لما ةفاأض  بأنھا یعتقد مناخیا

ً الزراعة الذكیة  أستدامة تؤدي. المناخ وتغیر الغذائي بألمن المتعلقة التحدیات لمواجھة متكامل أسلوب  نتاجیةأ زیادة الى مناخیا

یتطلب وضع التصور والتنفیذ والرصد  كما. الدفیئة الغازات أنبعاثات خفیفوت المناخ تغیر مع التكیف عبر المرونة بناء, المحاصیل

 ً ذه ھدمج األبعاد الطبیعیة الحیویة واألقتصادیة األجتماعیة والمؤسسیة مع األھتمام الجید بقضایا وتفاعالت  للزراعة الذكیة مناخیا

ً الزراعة الذكیة األبعاد على مختلف النطاقات. علیھ یتطلب التوسع الناجح في  بة التعرف على والترویج للممارسات المناس مناخیا

تأقلمة) في ظل بیئات مؤاتیة تضم ترتیبات مؤسسیة داعمة وسیاسات وأستثمارات مالیة , الموالتقانات أو النماذج (الجدیدة, المحسنة

ً عة الذكیة الزراالتوسع في  تحول دونتبدأ من المستویات المحلیة وتنتھي بالعالمیة. توقع الفرص الممكنة واألختناقات التي   مناخیا

ً الزراعة الذكیة نفیذ التوسع في سیمثلون مركزیا لت المسئولین عن التسویق والسیاساتمثل        على نطاق واسع. مناخیا

ً الزراعة الذكیة  تعتبر  األمن سینتح: ھي أھداف لثالثة أفضل ألنجاز واألستثمارات الزراعي التخطیط توجیھ ألعادة أسلوب مناخیا

 فتعرّ و .النامیة الدول في وبالذات الدفیئة الغازات أنبعاثات في الزراعة مساھمة وتقلیل المناخ تغیر مع التأقلم ودعم ئيالغذا

ً الزراعة الذكیة ) الفاو( العالمیة والزراعة األغذیة منظمة  ففخوت) التأقلم( والمرونة األنتاجیة تزید التي الزراعة" بأنھا مناخیا

بما أن مصطلح . "مستدامة بصفة التنمویة واألھداف الوطني الغذائي األمن تحقیق وتعزز  الدفیئة الغازات من تتخلص أو

ً الزراعة الذكیة  ً الزراعة الذكیة شھدت  قدف ,م2009قد تمت صیاغتھ في عام  مناخیا  معارضة قویة. مناشدة ال تصدق و  مناخیا

ً الزراعة الذكیة ل مفھوم عمِ  عالمیة ألجندة التنمویة اللعلى تحفیز دعم كبیرللقطاع العام والخاص لقدرتھ الممكنة لألنضمام  مناخیا

ً الزراعة الذكیة بعض الجوانب المتعلقة ب ثارت مخاوف بأنأوالزراعة وتغیر المناخ تحت مسمى موحد. وفي نفس الوقت   مناخیا

 إنفسیتم الترویج لھا على حساب األمن الغذائي والتأقلم.وكما الحال في أسلوب تحویلي ممكن  ,وتحدیدا تخفیف الغازات الدفیئة

ً النتائج الفعلیة  ستكون أكثر فائدة عندما یتم األطالع على التدخالت واألستثمارات بمختلف مجموعات  للزراعة الذكیة مناخیا

     فة وأولیات المجتمع.المعرّ 

ً الزراعة الذكیة  في التوسع, العموم على یاق العام السغالبا ما تتطلب جمع أسالیب وعملیة غیر خطیة  -على المدى الطویل- مناخیا

ً الزراعة الذكیة ال توجد مسلمات للتوسع في ووالمحدد والقیادة المعقدة.  وبالتالي جمع حیوي أفقي الشكل أي تكرار الممارسات مناخیا

تغیر مؤسسي وسیاسي, أسالیب الواعدة أو المجازة, تقانات أو نماذج في مناطق جدیدة أو مجموعات مستھدفة وكذلك رأسیا أي 

  جابة ألحتیاجات جغرافیة ومؤسسیة بعینھا.توسع لألست

 ر السمات الطبیعیة واألجتماعیة األقتصادیة ویجعل تنمیةیّ ل سیاق التنمیة الریفیة, یغیوجد أجماع متزاید بأن تغیر المناخ یحوّ 

والسؤال  لذلك. ر ممارسات صغار المزارعین نتیجةیّ أجماع أقل حول الكیفیة التي ستغ صغار المزارعین أكثر تكلفة. لكن یوجد

ً "الذكیة زراعة صغار المزارعین  الذي غالبا ما یتم طرحھ ھو: ما ھو األختالف الحقیقي حول التي تتعدى الممارسات  "مناخیا

األستشارات  لخدمات األفریقيقارة أفریقیا الذي ینظمھ المنتدى  على نطاقاألفضل والمنتظمة في التنمیة؟ سیقوم أسبوع األرشاد 

لزراعة ا, األبتكارات والتقانات أستنادا على ھذا الموضوع (خبرةالزراعیة بأحضار مختلف الخبراء والممارسین لمناقشة وتقاسم ال

ً الذكیة   ).مناخیا

  

ً دمج الشباب والنساء في الزراعة الذكیة    مناخیا

ً للتعامل مع تبني الزراعة الذكیة  عدم التجانس بین   ھناك أعتراف متزاید بأھمیة التركیز على ,وكذلك تبني التقنیة الزراعیة مناخیا

األسر التي یعولھا أو إلناثمقارنة الذكور مع ا فإن ,لفھم دینامیكیات النوع المتعلقة بالزراعة  الجنسین وراء خیار التبني نفسھ.

حین أننا نحتاج لفھم النظام الغیر متجانس لسلوك األسرة المضمن في . في يالرجال وتلك التي تعولھا النساء یعتبر غیر كاف
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لھن واألقتصاد الزراعي وتحلیل الوضع المختلف للنساء داخل األسر التي یعولھا الرجال وتلك التي تعولھا النساء من حیث وص

اید بأن الزراعة تمثل أمكانیة ضخمة عالوة على ذلك فھناك أدراك متز الخدمات وفرص التشغیل. و وتحكمھن في الموارد المنتجة

للشباب المبادر والشباب عموما بأعتبارھم مزارعي الغد/المستقبل كما أننا نثق في قدرتھم على المحافظة على الموارد الطبیعیة. 

ً دور النساء في الزراعة وأھمیة الزراعة بالنسبة للنساء في نشر تقانات الزراعة الذكیة  فإنمن الناحیة األخرى,   یمكن ال مناخیا

  . تجاھلھ

ً لزراعة الذكیة الترویج لتبني ل د كان ھناك أعتراف متزائعلى نطاق واسع, وكذلك مع تبني التقانات الزراعیة األخرى  مناخیا

و أ ألناثامقارنة الذكور مع  فإنعلى خیارات التبني على أساس النوع. ولفھم دینامیكیات النوع لكل نظام زراعي أھمیة التركیز ب

في حین أننا نحتاج لفھم النظام الغیر متجانس لسلوكیات . ال یفي بالغرضاألسر التي یعولھا الرجال وتلك التي تعولھا النساء 

األسرة المضمن في كل األقتصاد الزراعي ولتحلیل مختلف األوضاع للنساء داخل األسر التي یعولھا الرجال وتلك التي تعولھا 

الخدمات وفرص التشغیل. عالوة على ذلك فھنالك أدراك متزاید بأن و رتھن للموارد المنتجةالنساء من حیث وصولھن وأدا

الزراعة تمثل أمكانیة ضخمة للشباب المبادر والشباب عموما بأعتبارھم مزارعي الغد/المستقبل وأننا نثق في قدرتھم على المحافظة 

 في النشاط الزراعي وأھمیة النشاط الزراعي للنساء لم یعد مثار جدل. دور النساء  فإنعلى الموارد الطبیعیة. من الناحیة األخرى 

یوفر فرصة للباحثین والممارسین التنمویین لتقاسم خبراتھم  مناخیاً موضوع دمج النساء والشباب في الزراعة الذكیة  فإنعلیھ 

ً لشباب والنساء في نشر الزراعة الذكیة لحول كیفیة تضمین النظم األرشادیة    .مناخیا

 ءالغذاوفیرتنطق في الحقیقة التي تفید بأنھ في أطار دور الزراعة لمقابلة الطلب الحالي والمستقبلي في أفریقیا وكذلك میكمن ال

ً ھنلك حاجة ملحة لجعل الزراعة الذكیة  ,واألحتیاجات األمنیة لشباب الذین یشكلون غالبیة السكان. لجاذبة وسھلة الوصول  مناخیا

    المزارعین في القارة األفریقیة. غالبیةیشكلون  ألنھمالنساء والشباب  مقدراتأحتیاجات ألھتمام أكبر بھنالك  كل تأكیدوب

األرض للتعویل على نجاحات أو یفلحون الشباب حتى نمكن الجیل القادم من المزارعین ومن یدیرون  مقدراتمن المھم بناء 

جیع أحتیاجات المزارع, أضافة سلسة القیمة, تشنحوشجیع البحث الموجھ نحن نحتاج لتعزیز البحث واألبتكارات عبر تو. حاضرال

ً بتقانات الزراعة الذكیة األھتمام صناف المحاصیل المقاومة للجفاف وألالترویج   والتي تعتبر مناسبة وحساسة من حیث مناخیا

ً  . وھذا أیضا یعني أستكشاف وتقدیم أسالیبعلى الوضع المحلي /المصممة النوع والمبنیة اریة التجمن الناحیة   أكثر توجھا

ھذا یساعد أحترافیة. ووالتسویقیة للزراعة للشباب المنخرطین في ھذا القطاع وكذلك جعل القطاع الزراعي أكثر أنتاجیة وجاذبیة 

ھامة نحو ال وعات/الشرائحھجرة ھذه المجالحد من الشباب المبدع/المبتكر والنساء في المناطق الریفیة وعلى  لمحافظةأیضا على ا

  المدن. 

كارات مدفوعة مشاریع التكیف مع تغیر المناخ. ھذه األبتھم في تعزیز وتنفیذ تعبر السنوات, أثبت الشباب والنساء في أفریقیا أمكانی

أقل من ناحیة  على نطاقمختلف التحدیات التي تشتمل ساء لنالشباب وا یواجھالمناخ. و مع ذلك  بتأثیرات تغیر -الى الحد الكبیر  -

ً منأطار/سیاق الزراعة الذكیة وعدم وصول للموارد المالیة. وفي  , معدالت فقر عالیة المقدرة الفنیة/مستویات التحصیل  فإن ,اخیا

عوائد ت ذابمفھوم سالب للزراعة كمھنة "صعبة" أو مصحوبة لنساء في أفریقیا مستمرون في معركة التحدي مقرونة الشباب وا

  واألسواق.الزراعیة الى الوصول لألرض  أیضا  ضعیفة و تفتقر

 الرئیسة أولویة للمخاوفومع ذلك ھنالك فرص من حیث أن التكیف والتخفیف من تغیر المناخ وتمكین الشباب والنساء یعتبران 

التنمیة المستدامة  وةبقتدعم وبعثة األتحاد األفریقیة تشجع و فإنفي الواقع و  لبعثة األتحاد األفریقیة وأولویات التنمیة األفریقیة.

على المستوى األقتصادي, البیئي, األجتماعي والسیاسي والتي تعترف بأھمیة تمكین الشباب والنساء, تسمح لھم لیكونوا وكالء 

شباب التي تؤثر على ال. تشتمل القضایا الناشئة م2063 س في أجندة األتحاد األفریقي للعام للتغییر في مجتمعاتنا  كما ھو مكرّ 

و التوجیھ, التدریب وأدارة المعرفة والتمویل. وفي ظل التركیز المتزاید على الشباب والنساء أعلى األرشاد  المزارعینوالنساء 

سیخلق ھذا الموضوع منصة ألستكشاف حلول عملیة یمكن  ,وأزدیاد األعتماد على الزراعة للتنمیة األقتصادیة واألمن الغذائي

ً الذكیة  في ما یلي الزراعةللحكومات والمؤسسات تطبیقھا ألشراك النشاط الذي یقوم بھ الشباب والنساء    . مناخیا

  

ً للزراعة الذكیة  واإلتصاالتالتوسع في أبتكارات تقنیة المعلومات    مناخیا
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موعة قامت مج ,القارة األفریقیة والذي أنعقد بدولة أثیوبیا على نطاقم وأثناء األسبوع الثاني لألرشاد الزراعي 2015في العام 

أجندة  بوضعھا في مكانة رفیعة ضمن واإلتصاالتاألبتكارات المتعلقة بالمعلومات و واإلتصاالتالعمل الخاصة بتقنیة المعلومات 

مجموعة  بتنظیم واإلتصاالتقامت مجموعات العمل الخاصة بتقانة المعلومات و  لخدمات األستشارات الزراعیة.المنتدى األفریقي 

ي مجال فمن األنشطة لتعزیز الوعي والتوعیة بالجھات ذات المصلحة التابعة للمنتدى األفریقي لخدمات األستشارات الزراعیة 

ستشارات الریفیة في أفریقیا وذلك باألشتراك مع الشركاء العالمیین اآلخرین لخدمات األ واإلتصاالتأستعمال تقانة المعلومات 

والتحالف من أجل الثورة الخضراء  .والمنتدى العالمي لخدمات األستشارات الریفیةالمركز الفني للتعاون الزراعي والریفي  مثل

 یلصأثناء حلقات تو واإلتصاالتتقانة المعلومات من الشباب المبدعین لعرض حلولھم المتعلقة ب 12عدد تمت دعوة   في أفریقیا

والحلقات األیضاحیة  (www.ict4ras.org) المركز الفني للتعاون الزراعي والریفيوتشغیل والتي تم تنظیمھا مشاركة مع 

, وأنتاج تدریبات الوسائط المتعددة ومنافسة الفیدیو الخاصة بألنشطة الغنیة ألسبوع األرشاد  2.0 ةلألبتكارت, وتدریبات  الشبك

ع عن طریق ربطھا بموضوفي مكان عالي بوضعھا  واإلتصاالتالزراعي الثاني. ستقوم مجموعة عمل أبتكارات تقانة المعلومات 

  .مناخیاً زي حقیقي: الزراعة الذكیة كمر

ً والزراعة الذكیة  واإلتصاالتكل من تقنیة المعلومات لیس ھنالك شك بأن  في  من حیثساخنة المواضیع من الیعتبران  مناخیا

ً للزراعة الذكیة  واإلتصاالتالسیاق الحقیقي. أن الموضوع الفرعي " التوسع في أبتكارات تقنیة المعلومات  سیجذب   "مناخیا

مجموعة مختلفة من األفراد الراغبین, المنظمات والمؤسسات وتوفیر فرصة للجھات ذات المصلحة ذات المعرفة المختلفة و/أو 

ین لتأمین وتخدم المؤید مناخیاً ألستعراض حالة عن كیفیة األرتباط اللصیق لتقنیة المعلومات والمعرفة والزراعة الذكیة  الخبرة 

   المساعدة في تكییف والتخفیف في مقابل تغیر المناخ.المزارعین وفي نفس الوقت  أجندة غذاء وتغذیة

یث تمثل الزراعة أھم مصدر حمن فقراء العالم یعیشون في المناطق الریفیة  %75ب  دراألساس المنطقي لذلك ھو أن ما یق

 یین مقارنة بأي قارة أخرى من قارات العالم. . ویعتبر سكان أفریقیا من ضمن أھم السكان الریف(Lipper et al. 2014)  دخلھمل

نقاط الھشاشة العدید من أفریقیا تحتوي على  فإن (ILRI)رة الحیوانیة ووبحسب الدراسات التي أجراھا المعھد الدولي لبحوث الث

الساخنة في الساحل الغربي, البحیرات العظمى, المناطق الساحلیة لشرق أفریقیا واألحزمة الجافة في جنوب أفریقیا. وللمعرفة 

ر تقع تحت تھدیدات خطیرة من مختلف الزوایا ولكن قد تكون أكث -في حقیقة األمر -أفریقیا  فإنالجیدة بمواردھا الطبیعیة وثروتھا 

ت ان التغیرأبأستمرار الفقر وسوء التغذیة في القارة التي من المحتمل أن تتفاقم في العقود القادمة نسبة لتغیر المناخ. ما تعنى 

أنھا بدو تة السلیمة على مختلف المستویات الوسائل والنیّ  و في حین أن األعتراف بتكثیف الجھود  المطلوبة تعتبر كبیرة وملحة.

  ال تتماشى واألھمیة الملحة للوضع الراھن. 

تشیر التقدیرات الى أن تغیر المناخ سینتج عنھ خسارة في أنتاج السعرات الحراریة التي مصدرھا الذرة الشامیة, فول الصویا, و

بذلك تأثیرا كبیرا:  ستتأثروأن أفریقیا جنوب الصحراء  (Elliott et all. 2015) 2090بحلول العام  %24-8القمح واألرز بین 

      2050قبل حلول العام  %17والقمح ب  %5تشیر التقدیرات الى أن أنتاجیة الذرة الشامي ستتقلص الى ب 

al. 2012). (Knox et  . إذاً البد ألفریقیا من تفادي الكارثة التي قد تنجم أن المناخ یتغیر وأن الممارسات والنظم الزراعیة أیضا

یسبق م ل.  ونحن نحتاج الى تطویر أسالیب مبتكرة وأدوات لتناول التحدیات التي تبدو أكثر تعقیدا  التي  أرادتأذا نتیجیة لذلك 

 لنظام أنتاج الغذاء في أفریقیا مواجھتھا.

 تكون عندما لكذ یحدث قد والتخفیف؟ للتأقلم خیارات وتطویر والتغذوي الغذائي األمن تحقیق, الزراعي األنتاج زیادة یمكننا كیف

, دیدةج وتنسیق أتصال أدوات, للعمل جدیدة طرق الى نحتاج نحن. المساعدة على كبیرة قدرة ذات واإلتصاالت المعلومات تقنیة

 جمیع علىو المصلحة ذات الجھات لجمیع والتأقلم للتبني قابلة جدیدة تحذیر نظم, الشامل والتدریب للسرعة جدیدة تعلیم أدوات

 ھنالك ذلك ىعل عالوة.  مناسبة بطریقة أستعمالھا تم ذاإ كبیرة مساعدة تقدیم یمكنھا واإلتصاالت المعلومات تقنیة وأن ویاتتالمس

ً  الذكیة بالزراعة المتعلقة ةوبالثر معرفة  ھنالك ذاً إ. ةالممكن الفعل وردة والفعل المعرفة بین توجد المفقودة الحلقات ولكن مناخیا

 السبب ولھذا.  ةوملموس عملیة حلول تنفیذ عند وكفاءة فاعلیة أكثر لتصبح قصیر وقت في للمشكلة وكبیر متعمق لفھم ملحة حاجة

 المعلومات تقنیةتعتبر و.  رئیسا دورا خاص بشكل تلعب األرشاد في واإلتصاالت المعلومات وتقنیة عموما عياالزر األرشاد فإن

العرض وتقاسم  أجل من موجودة تكن لم ذاإ جدیدة وطرق أدوات تطویر یجبكما . مضاعف تأثیر وذات قویة واإلتصاالت

ً واألنتشار الواسع للمعرفة والممارسات الخاصة بالزراعة الذكیة     .مناخیا

http://www.ict4ras.org/
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لھذا وأكثر فاعلیة وكفاءة لتنفیذ الحلول العملیة والملموسة.  بحكبیر خالل فترة زمنیة قصیرة لیصك حاجة ملحة لفھم عمیق وھنا اً أذ

وتعتبر  .في ھذا الصدد بصفة خاصة دورا رئیسا واإلتصاالتاألرشاد الزراعي من الناحیة العامة وتقنیة المعلومات  لعبب یالسب

دوات وطرق جدیدة أذا لم تكن في األصل موجودة ذات تأثیر قوي ومضاعف. وعلیھ یجب تطویر أ  واإلتصاالتتقانة المعلومات 

ً وذلك لعرض وتقاسم والنشر الواسع للمعرفة والممارسات المتعلقة بالزراعة الصدیقة  تجدر األشارة الى وجود مبادرة  .مناخیا

قالیم المتقدمة ألمجھودات تعاونیة تم التنسیق لھا بین األفراد والمؤسسات والمنظمات في بعض األقطار وكذلك في بعض ابتتعلق 

 اإلتصاالتوات والمعلومات. ویمكن لتقنیة المعلومات األتصاالتبالفرص التي تمنحھا تقنیة  تمسكفي العالم. ویجب على أفریقیا ال

   تعزیز وأسراع تقاسم المعلومات, التحذیر, تبادل المعلومات والتعاون والتعلم والتدریب وجمع البیانات والرصد.   

   
ً تقانات وأبتكارات الزراعة الذكیة   القابلة للتوسع مناخیا

ً ھنالك جدل وأھتمام كبیر ومتنامي حول الزراعة الذكیة   ً مناخ.  لكن من غیر الواضح ما أذا كانت تقانات الزراعة الذكیة مناخیا  یا

رعي ریقیا. ویوفر لنا ھذا الموضوع الفالمزارعین في أف متوفرة ومستخدمة بواسطة المزارعین الذین یشكلون الغالبیة العظمى من

ً (تقانات وأبتكارات الزراعة الذكیة  فرصة للباحثین والممارسین لتقاسم خبراتھم مع و/أو عرض تقانات للمناسبة الزراعة ) مناخیا

ً الذكیة     التي تنتظر التوسع. مناخیا

  

ً للتوسع في أبتكارات الزراعة الذكیة  مقدراتتنمیة ال   :مناخیا

ً تعتبر القضایا واألھتمام بأثر تغیر المناخ على الزراعة بما في ذلك تقانات الزراعة الذكیة  و الحصول أمجرد بدایة لكسب  مناخیا

 .ألعادة أعدادھم أو تجھیزھم لذلك ھناك حاجةعلى الشھرة. معظم الباحثین والممارسین في المیدان لیس لدیھم الوعي الكافي  

ً للتوسع في أبتكارات الزراعة الذكیة  مقدراتوتوفر لنا تنمیة ال  فیةفرصة للباحثین والممارسین لتقاسم خبراتھم حول كی   مناخیا

     أعادة أعداد/تجھیز العاملین المیدانیین لتمكینھم من التأقلم مع الطلبات الجدیدة. 

بیئیة والتغذیة واألمن التغذوي وتحدیات أقتصادیة و لمقابلة الحاجة الكبیرة للغذاء ةالرئیس اتتعد الزراعة في أفریقیا أحد المخلص

 حقائق ملموسة في مختلف أقطارومن ثم المساھمة في تحقیق أھداف تنمویة مستدامة. وعلى كل حال یعتبر تغیر وتقلب المناخ 

الزراعة الذكیة  األنتقال نحو نإالعالم وأن آثارھا السالبة حقیقیة وفي تزاید وستسوء في المستقبل أذا لم یتم أتخاذ تدابیر مناسبة. 

 ً ساء في البد من الوضع في األعتبار الشباب والنوأمر حتمي لیس لمجرد التأقلم ولكن أیضا للتخفیف من تغیر تقلب المناخ.  مناخیا

     ھذا األنتقال لتمكینھم من المشاركة الكلیة والفوائد وكذلك النتائج من األبتكارات الخاصة بالممارسات الزراعیة.  

ً أألساس المنطقي ھو أن الزراعة الذكیة  زراعیة. في نظم األبتكارات التعتبر نسبیا حدیثة في أفریقیا. وھذا یتطلب تحول  مناخیا

بالنسبة الجھات ذات المصلحة في مجال  مقدراتھذا التحول یمكن تحقیقھ شریطة وجود أستثمارات مناسبة في مجال تنمیة ال

الزراعة على المستویات الفردیة والتنظیمیة والنظم لمواجھة التحدیات المتعلقة بألبتكار, أستنباط وأدارة المعرفة الجدیدة وعملیات 

ً التعلم للترویج للزراعة الذكیة  یر الحكومیة, مھمین (المنظمات غالفنیة للعدید من العاملین المیدانیین ال مقدرات. یجب تقویة المناخیا

ً الخدمات األرشادیة, الخ....) من أجل توفیر الدعم الذي یحتاجھ المزارع لتبني الزراعة الذكیة تنظیمات المنتجین,  من ثم و مناخیا

نظیمیة تنكون قادرین على األستمرار في الزراعة ومواجھة مخاطر تغیر وتقلب المناخ. ھنالك ضرورة لبناء سیاسة مشجعة وأطر 

ضافة الى أ التغیر المناخي/البئي ونظام الغذاء. وعبر أستراتیجیة مناسبة وموجھة وتنسیق محسن في مجال السیاسات الزراعیة, 

ً األنتقال المرحلة األنتقالیة نحو الزراعة الذكیة  فإنذلك  مستوى اثلة على المتتطلب تمویل كبیر ومحسن. ھنالك فرص م مناخیا

وا لحصول على ھذه الفرص ولیكونمن االتي تمكنھم  قدراتمالمحلیون أللمامھم وتطویر ال لكن یحتاج الالعبونالمحلي والعالمي و

ً إأكثر  أن القة بتغیر المناخ. ووأسراع السیاسات الجدیدة المحتملة, اآللیات المنظمة, أطر مجتمعیة, وأتفاقیات عالمیة ذات ع لماما

ً تصمیم وتنفیذ خطط وبرامج الزراعة الذكیة من للتنظیمات ستمكنھم  قدراتتقویة ال ة ودمج الممارسات األفضل المتعلق مناخیا

     لزراعة.    في اأقلمة تغیر المناخ ب

ً على الرغم من أن الزراعة الذكیة  ضي الماتجابر في السیاقات او األطر األفریقیة, توجد العدید من  تعتبر حدیثة جداً  مناخیا

ى دالمنتن أسبوع األرشاد الزراعي الخاص بإ. مقدراتالمحتملة للتعلم فیما یتعلق بتنمیة الوالمثیرة الدروس والمبادرات المتعلقة ب

ئیسیة ر مساحاتفرصة فریدة لتقاسم ھذه الدروس والخبرات ولكن أیضا لمناقشة  منحألستشارات الزراعیة یلخدمات اقي یاألفر

ً توسع الناجح في الزراعة الذكیة لل مقدراتتنمیة المجال لألستثمارات مستقبال في      .مناخیا
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ً أدارة المعرفة للزراعة الذكیة    مناخیا

ً ال تعتبر الزراعة الذكیة  تم یبل ھي أسلوب  ,مجموعة من الممارسات التي یمكن تطبیقیھا على المستوى العالميمجّرد  مناخیا

عناصر المختلفة المضمنة في  األطر الداخلیة. وتتصل الزراعة الذكیة بیئیا بألعمال المطبقة في الحقل وتلك البموجبھ أشراك 

ً المطبقة خارج الحقل وتضمن تقانات, سیاسات, مؤسسات وأستثمار. وتوفر أدارة المعرفة للزراعة الذكیة  لباحثین فرصة ل مناخیا

وأدارة المناظر الطبیعیة, المحاصیل, الثروة الحیوانیة, دة في الحقل, النظام البیئي والممارسین لتقاسم خبراتھم وممارساتھم الجیّ 

زیادة والثروة المائیة (السمكیة) والخدمات التي یتم تقدیمھا للمزارعین ألدارة مواردھم بطریقة أفضل لتنتج أنتاج أكبر بأقل تكلفة 

 %60رھا دالعالمیة (الفاو) تقدر أن تغذیة سكان العالم تتطلب زیادة وق المرونة. األساس المنطقي ھو أن منظمة األغذیة والزراعة

الغذائي  تحدیات األمن فإنمن الغذائي الممتد بالفعل، األوبالنظرالى الحاجة الى العدید من الموارد ألجل في الناتج الزراعي الكلي. 

 األنتاج الزراعي عالمیا ومحلیا. ویھدد األثر الواقع علىر المناخ بالفعل یؤثر سلبا على تغیّ  فإنمازالت ضخمة. وفي نفس الوقت 

والدور المحوري للزراعة لسبل كسب العیش الریفي والتنمیة الواسعة النطاق. والزراعة الذكیة الزراعة كل من األمن الغذائي 

 ً ألمن الغذائي وتغیر المناخ. لذا من المھم جدا دعم المزارع ببطة رتعبارة عن أسلوب تكاملي لمعالجة ھذه التحدیات الم مناخیا

داء الفرد دارة المعرفة نظام یسعى لتحسین أإالذي یحتاج الى أسالیب أرشادیة وأستشاریة مبتكرة. وتعتبر للتكیف مع تغیر المناخ 

 ة لألصول المعرفیة. كما تضم أیضا أي(المزارع) والتنظیمات من خالل المحافظة على واألستفادة من القیمة الحالیة والمستقبلی

(أجتماعیة) عملیات وممارسات تھتم بخلق, الحصول, الحوز, التقاسم, وأستعمال المعرفة والمھارات والخبرة سواء تم وصفھا 

ح . لكن ھنالك أتفاق عام بأن أدارة المعرفة ھي تحقیق التوازن الصحی(Ferguson et al 2008)صراحة كأدارة للمعرفة أم ال 

     وسط الناس والعملیات والتقنیة.

  

ً االزراعة الذكیة    ابتكار لریادة األعمال مناخیا

عدم الیقین من تغیر المناخ وخاصة األحداث المتطرفة یجعل من الصعب على المزارعین تضمین أو دمج المخاطر في أتخاذ 

تقلب األسعار على أصول المزارع وقاعدة الھشاشات المتعلقة بتأثیرات المناخ على األنتاج, اآلفات, األمراض و وتعتمدالقرار. 

المورد الطبیعي. ویجب على األدوات المناسبة ألدارة المخاطر مثل التوقعات المناخیة الحدیثة ودعم األرشاد وشبكات األمان 

لدوران حول الھشاشات ضمن أوضاع زراعیة بعینھا. أن األسر الریفیة في الدول المصمصة بطریقة مناسبة أو أدوات التأمین ا

بشكل غیر مناسب أذا لم یتم تقدیم تدابیر مناسبة ألدارة  محدودة من حیث الموارد الوصول للمعلمونات ویمكن أن تتأثر  النامیة

ألدارة المبتكرة للمخاطر وعدم الیقین على توظیف آلیات وتعتمد ا  ألدارة المخاطر األضافیة من عدم القین المتعلق بتغیر المناخ.

مالیة (مثال تحویل المخاطر أو عقودات التأمین) التي تستعمل عدة أنواع من الطرق لفھم قرارات األستثمار, خیار التقنیة ومفھیم 

تحلیل التنوع ومسوحات  األصغر لألسرة, على نطاقر عن بعد, البیانات تمل ھذه الطرق على تقنیة األستشعالمخاطر. وتش

مثل ھذه األدوات التأمینیة أبتكار فني مناسب, بناء الوعي والثقة, تأكید طلبات سوقیة قابلة للحیاة وتعزیز تنفیذ یتطلب المزرعة. 

  المحلیة وسط مؤسات التمویل المحلیة.   مقدراتبناء ال

  

  

 
 

 


