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GFRAS წარმოადგენს სოფლისა და სოფლის
მეურნეობის
საკონსულტაციო
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მეურნეობის
საკონსულტაციო
მომსახურებას.
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შესაბამისად და მის მთავარ მიზანს წარმოადგენს
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განვითარებისა
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სიღარიბის
შემცირების ხელშეწყობა. „ახალი ექსტენციონისტი“:
სტრატეგია, ფუნქციები და შესაძლებლობები
ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების
გასაძლიერებლად.
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რაშიდ სულეიმანი
კრისტინ დევისი
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შეჯამებას და რეკომენდაციებს და მონაწილეობა
მიიღო ონლაინ გამოკითხვასა და დისკუსიაში.
მადლობას იმსახურებს მანილაში გამართულ
GFRAS-ის რიგით მეორე (26-28 სექტემბერი
2012) და ურუგვაიში გამართულ რიგით მესამე
შეხვედრებზე (29ოქტ-1ნოემ 2012) წარმოთქმული
კომენტარები და მოსაზრებები.
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ADB	
აზიის განვითარების ბანკი
AFAAS	
აგრარული საკონსულტაციო
მომსახურების აფრიკული ფორუმი
AfDB	
აფრიკის განვითარების ბანკი
AIAEE	
საერთაშორისო აგრარული
ექსტენციური განათლების ასოციაცია
AIS
აგრარული ინოვაციური სისტემა
ANAFE	
აფრიკის სატყეო მეურნეობისა და
ბუნებრივი რესურსების ქსელი
APAARI	
აზია-ოკეანეთის აგრარული კვლევის
ინსტიტუტების ასოციაცია
APEN	
ავსტრალია-ოკეანეთის ექსტენციის
ქსელი
APIRAS	
აზია-ოკეანეთის კუნძულების
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
საკონსულტაციო მომსახურების ქსელი
ASEAN	
სამხრეთაღმოსავლეთი აზიის ერთა
ასოციაცია
ATI	
აგრარული სწავლების ინსტიტუტი
ATS	
აგრარული ტექნიკური სკოლები
CARICOM	
კარიბის გაერთიანება
CGIAR	
საერთაშორისო აგრარული კვლევის
კონსულტანტთა ჯგუფი
CRS	
კათოლიკური შემწეობის მომსახურება
CTA	
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
კოოპერაციის ტექნიკური ცენტრიl
EAS	
ექსტენციისა და კონსულტაციის
სერვისი
EBRD	
ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკი
EU	
ევროკავშირი
EWB	
ინჟინრები საზღვრებს გარეშე
FAO	
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაცია
FARA	
აფრიკის აგრარული კვლევის ფორუმი
FAS	
ფერმერთა საკონსულტაციო სერვისი
FOs	
ფერმერთა ორგანიზაციები
GCARD	
აგრარული განვითარების კვლევის
მსოფლიო კონფერენცია
GCHERA	
აგრარული და საბუნებისმეტყველო
უმაღლესი განათლების ასოციაციების
მსოფლიო კონფედერაცია
GDPRD	
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განითარების მსოფლიო დონორთა
პლატფორმა
GFAR	
აგრარული კვლევის მსოფლიო
ფორუმი
GFRAS	
სასოფლო საკონსულტაციო
მომსახურების მსოფლიო ფორუმი
GIZ	
გერმანიის საერთაშორისო

თანამშრომლობის საზოგადოება
IADB	
ინტერამერიკული განვითარების ბანკი
IFAD	
სოფლის მეურნეობის განვითარების
საერთაშორისო ფონდი
IALB	
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
მრჩეველთა საერთაშორისო აკადემია
IFDC	
სასუქების საერთაშორისო ცენტრი
INCAGRO	
პერუს აგრარული კვლევისა და
ექსტენციის პროგრამა
KHDP	
კერალას მებაღეობა-მებოსტნეობის
განვითარების პროგრამა
MANAGE	
აგრარული ექსტენციის მართვის
ეროვნული ინსტიტუტი
MEAS	
ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების მოდერნიზაცია
MoFA	
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
NAADS	
ეროვნული აგრარული
საკონსულტაციო მომსახურება
NI	Neuchâtel Initiative
OECD	
ეკონომიკური კოოპერაციისა და
განვითარების ორგანიზაცია
RCBP	
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
შესაძლებლობათა განვითარების
პროექტი
RELASER	
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
ექსტენციის სამხრეთ ამერიკული
ქსელი
RUFORUM	
რეგიონულ უნივერსიტეტთა ფორუმი
სოფლის მეურნეობის
შესაძლებლობათა
განვითაებისთვისRegional
SAARC	
რეგიონული კოოპერაციის სამხრეთ
აზიური ასოციაცია
SADC	სამხრეთ აფრიკის განვითარების
საზოგადოება
SEARCA	
მეცნიერება და განათლება სოფლის
მეურნეობისთვის და
განვითარებისთვის
TAP	
ტროპიკული სოფლის მეურნეობის
პლატფორმა
UWI	ვესტ-ინდოეთის უნივერსიტეტი
UWI-CARICOM	
ვესტ-ინდოეთის, იამაიკისა და კარიბის
უნივერსიტეტი

1. შესავალი
უკანასკნელ პერიოდში აქტიურად განიხილება
სოფლად ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების გაძლიერება, მაგრამ ამისათვის
საჭირო შესაძლებლობების განვითარებაზე ბევრი
რამ ცნობილი არაა. ასევე ბევრი არ არის ცნობილი
ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების
(EAS) როლზე აგრარულ ინოვაციურ სისტემებში
(AIS) მოცემული დოკუმენტის მიზანია
აღნიშნული პრობლემური საკითხების შესახებ
ცოდნის გაღრმავება აგრარულ ინოვაციებთან
დაკავშირებული ახლებური ხედვის
ჩამოყალიბების საშუალებით ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურების მიმართ, რასაც
ჩვენ დავარქვით „ახალი ექსტენციონისტი“.
ახალი ხედვა აღიარებს არა მხოლოდ
ინდივიდუალურ, არამედ ორგანიზაციულ
და სისტემურ დონეებს. მოცემული სტატია
განიხილავს შესაძლებლობათა განვითარების
გზებს აღნიშნული დონეების მიხედვით „ახალი
ექსტენციონისტის“ შექმნა განპირობებულია
ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების
მიმართ ახალი შესაძლებლობების განვითარების
საჭიროების გაჩენით სოფლის მეურნეობაში
არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, როგორიცაა
წყლის რესურსების კლება, ნიადაგის დეგრადაცია,
ცვალებადი კლიმატი და არასტაბილური ბაზარი.
ბოლო წლების განმავლობაში ასევე ადგილი აქვს
ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების
შესაძლებლობათა შესუსტებას ტექნიკური
ინფორმაციის სწავლებისა და კომუნიკაციის
მიმართულებით. ახალი გამოწვევების
თანადროულად, ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების დაფინანსება რიგ ქვეყნებში

მცირდება.
ბოლო პერიოდში ჩნდება შეკითხვები
ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების მართებულობის შესახებ
ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების
გადასაჭრელად. რიგი ქვეყნების მთავრობებმა
კრიტიკის საპასუხოდ მოახდინეს საჯარო
ექსტენციის დეცენტრალიზება და დაიწყეს
მათი კერძო დაფინანსებაზე გადაყვანა.
მიმდინარე პროცესების პარალელურად
იცვლება თავად ექსტენციის
მიმართულებაც. იგი ხდება უფრო
პლურალისტული, რადგან
იზრდება მასში კერძო
სექტორის (აგრობიზნესის
წარმომადგენლები,
ფინანსური მომსახურება,
ვაჭრობა) არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
მწარმოებელთა
ჯგუფების, კოოპერატივების
და ასოციაციების, კერძო
კონსულტანტების და საინფორმაციო
ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული
სერვისების ჩართულობა. ყველა ზემოთ
ჩამოთვლილი სექტორი განაპირობებს
ექსტენციაში უფრო მეტი რესურსის,
ცოდნის, უნარებისა და გამოცდილების
გაერთიანებას. ამასთანავე პლურალიზმი
განაპირობებს ახალ გამოწვევებს ხარისხის,
სანდოობის, ტექნიკური შეფერხების
და მხარეთა შორის შეთანხმებული
თანამშრომლობის მხრივ.
მართალია, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში
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კომუნიკაციისა და ინოვაციების კვლევამ მოგვცა
ინოვაციის პროცესის უკეთესი გაგების საშუალება,
მაგრამ ამან უმეტეს ქვეყნებში მაინც არ იმოქმედა
ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების
გაუმჯობესების მიმართულებით. ამავდროულად
არსებობს ექსტენციისა და ინოვაციის
განვითარების ახალი გზების ძიების მცდელობები.
მოცემული დოკუმენტი შედგენილია
კომუნიკაციისა და ინოვაციის კვლევის ახალ
ხედვებზე, ექსტენციის მიმართულებით
დაგროვილ გამოცდილებაზე, აგროინოვაციური
სისტემების შესახებ არსებულ საკამათო
საკითხებზე და ექსტენციისა და ინოვაციის
განვითარების მხრივ არსებულ გამოცდილებაზე
დაყრდნობით.
დოკუმენტის მიზანია ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურების (EAS) და
აგროინოვაციური სისტემების (AIS) როლისა და
სამომავლო განვითარების გზების განსაზღვრა
სოფლად არსებული წარმოების ხელშესაწყობად,
განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით არსებული
მცირე ფერმერული მეურნეობების
დასახმარებლად. აგრარული კვლევისა და
განვითარების გლობალური კონფერენციის
(GCARD) გზამკვლევში ხაზგასმულია ის
ქმედებები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ
შესაძლებლობების განვითარებას აგრარულ
სფეროში არსებული ცოდნის შექმნის, გაზიარებისა
და გამოყენებისთვის. აღნიშნული ქმედებები ხელს

შეუწყობს აგრარულ ინოვაციურ სისტემაში
ჩართული მხარეების განვითარებას და ეფექტური
კავშირების შექმნას. ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურებას გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს რათა კვლევის შედეგებმა
მიაღწიოს არა მარტო ფერმერებამდე, არამედ
სოფლის მეურნეობაში ჩართულ ყველა
სუბიექტამდე. ამ მიზნის მისაღწევად კი საჭიროა
მოქმედების არეალის გაფართოება,
ტრადიციულად არსებული ფუნქციების სწორად
შესრულება, არსებული შესაძლებლობების
გაძლიერება და ახალი შესაძლებლობების
განვითარება. „ახალი ექსტენციონისტი“
განიხილავს სოფლის მეურნეობაში ჩართული
სხვადასხვა მხარეების ფუნქციებსა და
შესაძლებლობებს სხვადასხვა დონეზე.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არაა
აუცილებელი ყველგან მოხდეს მოცემულ
დოკუმენტში მოყვანილი იდეების განხორციელება.
მათი განვითარება დამოკიდებულია კონკრეტული
გარემო პირობებისთვის დამახასიათებელ
გამოწვევებზე. GFRAS-ის მიზანია მოცემული
დოკუმენტით, ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების გასაძლიერებლად საჭირო იდეების
შეთავაზება, რათა დაინტერესებული მხარისათვის
შესაძლებელი იყოს მათ შორის ყველაზე
ხელსყრელი შესაძლებლობის ამორჩევა არსებული
მდგომარეობის გათვალისწინებით.

ჩანართი N1. ტერმინების განმარტება
ექსტენცია და საკონსულტაციო მოსახურება (EAS): აღნიშნული ტერმინი მოიცავს ქმედებებს,
რომელთა საშუალებითაც ხდება ფერმერებისთვის და სოფლად დასაქმებული სუბიექტებისთვის
მოთხოვნადი ინფორმაციის მიწოდება, რათა მოხდეს მათი ტექნიკური და ორგანიზაციული
უნარების განვითარება მათივე ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით. ტერმინი ითვალისწინებს
ექსტენციის სფეროში ჩართული მხარეების მრავალფეროვნებას (კერძო, სახელმწიფო,
არასამთავრობო) და ასევე მიწვდილი ინფორმაციის სახესხვაობას (ტექნიკური რჩევები, ბიზნესის
მართვა, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარება და ა.შ.). აგროინოვაციური სისტემები AIS:
ორგანიზაციების, საწარმოებისა და ინდივიდებისაგან შემდგარი ქსელი, რომელიც ინსტიტუტებთან
და პოლიტიკის შემქმნელებთან ერთად ფოკუსირებულია ახალ პროდუქტებზე, ახალ მეთოდებსა და
ახალ ორგანიზაციულ ფორმებზე. ინოვაციის სისტემა გულისხმობს ინტერაქტიულ პროცესს მოქმედ
მხარეთა დიდ რაოდენობას შორის ცოდნის შექმნის, ადაპტაციისა და გამოყენების მიზნით.
ინოვაციური სისტემის შესაძლებლობებს განსაზღვრავს პოლიტიკა, ინსტიტუტებისა და ჩართული
მხარეების რაოდენობა. ინოვაციური სისტემების განვითარების მთავარი გამოწვევაა ჩართულ
მხარეებს შორის ურთიერთობების გაიოლება. შესაძლებლობათა განვითარება: OECD -ს მიხედვით
შესაძლებლობათა განვითარება არის ორგანიზაციების, ხალხის და საზოგადოების, როგორც
მთლიანის უნარი დროის გარკვეულ მონაკვეთში შექმნას,
გააძლიეროს, მოახდინოს ადაპტაცია და შეინარჩუნოს საკუთარი შესაძლებლობები. ეს ნიშნავს,
რომ შესაძლებლობათა განვითარება უნდა ხდებოდეს არა მხოლოდ ინდივიდუალურ, არამედ
ორგანიზაციულ და სისტემურ დონეზე. იგი შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ქმედებებს, როგორიცაა
ინდივიდუალური უნარების განვითარება, ორგანიზაციული ხედვის ჩამოყალიბება და გაძლიერება,
მოქმედ მხარეთა შორის დინამიური კავშირების ჩამოყალიბება.
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2. ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურების
როლი აგროინოვაციურ
სისტემებში
2.1 ახალი მოთხოვნები ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურების მიმართ
ისტორიულად, ექსტენციის მომსახურება შეიქმნა
აგრარულ სფეროში კვლევის შედეგად შექმნილი
ახალი ინფორმაციისა და ტექნოლოგიების
ფერმერებამდე მიტანის მიზნით. იდეის
მთავარი მიზანი იყო ახლად შექმნილი ცოდნის
ფერმერებამდე მიტანის გაიოლება ექსტენციის
საშუალებით, რაც თავის მხრივ გაზრდიდა
პროდუქტიულობასა და შემოსავლებს. თუკი
თავდაპირველად აღნიშნული საქმიანობა
მოიცავდა მხოლოდ მარტივი სასოფლოსამეურნეო ტექნოლოგიების ფერმერებამდე
მიტანას, დღესდღეობით ექსტენციის წინაშე დგას
უფრო რთული გამოწვევები.
1990 წლიდან სოფლის მეურნეობაში დაიწყო
სწრაფი ცვლილებები. მიუხედავად იმისა, რომ
ზოგადად სასოფლო-სამეურნეო წარმოებამ და
პროდუქტიულობამ დაიწყო ზრდა, ბევრ რეგიონში
კვლავ დგას სიღარიბისა და შიმშილის პრობლემა.
მიწის პროდუქტიულობის შენარჩუნებისა და
გაზრდისთვის გაჩნდა არსებული ბუნებრივი
რესურსების მდგრადი მართვის საჭიროება.
ბოლო ოცი წლის განმავლობაში გაზრდილია
თვითდასაქმებულთა და ქალთა ჩართულობა
სასოფლო-სამეურნეო სექტორში. შესაბამისად,
აგრარულ ექსტენციაში გაჩნდა ახალი, გენდერზე
ორიენტირებული მიდგომები.

დიდი ზომის აგრარული მარკეტების შექმნამ
უფრო დაუცველი გახადა მცირე ფერმერები,
რომლებსაც არ გააჩნიათ გარიგებების
დადებისათვის საკმარისი ძალაუფლება.
კლიმატის ცვლილება და მასთან
დაკავშირებული პრობლემები (ამინდის
ექსტრემალური პირობები და წყლის
შემცირებული რესურსები) დამატებით
გამოწვევად ყალიბდება თანამედროვე სოფლის
მეურნეობისთვის.
ახალი გამოწვევების არსებობა ნიშნავს,
რომ საკონსულტაციო მომსახურებამ უნდა
დაისახოს მრავალფეროვანი მიზნები
და მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიების
გავრცელებით არ შემოიფარგლოს. ამისათვის
საჭიროა შემდეგი მიზნების დასახვა:
უფრო ეფექტური და პასუხისმგებლური
დამოკიდებულება შიდა და საერთაშორისო
ბაზრების მიმართ; სოფლად სიღარიბის
შემცირება და მოსახლეობის გაძლიერება;
გარემოს შენარჩუნების საკითხის წინ
წამოწევა; ისეთი ტექნოლოგიების მიწოდება,
რომელიც ეხება კრედიტებს, მიწოდებისა
და გასაღების ბაზრებს; შესაძლებლობათა
განვითარების ხელშეწყობა, რაც
მოიცავს არა მხოლოდ სწავლებებს,
არამედ ინოვაციების ხელშეწყობას,
ფერმერებსა და სააგენტოებს შორის
კავშირების შექმნას; ინსტიტუციური
და ორგანიზაციული განვითარება
ფერმერთა ვაჭრობისუნარიანობის
გაზრდის მიზნით.
აღნიშნული გლობალური
გამოწვევების საპასუხოდ
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საჭიროა ახალი ცოდნის შექმნა, მისი ადაპტირება
და გამოყენება. ეს მიიღწევა აგრარულ
ინოვაციურ სისტემაში ჩართული მხარეების
ურთიერთკავშირით. საჭიროა კავშირების
ახლი ფორმების შექმნა და ჩართული მხარეების
შეთანხმებული მოქმედება.
2.2 აგრარული ინოვაციის სისტემა და
საკონსულტაციო მომსახურების როლი,
სტრატეგია და შესაძლებლობები
აგრარული ინოვაციის სისტემა ცნობილია როგორც
სოფლის მეურნეობაში სწორი ინტერვენციის და
ინვესტიციების შერჩევის საშუალება, რაც თავის
მხრივ განაპირობებს აგრარულ სფეროში
ინოვაციების წახალისებას და შესაბამის
განვითარებას. აგრარული განათლება, კვლევა,
ექსტენცია და ტრენინგი არის აგრარული
ინოვაციის სისტემის ძირითადი შემადგენელი
ნაწილები (ცხრილი 1), თუმცა მათი როლი და
მნიშვნელობა განსხვავდება სახვადასხვა ქვეყანაში
წარმოებაზე მოქმედი გარემო ფაქტორების
შესაბამისად. ინოვაციის სისტემის ცნების
განსხვავებულ აგრარულ პირობებზე მორგებამ
მოგვცა ინოვაციის მიმართ მნიშვნელოვანი
მიდგომები და დაგვანახა ექსტენციის
პოტენციური როლი აგრარულ ინოვაციურ
სისტემებში. ექსტენციისთვის მნიშვნელოვანია,

რომ იგი აღიქმება როგორც აგრარულ ინოვაციურ
სისტემაში ჩართული პროცესების, ინსტიტუტების,
პოლიტიკის, და მოქმედი მხარეების ერთ-ერთ
შემადგენელ ნაწილად. (ჩანართი 2) როგორც
ჩანართი 2-დან ჩანს, ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურების სისტემას
შეუძლია მეტი წვლილის შეტანა აგრარულ
ინოვაციურ სისტემებში თუ მას მიეცემა ახალი
როლი, მიენიჭება ახალი ფუნქციები, შეიმუშავებს
შესაფერის სტრატეგიებს და შექმნის ახალ
შესაძლებლობებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ექსტენციას
მხოლოდ ტრადიციული ფუნქციების
შესრულებით არ შეუძლია ინოვაციის სისტემის
განვითარება.
2.2.1 ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების როლი: აგრარული ინოვაციის
სისტემაში ყოველი საკონსულტაციო
მომსახურების მნიშვნელობა დამოკიდებულია
ყველა სხვა მონაწილე საკონსულტაციო
მომსახურების როლზე და ინოვაციურ სისტემაში
მონაწილე მხარეების მნიშვნელობაზე.
სამთავრობო ექსტენციას ყველა ქვეყანაში გააჩნია
ფართო არეალი ქვეყნის მიერ დასახული სოფლის
მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებული
მიზნებიდან გამომდინარე. ეს შეიძლება იყოს
ქვეყანაში სურსათის უვნებლობის, სოფლად

ცხრილი 1. აგრარული ინოვაციური სისტემა

მომხმარებლები
კვლევითი
დაწესებულებები

გადამამუშავებლები
ექსპორტიორები
მწარმოებელთა
ორგანიზაციები

საშუამავლო
დაწესებულებები

ფერმერები

მიმწოდებლები
სტანდარტის
სააგენტოები

ექსტენციისა და ბიზნესის
განვითარების სახელმწიფო
სერვისები

საგანმანათლებლო-სასწავლო
დაწესებულებები

მიწის სააგენტოები
საკრედიტო დაწესებულებები

სამთავრობო პოლიტიკა და რეგულაციები
არაფორმალური ინსტიტუტები, პრაქტიკა, ჩვევები და დამოკიდებულებები
Source: Adapted from Rivera, M.W., Alex, G., Hanson, J. and R. Birner. 2006. Enabling Agriculture: The Evolution and Promise of Agricultural
Knowledge Frameworks. Paper Presented at the Conference of the Association for International Agricultural Education and Extension
(AIAEE) in Clearwater Beach, Florida, May 14-18, 2006.
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ჩანართი 2: აგრო ინოვაციური სისტემის კვლევის შედეგები და საკონსულტაციო
მომსახურების თანამონაწილეობა
1. ინოვაცია - არის ინტერაქტიული პროცესი, რა დროსაც ხდება ცოდნის ჩამოყალიბება, ადაპტაცია და
გამოყენება. ეს არ არის სწორხაზოვანი პროცესი მეცნიერებიდან ექსტენციამდე.
2. ამ პროცესის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია მასში მონაწილე მხარეთა დიდ რაოდენობას შორის
ურთიერთკავშირი. კავშირები საჭიროებს ხელის შეწყობას, რადგან მონაწილე მხარეებს სჭირდებათ
ბიძგი ან უბრალოდ საშუალება, რათა გადალახონ ბარიერები და ჩაერთონ საერთო დისკუსიებში,
მოქმედებებსა და სწავლებაში.
3. ურთიერთდამაკავშირებელი აქტივობის მიზანია შექმნას, შეინარჩუნოს და გააძლიეროს კავშირები
როგორც ორგანიზაციების შიგნით, ასევე ინოვაციის პროცესში ჩართულ მხარეებს შორის
4. ინსტიტუტები (დåამოკიდებულებები, ჩვევები, წესები, კანონები, ნორმები, გამოცდილება და
მუშაობის მანერა) აძლევს ფორმას ინდივიდებისა და ორგანიზაციების ურთიერთკავშირებს.
ასევე პოლიტიკა და პოლიტიკური გარემო მოქმედებს ინოვაციის პროცესზე. ინსტიტუტებისა და
პოლიტიკის ცვლილების ადვოკატირებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ინოვაციისთვის.
5. ინოვაცია საჭიროებს ტექნიკური, ორგანიზაციული და ინსტიტუციონალური ადაპტაციის
ერთიანობას. ახალი ინვესტიციები და პარტნიორობა აუცილებელია იმისათვის, რომ ტექნიკური
ინოვაცია გახდეს ორგანიზაციული და ინსტიტუციონალური ცვლილების საფუძველი.
6. ტრადიციული მიდგომები, როგორიცაა კვლევისა და ექსტენციის მხარდაჭერა და მათი
ფერმერებთან დაკავშირება ინოვაციისთვის საკმარისი არ არის. აღნიშნულ ქმედებებს უნდა
დაემატოს ისეთი შემავსებლები, როგორიცაა პროფესიული უნარები, სტიმულები, პარტნიორობისა
და ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო რესურსები, ცოდნის გადაცემისა და სწავლების
განვითარება და ისეთი პირობების შექმნა, რომელიც აუცილებელია ინოვაციის პროცესში მონაწილე
მხარეებისთვის.
7. ახალი ცოდნის გამოყენება არ ნიშნავს მხოლოდ კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის
გავრცელებას. ინოვაცია ხშირად საჭიროებს მუდმივ კვლევას (როგორც გამოცდილების ნაწილს),
ზოგჯერ ახალი ტექნოლოგიის ადაპტაციისთვის და ზოგჯერ ახლად წარმოქმნილი პრობლემების
გადასაჭრელად.
8. ინოვაცია თავის თავში აერთიანებს მრავალ ფუნქციას, მოქმედებას და საშუალებას რაც ერთად
აღებული განისაზღვრება როგორც ინოვაციის მენეჯმენტი. მართალია ტექნოლოგიებზე
ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანია კვლევის შედეგების გამოსაყენებლად, მაგრამ მას
ღირებულება მხოლოდ მაშინ აქვს როცა თან ახლავს ინოვაციის მენეჯმენტის შემადგენელი
ნაწილები, როგორიცაა: კავშირების განვითარება, კვლევის საჭიროებების ურთიერთდაკავშირება,
კონფლიქტების მართვა, კრედიტებისადმი ხელმისაწვდომობის გაიოლება, მიწოდებისა და
გასაღების სერვისები, პოლიტიკის ცვლილების ადვოკატირება და სხვა დაკავშირებული
საქმიანობები.
9.ინოვაცია არის მუდმივი სწავლისა და ადაპტაციის პროცესი. ახალი მეთოდებით მუშაობის
ათვისების უნარი და სხვა ახალი უნარების ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანია ინოვაციის
შესაძლებლობების განვითარებისთვის ორგანიზაციულ, სექტორულ და სისტემურ დონეებზე.
შესაძლებლობათა განვითარება ორიენტირებული უნდა იყოს არა მხოლოდ ტექნიკური
გამოცდილების განვითარებაზე, არამედ ურთიერთქმედების, სწავლის და ადაპტაციის
გაძლიერებაზე.
ცხოვრების დონის ამაღლების, სოციალური
კაპიტალის შექმნით ფერმერთა გაძლიერების ან
რესურსების მდგრადი გამოყენების
მიმართულებით. რადგან სახელმწიფო ექსტენცია
არის ერთადერთი მნიშვნელოვანი შუამავალი
აგრარული ინოვაციების სისტემაში შემავალ
მხარეთა შორის, მისი შედარებითი უპირატესობა
მდგომარეობს მის შუამავალ რგოლად
ტრანსფორმაციაში. ეს ნიშნავს ჩართულ მხარეებს
შორის ინფორმაციისა და ცოდნის
ურთიერთგაზიარებას, მათ შორის კავშირების
გაძლიერებას, რაც თავის მხრივ აიოლებს
ინოვაციის პროცესს. საჯარო ექსტენციის მიზანს
წარმოადგენს აგრეთვე ექსტენციის სხვა

მომწოდებლების
შესაძლებლობათა განვითარება,
რადგან მათი გაძლიერება სახელმწიფოს
ინტერესებში შედის.
ექსტენციის სხვა (არასახელმწიფო)
მომწოდებლების როლი განსხვავებულია
მათი მიზნებიდან გამომდინარე,
მაგალითად კერძო სექტორს გააჩნია
ბიზნეს ინტერესები, არასამთავრობო
ორგანიზაციები ითვალისწინებენ
ადგილობრივი მოსახლეობისა და
დონორების ინტერესებს, მწარმოებელთა
კავშირი მოქმედებს მისი წევრების ინტერესებიდან
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გამომდინარე, კერძო კონსულტანტები კი
მოქმედებენ სპეციფიკურ კონსულტაციებზე
არსებული მოთხოვნის შესაბამისად.
მაშასადამე მათი როლი და შესაძლებლობები
ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება.
მათი უმეტესობა მუშაობს განცალკევებით,
საკუთარი ინიციატივებით, სპეციფიკურ
ტერიტორიაზე ფერმერეთა განსაზღვრულ
ჯგუფებთან. ყველა შემთხვევაში მათი როლი
უნდა გაიზარდოს საკონსულტაციო მომსახურების
სხვა მომწოდებლებთან თანამშრომლობით
და ინოვაციის პროცესში ჩართული მხარეების
გაძლიერებით. მაგალითად, არასამთავრობო
ორგანიზაციები რომლებსაც აქვთ სოციალური
კაპიტალის შექმნის გამოცდილება, უნდა
თანამშრომლობდნენ სახელმწიფო ექსტენციის
სამსახურებთან ფერმერების ორგანიზაციული
განვითარების კუთხით შექმნილ პროგრამებზე.
ასევე ლიდერი ფერმერების და სხვა
საკონსულტაციო მომსახურების მომწოდებელთა
სწავლებაზე, რაც საბოლოოდ სოციალური
კაპიტალის შექმნას მოემსახურება. თავის
მხრივ კერძო აგრობიზნესი დაინტერესებული
უნდა იყოს არასამთავრობო და სახელმწიფო
საკონსულტაციო მომსახურების მიმწოდებლებთან
თანამშრომლობით, რათა მოხდეს მცირე
ფერმერების დაკავშირება მაღალი ღირებულების
მქონე ბაზრებთან. არსებობს ორგანიზაციები,
რომლებსაც აქვთ ინოვაციის პროცესში ჩართული
მხარეების დაკავშირების და ერთობლივი
მოქმედებების წამოწყების შედარებით უკეთესი
შესაძლებლობები.
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2.2.2 ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების ფუნქციები
გამომდინარე იქიდან, რომ ექსტენციისა
და საკონსულტაციო მომსახურების როლი
მდგომარეობს ინფორმაციის, ცოდნისა და
გამოცდილების გაზიარებასა და გავრცელებაში,
მას გააჩნია მრავალი ფუნქცია (ჩანართი 1).
მიუხედავად ამისა, ექსტენციის ყველა
მომწოდებელი არაა ვალდებული, უკლებლად
შეასრულოს მოცემული ფუნქციები. მათი შერჩევა
დამოკიდებულია ფერმერების მოთხოვნებზე,
ადგილობრივ სიტუაციაზე, რესურსებსა და
შესაძლებლობებზე.
სპეციფიკური ფუნქციების განსაზღვრის ერთერთი
გზაა ისეთი პლატფორმის შერჩევა სადაც
შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა დაინტერესებულ
მხარეებს შორის კავშირების გაძლიერება.
(ინოვაციური პლატფორმა). მაგალითად
ბენინის სახელმწიფო აგრარული ინოვაციური
პლატფორმა წარმოადგენს შვიდ დაინტერესებულ
მხარეს (ფერმერები, გადამამუშავებლები,
საგანმანათლებლო და კვლევითი დაწესებულებები,
სამინისტროები, არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციები), რომლებიც ჩართულები არიან
ინოვაციის საჭიროებების მართვის, სახელმწიფოსა
და საზოგადოების პარტნიორობის გაიოლების
და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის
კონსულტაციების გაცემის პროცესებში. ჩართულ
მხარეებს შორის სწორი კავშირების და ინოვაციური
პროცესების არსებობისთვის საჭიროა მათ
შორის შეიქმნას ქსელი, ყურადღება მიექცეს
სოციალური დასწავლის გაძლიერებას და მოხდეს
ძალაუფლების დინამიური განაწილება. მოცემულ
ფუნქციებს უწოდებენ ინტერმედიაციას, (inter-

mediation) და ინოვაციურ ბროკერინგს (innovation
brokering).
პლურალური გარემოს პირობებში სახელმწიფო
ექსტენციის ფუნქციაა, აღმოაჩინოს მომსახურების
მიწოდებაში არსებული ხარვეზები, ხელი
შეუწყოს შესაძლებლობათა განვითარებას
და ექსტენციაში ჩართულ მხარეებს შორის
შეთანხმებულ მოქმედებას. ასევე, შესაძლებელია
კოორდინაცია გაუწიოს სხვადასხვა მხარეების
მიერ განხორციელებული აქტივობებისას
არსებული რესურსების სწორად გამოყენებას.
აუცილებელია მეტი ყურადღება დაეთმოს ისეთი
კონტინგენტის მომსახურებას, როგორიცაა: ქალი
ფერმერები; აგრეთვე მცირე, გაჭირვებული და
არახელსაყრელ პირობებში მყოფი ფემერები.
კოორდინაცია იოლდება, როდესაც პოტენციურ
პარტნიორებს შორის ყალიბდება პრობლემებისა
და შესაძლებლობების საერთო ხედვა.
თანამშრომლობა და ურთიერთქმედება კი
მაშინ განვითარდება, როდესაც ისინი ემყარება
ურთიერთნდობას.
2.2.3 რეფორმების სტრატეგია
რეფორმა არ უნდა შეეხოს მხოლოდ ექსტენციის
მიმართულებას, რადგან ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურებაში ჩართულია
მრავალი დაინტერესებული მხარე და პროცესის
მიმდინარეობა დამოკიდებულია მათ კავშირებზე
როგორც ფერმერებთან ასევე ერთმანეთთან.
იდეალურ შემთხვევაში რეფორმა უნდა შეეხოს
აგროინოვაციურ სისტემაში ჩართულ ყველა
მხარეს არსებული შესაძლებლობების გამოვლენის
(სექცია 2.2.5) შედეგად გაკეთებული დასკვნების
საფუძველზე. რეფორმები მიმართული უნდა იყოს
ინსტიტუციური და პოლიტიკის ცვლილებისაკენ,
რათა პროცეში ჩართულმა მხარეებმა შესძლონ
იმოქმედონ ისე, როგორც ერთმა სისტემამ.
ინოვაციური სისტემა ხაზს უსვამს შესწავლისა და
ადაპტაციის მნიშვნელობას. გამომდინარე იქიდან,
რომ ინოვაცია არის ადაპტაციის მუდმივი და
მზარდი პროცესი, ახალი ექსტენცია სამომავლოდ
უნდა განვითარდეს არსებული მოთხოვნების
(საბაზრო და ფერმერებში არსებული მოთხოვნები),
ადგილობრივი პირობების, სირთულეებისა და
შესაძლებლობების გათვალისწინებით. სხვა
სიტყვებით, რეფორმა უნდა ეფუძნებოდეს
ექსპერიმენტებს და სწავლას (სექცია 4.2.3),
რომელთა პილოტირებაც უნდა მოხდეს
ინოვაციური პლატფორმებისა და საკონსულტაციო
მომსახურების სახელმწიფო ქსელის მიერ. პროცესში
ჩართული მხარეების მრავალფეროვნების,
სხვადასხვაგვარი მიზნების, გამოწვევების,

პრობლემების და შესაძლებობების, აგრეთვე
გამოცდილების გათვალისწინებით, ერთგვაროვანი
ექსტენციის მოდელის ან სტრატეგიის შემუშავება,
რომელიც გათვალიწნებული იქნება ერთი ქვეყნის
ან ერთი რეგიონისთვის, არ იქნება ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურების წარმატებული
რეფორმა.
2.2.4 ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების ახალი შესაძლებლობები
ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურებას სჭირდება ახალი
შესაძლებლობები სოფლის მეურნეობაში
წარმოქმნილი ახალი ფუნქციების,
გამოწვევების და სტრატეგიების
გათვალისწინებით. ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურებას უნდა
გააჩნდეს შესაძლებლობები რათა
შეასრულოს ინოვაციური მენეჯმენტით
გათვალისწინებული ფუნქციები (ჩანართი
2). გარდა ამისა უნდა განვითარდეს
ტექნიკური და ფუნქციური შესაძლებლობები,
რათა მოხდეს თანამედროვე აგრარული
ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია,
მწარმოებელთა კავშირების შექმნა,
ბაზრების ათვისება და კლიმატურ და
სოციალურ-ეკონომიკურ ცვლილებებთან
ადაპტაცია.
2.2.5 არსებული შესაძლებლობების
გამოვლენა
არსებული გარემო ორგანიზაციას
აძლევს განსაზღვრული წესით
მოქმედების საშუალებას.
აგროინოვაციური სისტემის
შესაძლებლობათა
განვითარების დასაწყებად
აუცილებელია არსებული
შესაძლებლობების განსაზღვრა.
აღნიშნული პროცესი მოიცავს ოთხ
ძირითად ელემენტს:
1) მონაწილე და დაინტერესებული
მხარეები და მათი ფუნქციები. (
გამოცდილება, უნარები, ინტერესები
და მოთხოვნები)
2) მონაწილეთა შორის ურთიერთკავშირის
მოდელი
3) ინსტიტუტები (წესები, კანონები,
ნორმები, ჩვევები და ინსტრუქციები)
4) პოლიტიკური გარემო
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მოცემული ელემენტების შინაარსი
გამომდინარეობს ექსტენციისა და
საკონსულტაციო მომსახურებაში პლურალიზმის
როლის მზარდი ტენდენციიდან. ექსტენციისა
და საკონსულტაციო მომსახურების
შესაძლებლობათა განსაზღვრა იგივეა, რაც
აგროინოვაციურ სისტემაში ჩართული
მხარეების შესაძლებლობების დიაგნოზი.
შესაძლებლობათა შეფასება აუცილებელია
მოქმედებათა შემსრულებლების განსაზღვრისა
და ცვლილებებისადმი რეზისტენტულობის
შემცირებისათვის.
შესაძლებლობათა განვითარება ინდივიდუალურ
დონეზე ორგანიზაციული შესაძლებლობების
გაზრდის გარეშე ან მათი მხოლოდ
ორგანიზაციულ და სისტემურ დონეზე
განვითარება სასურველ შედეგს არასოდეს იძლევა.
შესაძლებლობათა განვითარება უნდა მოხდეს
სამივე დონეზე თანაბრად. აღნიშნული დონეები
მომდევნო თავში დეტალურადაა განხილული.

3. შესაძლებლობათა განვითარების
დონეებიEAS-ში
ევროკავშირის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის (FAO -ს) სტრატეგია გვთავაზობს
შესაძლებლობათა განვითარების საინტერესო
მოდელს. იგივე მოდელი მიესადაგება ექსტენციის
შესაძლებლობათა განვითარებასაც. აღნიშნული
მოდელი გულისხმობს ფუნქციურ და ტექნიკურ
შესაძლებლობებს სამ დონეზე: ინდივიდები,
ორგანიზაციები და არსებული გარემო. მოცემული
დონეების მიხედვით შესაძლებლობები ნაწილდება
შემდეგნაირად:
• ინდივიდუალური დონე: განათლება, უნარები
(როგორც ტექნიკური ასევე მენეჯერული), და
დამოკიდებულებები, რომლებიც მიმართულია
პროფესიული განვითარებისკენ.
• ორგანიზაციული დონე გულისხმობს:საჯარო,
კერძო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და
მათ შეკავშირებას შემდეგი მიმართულებებით:
ა) სტრატეგიული მენეჯმენტი, სტრუქტურა
და კავშირები ბ) საქმიანობის ხელშემწყობი
შესაძლებლობები (კავშირები, პროცესები, სისტე
მები, პროცედურები, სანქციები, სტიმულები და
ღირებულებები); გ) ადამიანური და ფინანსური
რესურსები დ) ცოდნა და ინფორმაციული
რესურსები ე) ინფრასტრუქტურა .
• არსებული გარემოს დონე გულისხმობს:
პოლიტიკურ ვალდებულებებს და

ცხრილი 1. ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების შესაძლებლობათა განვითარება ინდივიდუალურ დონეზე
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ტექნიკური

ფუნქციური

ახალი ტექნოლოგიების,
გამოცდილებების,
სტანდარტების,
რეგულაციების, აგრარული
პოლიტიკის, ბუნებრივი
რესურსების მართვის სწორი
გაგება. მოცემული ტექნიკურ
სფეროს მიეკუთვნება:
კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაცია, აგრობიზნესი,
ღირებულებათა ჯაჭვის
განვითარება, რესურსების
გამოყენების გაუმჯობესება,
ბიოტექნოლოგიები,
ინტელექტუალური
ფასეულობები და ფერმერთა
უფლებები; საინფორმაციო
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ICT)
გამოყენება.

საზოგადოების მობილიზება (მწარმოებლებისა და ქალი
ფერმერების სხვადასხვა ჯგუფებში გაერთიანების ორგანიზება);
ფერმერთა ორგანიზაციების განვითარება (რათა მოხდეს ახალი
ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურებით მათი ცოდნის
დონის ამაღლება); ფასილიტაცია (საერთო აქტივობების
ხელშეწყობა, დისკუსიების გამართვა, ურთიერთშეთანხმების
გაიოლება); სწავლება; კონფლიქტების მართვა (დიალოგის
წამოწყება და შეთანხმების მიღწევის გაადვილება);
მოლაპარაკებების წარმოება; ბროკერინგი; პარტნიორული
ქსელის განვითარება; პოლიტიკისა და ინსტიტუტების
ცვლილების ადვოკატირება;მენეჯერული რესურსების
მოტივაცია; კრიტიკული აზროვნება; პრობლემების მოგვარება;
საკუთარი შეცდომებიდან სწავლა; პაუხისმგებლობა;
ვალდებულებათა გაანალიზება; მრავალორგანიზაციულ და
მრავალსექტორულ ჯგუფებში მუშაობის უნარი; სოფლად
მცხოვრებ ქალებთან მუშაობისა და გენდერის მხრივ
მგრძნობიარე ექსტენციის მიმართულებებზე მუშაობის უნარი

ხედვას, პოლიტიკურ კურსს, იურიდიულ,
მარეგულირებელ და ეკონომიკურ
სტრუქტურას,ბიუჯეტის განაწილებას,
ძალაუფლების განაწილებას, ინფრასტრუქტურას,
სტიმულებს და საზოგადოებრივ ნორმებს.
FAO-ს მიერ ასევე შემუშავებულია ისეთი
ფუნქციური შესაძლებლობები, რომელთა
განვითარებაც საჭიროა სამივე ზემოთ ნახსენებ
დონეზე:
ა) პოლიტიკის ფორმულირებისა და მისი
გაძღოლის შესაძლებლობები
ბ) ცოდნისა და ინფორმაციის შექმნის, მართვისა და
გადაცემის უნარები.
გ) პარტნიორულ კავშირებში და გაერთიანებებში
შესვლის შესაძლებლობები
დ) მმართველობითი შესაძლებლობები:
პროგრამების დაგეგმვა, შესრულება და
მონიტორინგი.
3.1 ინდივიდუალური დონე
მარტივი ტექნოლოგიების ცოდნა
ინდივიდუალური შესაძლებლობების
განვითარებისთვის უკვე აღარაა საკმარისი.
EAS-ს უნდა ჰყავდეს სპეციალისტები, რომლებიც
კარგად ერკვევიან ისეთ ტექნიკური საკითხებში,
როგორიცაა სტანდარტები და რეგულაციები,
ასევე ბაზარზე შეღწევა და დამკვიდრება. ასევე
მნიშვნელოვანია ორგანიზაციული და სოციალური

პროცესების მართვის უნარები ინოვაციის
პროცესებში მონაწილეობისთვის. (ცხრილი N1)
პირველ ცხრილში მოყვანილი
შესაძლებლობები ერთ ინდივიდში, ან
თუნდაც ერთ ორგანიზაციაში უკლებლივ
ვერასოდეს განვითარდება. უფრო მეტიც,
ყველა ჩართული მხარისთვის მოცემული
შესაძლებლობების განვითარება
არცაა საჭირო. გამომდიანრე აქედან,
განსხვავებული პროფილის მქონე
ექსტენციის მომწოდებლებს,
მრავალი მიმართულების
მქონე ჯგუფებს და
ურთიერთთანამშრომლობას
გადამწყვეტი მნიშვნელობა
აქვს აგროინოვაციური
სისტემებისთვის.
ინდივიდუალურ დონეზე
შესაძლებლობათა განვითარება
უნდა განვითარდეს შემდეგი
თანმიმდევრობით:
კადრების შერჩევა: EAS -ს სჭირდება
მრავალფეროვანი გამოცდილებისა და
განათლების მქონე სპეციალისტებისა
და ე.წ. „ჯენერალისტების“ კომბინაცია.
მაგალითად დიდ ორგანიზაციაში
(საჯარო სექტორი, კერძო აგრობიზნესი,
საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია
და ა.შ.) ყველაზე დაბალ საფეხურზე მყოფი
თანამშრომლები (რომლებსაც პირდაპირი
კავშირი აქვთ კლიენტებთან) შესაძლებელია
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იყვნენ „ჯენერალისტები“ (რომელთაც გააჩნიათ
ზოგადი წარმოდგენა სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებულ ტექნოლოგიებზე და აქვთ ისეთი
უნარები, როგორიცაა საჭიროებათა განსაზღვრა,
კომუნიკაცია, სწავლება, ფასილიტაცია და
გენდერის მხრივ მგრძნობირე საკითხებზე
მუშაობა). აღნიშნული თანამშრომლები
მხარდაჭერას უნდა იღებდნენ ისეთი ჯგუფებისგან,
რომლებიც დასპეციალებულები არიან სოფლის
მეურნეობის დარგების, ბიზნესისა და მარკეტინგის,
სოციალური კაპიტალის შექმნის, მენეჯმენტის,
პოლიტიკის ადვოკატირების, სწავლებისა და
შეფასების, შესაძლებლობათა განვითარების
მიმართულებებით.
არსებობს საზოგადოებები, სადაც კულტურულად
მიუღებელია მამაკაცი ექსტენციონისტის მუშაობა
სოფლად მცხოვრებ ქალებთან. მოცემულ
შემთხვევაში ჩნდება ექსტენციონისტი ქალების
რაოდენობის მომატების და მათი შესაძლებლობათა
განვითარების საჭიროება. დადგენილია, რომ
ექსტენციონისტი ქალები შეადგენენ მსოფლიოში
არსებული ექსტენციონისტების 15 %-ს და ქალი
ფერმერების მხოლოდ 5% სარგებლობს ექსტენციის
მომსახურებით..
არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
შესაძლებელია სპეციალისტების არასრული
განაკვეთით დასაქმებაც. ზოგიერთ ორგანიზაციაში,
როგორიცაა საკონსულტაციო ფირმები,
ძირითადად მუშაობენ სპეციფიკური (ტექნიკური
ან მენეჯერული) კონსულტაციის სპეციალისტები.
თუ საკონსულტაციო პროგრამის მიზანია
ფერმერთა ბაზართან დაკავშირება, საჭიროა
იქნება ექსტენციაში ეკონომისტების დასაქმება.
საბოლოო ჯამში, კადრების შეჩევის მიზანი უნდა
იყოს ორგანიზაციის ან პროგრამის გამოწვევებიდან
გამომდინარე სპეციალისტებისა და ე.წ.
„ჯენერალისტების“ სწორი კომბინაციის შედგენა.
შესაძლებლობათა გავნითარება დასახული
ამოცანების მიხედვით: ტექნიკური და ფუნქციური
შესაძელბლობების ხასიათი ორგანიზაციის
იერარქიაში ცვალებადია შესასრულებელი
ფუნქციების და არსებული გარემო ფაქტორების
მიხედვით.
მაგალითად, საშუალო და უმაღლესი დონის
მენეჯმენტში დასაქმებულ თანამშრომლებს უნდა
გააჩნდეთ უფრო მეტი კომპეტენცია მართვის,
პარტნიორობის, ფასილიტაციის და პოლიტიკის
ადვოკატირების მიმართულებით, ვიდრე იმ
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სპეციალისტებს, ვისაც უშუალოდ ველად უწევთ
საქმიანობა. არსებული ეკოსისტემა, ფერმერული
მეურნეობების ზომა და ტიპი განაპირობებს
ტექნიკური და ფუნქციური შესაძლებლობების
თუ რა ასპექტებს უნდა მიექცეს ყურადღება EASის შესაძლებლობათა განვითარებისას. ასევე
თუ ექსტენციის მომსახურება გათვლილია
მხოლოდ მედია საშუალებებით სოფლის
მეურნეობის მხარდაჭერაზე, მაშინ საჭირო იქნება
აუდიტორიასთან ურთიერთობის უნარებისა და
შესაძლებლობების განვითარება.
3.2 ორგანიზაციული დონე
ორგანიზაციულ დონეზე არსებული
შესაძლებლობები მოიცავს სისტემებს,
ორგანიზაციებს, პროცესებს და
ინსტიტუციონალურ სტრუქტურას, რაც
საშუალებას აძლევს თვით ორგანიზაციას,
მოახდინოს მოთხოვნიდან გამომდინარე
მომსახურების გაწევა ინდივიდუალურ დონეზე
არსებული შესაძლებლობების გამოყენებით.
ინსტიტუციონალური გარემოცვა (წესები, კანონები,
ჩვევები, გამოცდილება) და ურთიერთობები
არის აღნიშნული შესაძლებლობების მთავარი
განმსაზღვრელი ფაქტორი და შესაბამისად დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება მათ განვითარებას.
შესაძლებლობათა განვითარებისას ყველაზე
მნიშვნელოვანია ინსტიტუციონალური

ცვლილებების განხორციელება. თანამედროვე
სახელმწიფო ექსტენციის ინსტიტუციონალური
მახასიათებლები შეიძლება იყოს: მტკიცე
იერარქია და ცენტრალიზებული დაგეგმვა;
საქმიანობის შეფასება მხოლოდ ტექნოლოგიებზე
ხელმისაწვდომობის კუთხით; წარმატებების
წინა პლანზე წამოწევა და წარუმატებლობის
უგულებელყოფა; დამოუკიდებლად მუშაობის
პრაქტიკა; სხვა სააგენტოების მიმართ უნდობლობა;
შრომის ნაყოფიერების გაზრდისა და კლიენტის
დაკმაყოფილების ნაცვლად, ზედა რგოლის მიმართ
ანგარიშვალდებულებაზე ორიენტირება.
სახელმწიფო ექსტენციის როლის გაზრდის
შემთხვევაში, ზემოთ აღნიშნული მახასიათებლები
აუცილებლად საჭიროებს შეცვლას. ასევე
საჭიროა აგროინოვაციურ სისტემებში ჩართულ
ორგანიზაციებს შორის არსებული მსგავსი
გამოცდილებებისა და ჩვევების ინდენტიფიცირება.
მეორე ცხრილში მოცემულია შესაძლებლობები,
რომელიც აგროინოვაციური სისტემების მიხედვით
გათვალისწინებული ფუნქციების შესასრულებლად
ორგანიზაციულ დონეზე უნდა გააჩნდეს

ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურებას.
იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაცია ბოლომდე ვერ
ასრულებს საკუთარ მისიას, ვერ ეწევა სათანადო
მომსახურებას, ვერ ქმნის პროდუქტს, კულტურას
და ვერ ასრულებს კანონით გათვალისწინებულ
სხვა ფუნქციებს, იგი შეიძლება გახდეს
უფუნქციო და საბოლოოდ გაუქმდეს კიდეც.
ბევრ ორგნიზაციას არ გააჩნია დასწავლის
კულტურა. აუცილებელია პლატფორმის შექმნა,
სადაც მოხდება გამოცდილების, შეცდომების
და წარმატების გაზიარება. ასევე საჭიროა ახალი
მიღწევების გამოცდა და ათვისება.
EAS-ი მუდმივად უნდა სწავლობდეს საკუთარი
გამოცდილებიდან და უნდა შექმნას
სრულყოფისაკენ სწრაფვის კულტურა.
სუონსონისა და რაჯალაჰტის კვლევა
(2010) სწავლობს მარტივ საშუალებებს
აღნიშნული საკითხების შესახებ ექსტენციისა
და საკონსულტაციო მომსახურების
ძირითადი მომწოდებლებიდან ინფორმაციის
მოსაძიებლად.

ცხრილი 2. ორგანიზაციულ დონეზე განსავითარებელი შესაძლებლობები პრობლემების გადაწყვეტის პროცესს
ზოგადი საკითხები

სპეციფიკური საკითხები შესაძლებლობათა განვითარების ხელშესაწყობად

სტრატეგიული მენეჯმენტი

ლიდერობა (მოტივაცია და შთაგონება), ხედვის ჩამოყალიბება, ცვლილებების მართვა,
გაუთვალისწინებელი შემთხვევებზე რეაგირების შესაძლებლობები, ადვოკატირება და
პოლიტიკური კავშირები.

სტრუქტურა

ორგანიზაციის სტრუქტურულ ერთეულებად დაყოფის უნარი. მათ შორის კავშირებისა და მათი
მოქნილობის უზრუნველყოფა.

ურთიერთობები

მკაფიოდ განსაზღვრული ძალაუფლება, ფუნქციები, შესაძლებლობები და რესურსები, როგორც
ორგანიზაციის შიგნით, ასევე მის გარეთ აგროინოვაციური სისტემის მასშტაბით.
ურთიერთნდობის ჩამოყალიბება; დროისა და ადგილის გამონახვა ერთმანეთისთვის ცოდნის
გაზიარების მიზნით.

პროცესები,
სისტემები, და
პროცედურები

დაგეგმვა, ორგანიზება, გაძღოლა და კონტროლი; შესრულებული საქმიანობის ანგარიში;
ადამიანური რესურსების განვითარება; ფინანსური მენეჯმენტი; სწავლება; მონიტორინგი
და შეფასება; ჩართული მხარეების მიმართ ვალდებულებების გარანტირებადაექსტენციის
ხელშემწყობი მიდგომების კლასიფიკაცია.

ღირებულებები,
სტიმულები/გასამრჯე ლო

მეცნიერებაზე დაფუზნებული ცოდნა, ინკლუზია, პარტნიორობა, სწავლება, სანიმუშო მუშაობის
წახალისების მექანიზმები, ორგანიზაციის წევრებისთვის მისაღები სტანდარტები; რეპუტაცია;

ადამიანური რესურსები

დასაქმებულთა ადეკვატური რაოდეობის უზრუნველყოფა და სხვა ორგანიზაციებში
ექსპერტებზე წვდომა, საკუთარი გამოცდილების გამდიდრების მიზნით; სამუშაოს შინაარსის
მკაფიო განსაზღვრა; კარგად ჩამოყალიბებული როლები და ამოცანები; ახალ ცონდაზე წვდომა;
კარიერის შექმნისა და განვითარების საშუალება;სარეზერვო ადამიანური რესურსები.

ფინანსური რესურსები

დასაქმებულთა ხელფასების, სხვა დანახარჯებისა და ინვესტიციების შესაბამისი ბიუჯეტის
შექმნის შესაძლებლობა; მდგრადი ბიზნეს მოდელის ქონა;

ცოდნა და ინფორმაციული
რესურსი

ცოდნის მენეჯმენტი, რომელიც უნდა შეიცავდეს კვალიფიკაციის ახალ დონეებზე წვდომას ახალი
გამოწვევებისა და შესაძლებლობების საპასუხო

ინფრასტრუქტურა

ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების მობილობის, ტელეკომუნიკაციის,
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, შენობების და სატრენინგო პირობების,
გზების და საბაზრო ინფრასტრუქტურის ხელის შეწყობის შესაძლებლობები.
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3.3 არსებული გარემოს დონე
არსებული გარემოს დონე დაკავშრებულია
პოლიტიკურ ვალდებულებასა და ხედვასთან,
პოლიტიკუირ, სამართლებრივ და ეკონომიკურ
სტრუქტურასთან. მნიშვნელოვანია სახელმწიფო
ბიუჯეტის განაწილება, მთავრობისა და
ძალაუფლების სტრუქტურა, სტიმულები და
სოციალური ნორმები, რომლებიც ხელს უწყობს
ორგანიზაციის განვითარებას. EAS-ს მუშაობაზე
ზემოთ მოცემულ ფაქტორებს გადამწყვეტი გავლენა
აქვს. მაგალითად, ცუდად განხორციელებული
აგრარული პოლიტიკა ყოველთვის ქმნის
სირთულეებს ექსტენციის პროგრამების
განხორციელებისას. შესაფერისი სამართლებრივი
გარემო აუცილებელია პლურალისტულ
ექსტენციის სისტემაში სამართლიანი
კონკურენციისა და მონაწილე მხარეთა შორის
თანამშრომლობის ჩამოყალიბებისთვის. არსებული
გარემო პირობები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ
საკითხებს:
• მაკროეკენომიკური პოლიტიკა, წარმოების
გაზრდის ხელშემწყობი სტიმულები, საბაზრო
რეფორმები, კრედიტებზე ხელისაწვდომობა;
• სოფლის მეურნეობის განვითარების
პოლიტიკური საფუძველი და ექსტენციის
ცნობადობა;
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• პოლიტიკური და საგადასახადო
დეცენტრალიზაცია. ადგილობრივი
თვითმმართველობის როლისა და
პასუხისმგებლობის განსაზღვრა სოფლის
მეურნეობისა და ექსტენციის განვითარებაში;
• პოლიტიკის მნიშვნელობა ექსტენციის
მომსახურებაში, რომელიც განაპირობებს
აგროინოვაციურ სისტემებში ჩართული
მხარეების ქცევას;
• აგროინოვაციურ სისტემაში ჩართული
სხვა მხარეების (საგანმანათლებლო და
კვლევითი დაწესებულებები,კერძო სექტორი,
არასამთავრობოები) შესაძლებლობები და
სურვილები, რათა მოხდეს მათი და ექსტენციის
საერთო პროექტებში ჩართვა ფერმერებთან
ერთად;
• ინსტიტუტები და სტიმულები, რომლებიც
აიოლებენ ექსტენციის მომწოდებლებსა და
აგროინოვაციურ სისტემებში ჩართულ ყველა
მხარეს შორის;
• პოლიტიკის შექმნის შესაძლებლობები, რათა
მოხდეს პოლიტიკის ადაპტაცია არსებული
გამოცდილების გათვალისწინებით, სადაც ყველა
ჩართული მხარეა გათვალისწინებული;
• ფინანსები, პროგრამების სტიმულირებისთვის,
რომლებიც ხელს შეუწყობს კლიენტზე
ორიენტირებულობას , მოთხოვნაზე დამყარებულ

მუშაობას და ექსტენციის მომწოდებლების
ურთიერთთანამშრომლობას;
• წიგნიერებისა და განათლების დონე ქვეყანაში,
პროვინციასა და რეგიონში;
• ინფრასტრუქტურა (გზები, კომუნიკაციები,
ბაზრები და ა.შ) ;
• ფინანსურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა;
• დანახარჯების გაღების შესაძლებლობა;
• გადამამზადებელი ინსტიტუტების არსებობა.
წარმატებული აგროინოვაციური სისტემის
არსებობისთვის უკლებლივ ყველა ზემოთ
ჩამოთვლილი მდგომარეობის არსებობა არ არის
აუცილებელი, მაგრამ მათი დიდი რაოდენობა
განსაზღვრავს ინოვაციის შესაძლებლობას. ასევე
საჭიროა სტრატეგიის შემუშავება აღნიშნული
მდგომარეობის შეცვლისა და გამოსწორების
მიზნით. არსებული გარემო პირობების შეცვლა
შესაძლებელია შემდეგი შესაძლებლობების
განვითარების შედეგად:
ა) პოლიტიკის შემქმნელების შესაძლებლობათა
განვითარება, რათა მათ შეძლონ გამოცდილებაზე
დაყრდნობით ცვლილებებისადმი ადაპტირებადი
პოლიტიკის შექმნა;
ბ) აგროინოვაციურ სისტემასა და სოფლის
მეურნეობის სექტორში ჩართული მხარეების მიერ
ერთობლივი ქმედებების ინიცირება;
გ) „ვორქშოპების“, სემინარების, ერთობლივი
კვლევის და შეფასების ხელის შეწყობა, რამაც უნდა
წარმოაჩინოს ის სფეროები, რომელბიც ყველაზე
მეტად იმსახურებს პოლიტიკის ყურადღებას;
დ) სექტორული კოორდინაციის მექანიზმების
შემუშავება, რათა განვითარდეს ურთიერთობები
ჩართულ მხარეებს შორის და კოლექტიურად
მოხდეს სტრატეგიული მიმართულებებისა და
პოლიტიკის შემუშავება;
ე) შესაბამისი მონაცემების უზრუნველყოფა
რომელიც აუცილებელი საფუძველია
გადაწყვეტილერბების მიღებისა და პოლიტიკის
წარმართვისათვის.
ვ) ექსტენციის მიერ ინფორმაციის
გაზიარება ფერმერებისთვის, ფერმერთა
ორგანიზაციებისთვის, მკვლევარებისთვის,
პოლიტიკოსებისთვის, და ყველა დაინტერესებული
მხარისთვის. (ვებსაიტების და სოციალური
ქსელების საშუალებით);
ზ) მედიასთან ურთიერთობების მართვა.

4. შესაძლებლობათა გაძლიერების
ხელშეწყობა
შესაძლებლობათა გაძლიერება გრძელვადიანი
ინვესტირებისა და ცვლილებების პროცესია.
იგი შესაძლოა განხორციელდეს ტექნიკური
შედეგების მიღწევისათვის აუცილებელი
უნარების განვითარებით, რათა მოხდეს
სისტემაში ჩართულ მხარეებს შორის უფრო
ეფექტური და დინამიური კავშირების
ჩამოყალიბება (ეს შეიძლება იყოს
ორგანიზაციის, სექტორის, ქვეყნის ან რეგიონის
მასშტაბით).აუცილებელია არსებული
შესაძლებლობების გათვალისწინება,
მუდმივი სწავლისა და ადაპტაციის პროცესი,
გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობა,
ეფექტური პარტნიორობა და კოორდინაცია
ჩართულ მხარეებს შორის. შესაძლებლობათა
განვითარების პროცესში განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია როლების განსაზღვრა.
შესაძლებლობათა განვითარების განხილვა
ხდება სამ დონეზე. მოცემულ პარაგრაფში
განხილულია სხვადასხვა სააგენტოების
მიერ შემუშავებული შესაძლებლობათა
განვითარების მხარდაჭერის საშუალებები.
ძირითად მიზანს კი წარმოადგენს
შესაძლებლობათა გაძლიერების
ხელშეწყობის სხვადასხვა მიდგომებისა
და საინტერესო ინიციატივების
ილუსტრირება.
4.1 შესაძლებლობათა
განვითარების
ხელშეწყობა
ინდივიდუალურ
დონეზე
განათლების მიღება ისეთ
სფეროებში, როგორიცაა: ბაზრის
განვითარება, ბიზნესის მართვა,
კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაცია
და საინფორმაციო ტექნოლოგიები,
შესაძლებელია ისწავლებოდეს
სხვადასხვა დონეებზე (პროფესიული
და აკადემიური). ეს კი საჭიროებს
სკოლებში, უნივერსიტეტებსა და სხვა
სასწავლო დაწესებულებებში შეიქმნას
სათანადო სასწავლო პროგრამები.
ექსტენციის მუშაკებისთვის აუცილებელი
ახალი უნარების ჩამოყალიბება უნდა
ხდებოდეს სწავლების ახალი, გამოცდილებაზე
დაფუძნებული მიღწევების საშუალებით(action
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learning). აღნიშნული მეთოდები თანამედროვე
სკოლებსა და უნივერსიტეტებში არ ისწავლება.
ხელსაყრელი იქნება ახალი, აკადემიურ
განათლებასთან შედარებით ნაკლებად მომთხოვნი
და დაძაბული რეჟიმის სასწავლო დაწესებულებების
შექმნა. სწავლების მოდულური სისტემის დანერგვა
და დისტანციური განათლების განვითარება არის
გრძელვადიანი პერსპექტივა მათთვის,ვინც უკვე
დასაქმებულია.
4.1.1 ტრენინგ ცენტრების დაარსება და მათი
შესაძლებლობების გაძლიერება: წლების
განმავლობაში მრავალმა ქვეყანამ დააარსა ტრენინგ
ცენტრები (სოფლის მეურნეობისა და განათლების
სამინისტროების მონაწილეობით) თანამშრომელთა
შესაძლებლობების მუდმივი განვითარების
მიზნით. მთავარი ძალისხმევა მიმართულია
ტექნიკური უნარების განვითარებასა, (როგორიცაა
პროდუქციის წარმოება) და ფუნქციური
უნარებისკენ, როგორიცაა სოციალური მობილობა,
ჩართულობა, კომუნიკაცია, ფერმერების ბაზრებთან
დ აკავშირება და ასე შემდეგ.
ზოგიერთ ორგანიზაციას აქვს პროგრამები
სხვადასხვა ჩართული მხარეების გასაძლიერებლად,
(მაგალითად, ინდოეთში აგრარული ექსტენციის
მართვის ეროვნული ინსტიტუტის (MANAGE) პროგრამა წარმოების საშუალებების
მომწოდებლებისთვის, სასუქების საერთაშორისო
ცენტრის (IFDC) აგროდილერების განვითარების
პროგრამა, აგრარული სწავლების ინსტიტუტის
(ATI) პროგრამა ფილიპინების ადგილობრივი
თვითმმართველობის თანამშრომლებისთვის.
ინდოეთში მთავრობა ანაზღაურებს საჯარო
ექსტენციაში იმ დასაქმებულთა სწავლის საფასურს,
რომლებიც ჩარიცხული არიან ექსტენციის მართვის
ეროვნული ინსტიტუტის სადოქტორო კურსძე
აგრარული ექსტენვციის მიმართულებით.
ბოლო წლების განმავლოაში ძალისხმევა
მიმართულია მსგავს ცენტრებში სწავლების
ხარისხის გაუმჯობესებისკენ. მაგალითად,
ეთიოპიაში, ახლად დაარსებულიRCBP პროგრამის
ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია პროფესიული
გადამზადებისა და საკონსულტაციო ტრენინგების
გაძლიერება. ვიეტნამში CIAT-მ Halvetas-მა და SDC-მ
ერთობლივად შეიმუშავეს აგრარული მარკეტინგის
ექსტენციის სახელმძღვანელო, რათა ხელი შეუწყონ
ბაზარზე ორიენტირებულ საკონსულტაციო
მომსახურებას.
ეგვიპტეში, USAID-ი ახორციელებს აგრარული
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ტექნიკური სკოლების ATS-ის რეფორმების
მხარდაჭერას, რაც გულისხმობს სასწავლო
პროგრამების გადახედვას და აკადემიური
პერსონალის განვითარებას. განაში, EWB-სა და
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
თანამშრომლებმა, ერთობლივად შექმნეს და
განავითარეს აგრობიზნესისა და წარმოების
განვითარების სასწავლო კურსი, რათა გააძლიერონ
აღნიშნული დარგების სწავლება სასოფლოსამეურნეო სასწავლებლებში. ევროპაში IALB
აგრარული სფეროს კონსულტანტებს სთავაზობს
სერთიფიცირებულ კურსებს მეთოდოლოგიური,
კომუნიკაციური და სოციალური განათლების
მიმართულებით. პროფესიული განათლება და
ტრენინგები არ კარგავს თავის მნიშვნელობას,
მაგრამ ექსტენციის სფეროში საჭიროა უფრო მეტად
საქმეზე ორიენტირებული უნარების განვითარება.
4.2 შ
 ესაძლებლობათა განვითარების მხარდაჭერა
ორგანიზაციულ დონეზე
EAS-ს სჭირდება მექანიზმები კვლევითი,
საგანმანათლებლო და სასწავლო დაწესებულებების
მხრიდან ტექნიკური თანამშრომლობის
უზრუნველსაყოფად. ორგანიზაციული
შესაძლებლობების განვითარება საჭიროებს
გამოცდილებაზე დამყარებულ განათლებას
რომელიც მოიცავს: ლიდერობის სწავლებას
სტრატეგიულ და ცვლილებების მენეჯმენტში;
ორგანიზაციებში თვითრეალიზების საშუალების
გაადვილებას; სწავლებას ბუნებრივი განვითარების,
დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და განხორციელების
ხელშეწყობის მიმართულებით; ტრენინგებს
კომუნიკაციის, თანამშრომელთა მოტივაციის,
მუშაობის შეფასების და კარიერის დაგეგმვის
კუთხით. სავარაუდოდ, აღნიშნული ქმედებები
უნდა განხორციელდეს ბიზნესისა და მართვის
სკოლების მეირ. ზოგიერთ ქვეყანაში საჭირო იქნება
აღნიშნული დაწესებულებების შესალებლობათა
განვითარება და სპეციალური, სოფლის
განვითარებაზე მორგებული პროგრამების შექმნა.
4.2.1 აგრარული საკონსულტაციო
მომსახურებისდაარსება: ოთხმოცდაათიან წლებში
დონორებმა
მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ცენტრალურ და
აღმოსავლეთ ევროპაში აგრარული საკონსულტაციო
მომსახურების შექმნაში. მაგალითად, აშშ-ს
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დახმარებით
რუსეთში შეიქმნა ამერიკული მოდელის მქონე
საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურები.
აღნიშნულ პროგრამაში ასევე მონაწილეობდნენ
ამერიკული უნივერსიტეტები. ევროკავშირში

ახლად გაწევრიანებულ ქვეყნებში საკონსულტაციო
სისტემები კვლავ განვითარების პროცესშია.
ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკა მხარს უჭერს წევრ
ქვეყნებში ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრების
შექმნას (საჭიროების მიხედვით). ასეთი ცენტრების
არსებობა იძლევა იმის გარანტიას, რომ ყველა
ფერმერს ჰქონდეს საშუალება მიიღოს ინფორმაცია
ისეთ ძირითად საკითხებზე, როგორიცაა:
ცხოველთა და მცენარეთა დაცვა, გარემო და
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა.
4.2.2 მოთხოვნის გაძლიერება: INCAGRO-ს(ინოვაცია
და კონკურენცია პერუს სოფლის
მეურნეობაში) შემთხვევაში ექსტენციის
სერვისებზემოთხოვნისა და მიწოდების
გასაზრდელადგამოყენებულია ტენდერები. ამ
შემთხვევაში პროექტს ხელმძღვანელობს ფერმერთა
ჯგუფი, რომელიც დასახული ამოცანების
შესასრულებლად კონტრაქტს დებს ექსტენციის
მომწოდებლებთან. ასეთი მოდელი ფერმერებს
ეხმარება ორგანიზაციული და პროექტის მართვის
უნარების განვითარებაში. NAADS-ი (ეროვნული
აგრარული საკონსულტაციო მომსახურება)
უგანდაში იყო კიდევ ერთი მცდელობა ფერმერთა
გაძლიერებისა საკონსულტაციო მომსახურების
მოთხოვნისა და კონტროლის მიმართულებით
4.2.3 გამოცდილებაზე დამყარებული სწავლება :
გამოცდილებაზე დამყარებული სწავლება EASსთვის არის პრობლემების მოგვარების სტრატეგიის
შემადგენელი ნაწილი. იგი მიმართულია
ორგანიზაციებში დასაქმებულთა სწავლების მხრივ
არსებული შესაძლებლობების განვითარებისკენ
და განიხილება ფუნქციური შესაძლებლობების
განვითარებისთვის საჭირო პოტენციალის
შემადგენელ ნაწილად. იგი, დასაქმებულთა
შორის არსებული ცოდნისა და გამოცდილების
გაზიარებით, იძლევა პრობლემების მოგვარების
საშუალებას ორგანიზაციულ დონეზე. მაგალითად,
ევროკავშირის მიერ დაფუძნებული „კერალას
მებაღეობის განვითარების პროგრამა“ (KHDP)
ინდოეთში საკუთარ აქტივობებს ახორციელებს
მცირე ექსპერიმენტული პროექტების სახით. ამ
პროცესში ჩნდება ექსპერიმენტების წარმოების,
სწავლებისა და მოცემული ვითარების მიმართ
შეგუების ახალი შესაძლებლობები. გამოცდილებაზე
დამყარებულ სწავლებას სჭირდება ფასილიტაცია
და აღნიშნულ პროცესს ყოველთვის გამოადგება
მოწვეული ფასილიტატორები. მოცემული
სტრატეგიის მისაღებად ორგანიზაციებში
აუცილებლად უნდა განვითარდეს სწავლების

კულტურა. გამოცდილებაზე დამყარებული
სწავლება წარმატებულია ისეთ ორგანიზაციებში,
სადაც საშუალო და დაბალი დონის მოხელეებს
აქვთ მეტი თავისუფლება.
4.3 შ
 ესაძლებლობათა განვითარება არსებული
გარემო პირობების დონეზე
მოცემული დონე შესაძლებლობათა
განვითარების მხრივ ყველაზე კრიტიკულია.
იგი საჭიროებს პოლიტიკურ, ფინანსურ,
ორგანიზაციულ, ინსტიტუციონალურ და
ინფრასტრუქტურის კუთხით მხარდაჭერას.
მოცემული პარაგრაფი განიხილავს
საჭირო შესაძლებლობების განვითარებას
ორგანიზაციულ და ინსტიტუციონალურ
დონეებზე, რაც ეხება აგროინოვაციურ
სისტემაში ჩართულ ყველა მხარეს. იგი
მოითხოვს მაღალი დონის მართვის
საკონსულტაციო ფირმების მხარდაჭერას,
რომლებიც სპეციალიზებულნი არიან
პოლიტიკის ადვოკატირებაში, ცვლილებების
მენეჯმენტსა და ჩართულ მხარეებს
შორის პარტნიორობის პლატფორმების
ჩამოყალიბებაში. შესაძლოა უნივერსიტეტებს
გაუჩნდეთ აღნიშნული მიმართულებით
სპეციალური სკოლების შექმნის ინტერესი,
მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ჩვეულებრივი
აკადემიური სასწავლებლები.
უნივესრიტეტებს ასევე შეუძლიათ
ითამაშონ მთავარი როლი სხვადასხვა
სააგენტოების მიერ შეთავაზებული
კონსულტაციების გადახედვაში,
ექსტენციასთან ერთად
კვლევების ხელმძღვანელობასა
და ექსტენციის ორგანიზების
ახალი სტრუქტურის
ჩამოყალიბებაში.
შესაძლებელია მიღწეული
შედეგების სასწავლო გეგმაში
ჩართვა.
4.3.1 გამოცდილებაზე დამყარებული
სწავლება ინოვაციური პლატფორმაში
მოცემული მიდგომა გამოიყენება
აგრარული ინოვაციის ხელშესაწყობად
განსაკუთრებით აფრიკასა და ლათინურ
ამერიკაში. ინოვაციური პლატფორმები
დაარსდა რათა შექმნილიყო თანამშროლობის,
ერთობლივი გადეგმვისა და სწავლების
საშუალება, დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობითა და საერთო მიზნების
შემუშავებით. საკუთარი როლის უკეთ
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ჩანართი 3: შესაძლებლობათა გაძლიერების ინიციატივების ძირითადი შემადგენელი ნაწილები
ზოგადად, შესაძლებლობათა განვითარებისთვის ძალისხმევას დიდი ისტორია აქვს. განვითარებად
ქვეყნებში ტექნიკური დახმარებისა და თანამშრომლობის საშუალებით შესაძლებლობათა
განვითარებისთვის რამოდენიმე მილიარდი დოლარია დახარჯული. ტექნიკური თანამშრომლობის
გადახედვის შემდეგ დადგინდა, რომ იგი ნაკლებად ეფექტურია ადგილობრივი ინსტიტუტებისა
და შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით. ასევე იგი არის ძვირადღირებული, დონორების
მიერ მართული, უცხოელ ექსპერტებზე დამოკიდებული და ეროვნულ პრიორიტეტებზე ნაკლებად
ორიენტირებული. ყველაზე შესამჩნევ აქტივობებზე დაკვირვებით დადგინდა, რომ ნაკლები
ყურადღებაა გამახვილებული იმ ქვეყნის პრიორიტეტებზე და მნიშვნელოვან შესაძლებლობათა
განვითარებაზე, სადაც მოცემული აქტივობები ხორციელდება შესაძლებლობათა განვითარება
ასევე განიცდის მკაფიო განსაზღვრებების, შეთანხმებული კონცეპტუალური სტრუქტურების და
ეფექტური მონიტორინგის შედეგების სიმცირეს ბოლო ათი წლის განმავლობაში შესაძლებლობათა
განვითარების შესახებ გამოიკვეთა ახალი დასკვნები:
1. დიაგნოზი. არსებული შესაძლებლობების განსაზღვრა არის მათი განვითარების საფუძველი.
დიაგნოზი შესაძლებელია დაიწყოს აგროინოვაციური სისტემის დონეზე და მთავარი გამოწვევაა
ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა, მნიშვნელოვანია თვითდიაგნოზის უნარი. უნდა მოხდეს
იმის გაგება თუ რატომ მუშაობს არსებული სისტემა მოცემული სტილით და არ უნდა მოხდეს იმის
დაშვება, რომ სისტემა არ მუშაობს
2. საკუთრება: თუ განვითარებადი ქვეყანა სრულად არ ფლობს კოოპერაციის პროგრამას და არ
ეთანხმება მის მიზნებს, მას არასოდეს ექნება მოცემული პროგრამის შესრულების ვალდებულება.
3. მდგრადობა: როდესაც შესაძლებლობათა გაძლიერებისას ჩნდება ინოვაციები, აუცილებელია
მდგრადობის საკითხის გათვალისწინება ინიციატივების დაწყებისთანავე. პროექტი დაფუძნებული
უნდა იყოს არსებული რესურსების რეალურ შეფასებაზე. მატერიალური რესურსების გარდა,
მდგრადობა ასევე ითვალისწინებს ინსტიტუციონალურ, კულტურულ და მოტივაციურ ფაქტორებს.
4.სპეციალური პროექტების შექმნის საჭიროების არარსებობა: არ არის აუცილებელი
შესაძლებლობათა განვითარება განიხილებოდეს რომელიმე პროექტის კონკრეტულ მიზნად.
შესაძლებლობათა განვითარება ასევე ხდება ისეთი აქტივობების დროს, როგორიცაა:
გამოცდილებაზე დამყარებული სწავლება, ჩართულობა, გამოცდილებათა შედარება. იგი შეიძლება
იყოს სხვა EAS-ის აქტივობების მეორადი სარგებელი.
5. გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი პროცესი : შესაძლებლობათა განვითარება ხანგრძლივი
პროცესია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საწყისი შესაძლებლობები სუსტია.
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შესასრულებლად, დაინტერესებულ მხარეებს
ესაჭიროებათ შესაძლებლობათა განვითარება
ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა
კონფლიქტების მართვა, მედიაცია, მოსმენის
უნარები, ნდობის ჩამოყალიბება და მრავალ წევრს
შორის ურთიერთობა. პლატფორმა იძლევა ზემოთ
ჩამოთვლილი უნარების განვითარების საშუალებას.
4.3.2 ქსელის შექმნა და პოლიტიკის ადვოკატირება:
ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მომსახურების ყველა დონეზე ადვოკატირების
და ლიდერობის დეფიციტი იწვევს მის დაბალ
ცნობადობას და აგრარული პოლიტიკის
შემქმნელების მხრიდან ნაკლებ ინტერესს.
არსებული სიტუაციიდან გამომდინარეობს ბოლო
წლებში EAS-ს რეგიონული და გლობალური
ქსელების დაარსება. GFRAS-ი ამჟამად თამაშობს
პოლიტიკის გლობალურ, რეგიონულ და ეროვნულ
დონეებზე ურთიერთობების კატალიზატორის
როლს. ეს კი სავარაუდოდ შექმნის EAS-ში
ინვესტირების ხელსაყრელ გარემოს. აგრეთვე
ექსტენციის რეგიონულ ქსელებს, როგორიცაა
AFAAS (აფრიკა) RELASER (ლათინური ამრეკიკა),
APEN (ავსტრალიისა და წყნარი ოკეანის ექსტენციის
ქსელი), APIRAS (აზია-ოკეანეთი), PIEN (წყნარი
ოკეანის კუნძულების ქსელი) აქვთ მნიშვნელოვანი
გავლენა საკუთარ რეგიონში არსებულ აგრარულ
პოლიტიკაზე. საჭიროა უფრო მეტი ძალისხმევა,
რათა განვითარდეს კავშირები რეგიონულ
და ეროვნულ დონეებზე და ხელი შეეწყოს
გამოცდილებების გაზიარებას.
4.3.3 ახალი სტრუქტურების დოკუმენტირება და
განვითარება:
FAO-სა და მსოფლიო ბანკის მსგავსად ბოლო ათი
წლის განმავლობაში სხვა პარტნიორებმაც მიანიჭეს
მნიშვნელობა EAS-ის გამოცდილებისა და ახალი
სტრუქტურების დოკუმენტირებას. მათ შორის
ყველაზე მნიშვნელოვანია „Neuchâtel Initiative“
(NI), ევროპელი დონორების მიერ დაარსებული
პლატფორმა. ბოლო 15 წლის განმავლობაში
NI -ს მიერ შემუშავებულია მნიშვნელოვანი
პუბლიკაციები ექსტენციის რეფორმების სხვადასხვა
ასპექტების შესახებ. იგივე ფუნქციებს 2010 წლიდან
ასრულებს GFRAS-ი. ექსტენციის რეგიონული
კავშირები, როგორიცაა AFAAS და RELASER
აგრეთვე ასრულებენ ღირებულ სამუშაოს EAS-ის
რეფორმებისა და ახალი გამოწვევების საპასუხო
სტრუქტურების შექმნის იმართულებით.
MEAS (ექსტენციისა და საკონსულტაციო
მოსახურების მოდერნიზება) არის კიდევ ერთი
გლობალური ინიციატივა, რომელიც ცდილობს

აღმოაჩინოს და გაავრცელოს ექსტენციის სფეროში
არსებული გამოცდილებები, სტრატეგიები და
მიღწევები.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე
ჩართულნი არიან ახალი სასწავლო მოდულების
განვითარებაში საკუთარი ექსტენციის
სპეციალისტების მოსამზადებლად. CRSმა განავითარა სატრენინგო მოდულები
საკუთარი ექსტენციის აგენტების
შესაძლებლობათა გასაძლიერებლად. FAO-მ
შექმნა სატრენინგო მოდულები ექსტენციის
უფროსი მენეჯერებისთვის, პოლიტიკის
შემქმნელებისა და სტუდენტებისთვის
ექსტენციის რეფორმის განსხვავებული
ასპექტებისა და EAS-ს ახალი გამოწვევების
გათვალისწინებით.მეტი ძალისხმევაა
საჭირო აღნიშნული საგანმანათლებლო
რესურსების გამოყენებისთვის სასწავლო
კურსების შესაქმნელად და პოლიტიკის
ცვლილებებისათვის რეგიონულ და ეროვნულ
დონეზე.
დონორებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ
EAS- ს შესაძლებლობათა გაძლიერებაში,
რაც გამოიხატება ტექნიკური და
ფინანსური მხარდაჭერით. დონორების
ჩართულობა ბევრ ქვეყანაში კვლავ
გრძელდება და მათი მიზნები
სხვადასხვაა რეგიონების მიხედვით.
მაგალითად: ახალი მიდგომების
ჩამოყალიბება აღმოსავლეთ
და ცენტრალურ ევროპაში,
მოთხოვნაზე დამყარებული
და დეცენტრალიზებული
ექსტენციის სისტემის
ხელშეწყობა აზიის ქვეყნებში,
ინსტიტუციონალური
ინოვაციების მხარდაჭერა
ლათინურ ამერიკასა და აფრიკის
ქვეყნებში. მოცემული ჩართულობები კვლავ
კრიტიკულია EAS-ის შესაძლებლობათა
განვითარებისთვის. მიუხედავად
ამისა, ბევრის მიღწევაა შესაძლებელი
მდგრადი, მზარდი ინვესტიციებითა და
ძალისხმევით ქვეყნების მთავრობების,
EAS-ის მომწოდებლებისა და აგროინოვაციურ
სისტემებში ჩართული მხარეების
შესაძლებლობების გასაძლიერებლად.
აღნიშნული პროცესი უნდა ითვალისწინებდეს
უკვე არსებული გამოცდილების მაგალითებს
(ჩანართი 3).
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5. რეკომენდაციები EAS-ს
შესაძლებლობათა
განვითარებისთვის
ექსტენცია და საკონსულტაციო მომსახურება
სოფლის მეურნეობის განვითარებაში თამაშობს
მნიშვნელოვან როლს. მოცემულ სერვისებს
ესაჭიროება ახალი შესაძლებლობები, რათა
უპასუხოს ახალ გამოწვევებს და უკეთესი წვლილი
შეიტანოს აგრარულ ინოვაციაში, რომელიც
წარმოადგენს მონაწილე მხარეთა დიდ რაოდენობას
შორის ურთიერთობისა და ცოდნის მიმოცვლის
პროცესს.
ექსტენცია გახდა უფრო პლურალური, რადგან
მასში
ჩაერთო კერძო სექტორი (აგრობიზნესი,
მომწოდებლები, ფინანსური სერვისები),
არასამთავრობო ორგანიზაციები, მწარმოებელთა
ჯგუფები,კოოპერატივები და ასოციაციები,
დამოუკიდებელი კონსულტანტები და
საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისები.
აგრარულ ინოვაციაში მეტი წვლილის შესატანად
EAS-მა უნდა შეასრულოს უფრო მეტი ფუნქციები,
როგორიცაა: კავშირების განვითარება,
მწარმოებელთა ორგანიზება, კრედიტისადმი
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მიწოდებისა
და გასაღების მომსახურება, ინოვაციური
პლატფორმების ჩამოყალიბება, გენდერული
თანასწორობის ხელშეწყობა და ახალი ცოდნის
გავრცელება ტრენინგებისა და სადემონსტრაციო
აქტივობების საშუალებით. აღნიშნული
ფუნქციების შესრულებისთვის EAS-ს სჭირდება
შესაძლებლობათა განვითარება ინდივიდუალურ,
ორგანიზაციულ და სისტემურ (არსებული გარემო
პირობების) დონეებზე.
ინდივიდუალურ დონეზე EAS-ს ესაჭიროება
კარგი ტექნიკური ცოდნა და სოციალური
პროცესების მართვის უნარები. ორგანიზაციულ
დონეზე საჭიროა შესაძლებლობების
განვითარება სისტემებისა და პროცედურების
მოსაწესრიგებლად, რათა მოხდეს ადამიანური
და ფინანსური რესურსების სწორი მართვა;
ინსტიტუტების განვითარება პარტნიორობის
გასაადვილებლად და სტრუქტურის ჩამოყალიბება
ინსტიტუციური, საკანონმდებლო და
მარეგულირებელი საკითხების მოსაწესრიგებლად.
არსებული გარემო ფაქტორების დონეზე
მნიშვნელოვანია შესაძლებლობათა
განვითარება ურთიერთთანამშრომლობის,
ადაპტაციისა და სწავლების მიმართულებით.
18

რეფორმების სტრატეგია მიმართული უნდა
იყოს ინსტიტუციონალური და პოლიტიკის
ცვლილებებისკენ, რაც გააძლიერებს სხვადასხვა
ჩართული მხარეების ერთ სისტემად მუშაობის
უნარს. სამივე დონეზე უნდა არსებობდეს
მექანიზმები EAS-ს სერვისების ორივე
სქესის წარმომადგენლებისთვის თანაბრად
მისაწოდებლად. ასევე გასათვალისწინებელია
სოფლის მეურნეობაში ახალგაზრდების
ჩართულობისა და საინფორმაციო- საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების ათვისების ხელშეწყობა. EASის ახალი შესაძლებლობების განვითარებისთვის
საჭიროა გატარდეს ქმედითი ღონისძიებები
ეროვნულ, რეგიონულ და გლობალურ დონეებზე.
მოქმედებები და მოქმედი მხარეები
5.1	
ეროვნული დონე დიაგნოზი და რეფორმები
N1.	აგროინოვაციურ სისტემებში არსებული
როლების და ფუნქციების განსაზღვრა და
არსებული ცოდნის გაზიარება (სააგენტოებისა
და კონსულტანტების მიერ შესასრულებელი)
N2.	ქვეყანაში EAS-ის მომწოდებლების კვლევის
უზრუნველყოფა რათა ხელი შეეწყოს არსებულ
ვითარებაზე დაფუძნებულ რეფორმებსა
და პოლიტიკას (სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს, EAS-ის პლატფორმებისა და
ქსელების, უნივერსიტეტების, კვლევითი
ორგანიზაციების, ფერმერთა ორგანიზაციების,
FAO და CGIAR-ს მიერ შესასრულებელი).
N3.	EAS-ის თვითდიაგნოზირების
შესაძლებლობების წინ წამოწევა (EAS-ს
მენეჯმენტის, ქვეყნის EAS კავშირების და EASის პლატფორმების მიერ შესასრულებელი).
პარტნიორობა და კავშირები
N4.	ინოვაციური პლატფორმების შექმნა,
საჭიროებათა განსაზღვრა, საპილოტე
ექსპერიმენტული პროექტების დაწყება და
მისი საშუალებით სწავლების ხელშეწყობა
(EAS-ისა და აგროინოვაციურ სისტემებში
ჩართული სხვა მხარეების, განსაკუთრებით
უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ცენტრების
მიერ შესასრულებელი).
N5.	თანამშრომლობისა და პარტნიორობის
დაარსება აგროინოვაციურ სისტემებში
ჩართულ სხვადასხვა მხარეებს, აგრეთვე
კვლევასა და გამოცდილებაზე დამყარებულ
სწავლებაში ჩართულ მხარეებს შორის.
(კვლევითი და ექსტენციის საბჭოებისა და
ტრენინგ ცენტრების შესასრულებელი).
N6.	ქვეყანაში არსებული EAS-ის მომწოდებლების

კავშირების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა და
მათი ერთობლივი საქმიანობის წახალისება.
(სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
ექსტენციის სამმართველოს, EAS-ის
მომწოდებლების, რეგიონული კავშირების
და კერძო ფონდების შესასრულებელი).
ტექნიკური მხარდაჭერა
N7.	EAS-ს ტექნიკური მხარდაჭერის
გაძლიერება ერთობლივ კვლევაში
ჩართული ორგანიზაციების მიერ
(კვლევითი საბჭოების, უნივერსიტეტების,
კერძო სექტორის და არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ შესასრულებელი)
N8. ფერმერთა ინსტიტუციონალურ
განვითარებაზე ფოკუსირება მწარმოებელთა
ორგანიზაციებთან მუშაობით. (სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს ექსტენციის
სამმართველოსა და EAS-ის მომწოდებლების
მიერ შესასრულებელი) მონიტორინგი და
სწავლება
N9.	მუდმივი მონიტორინგის, სწავლებისა და
შეფასების მექანიზმების შექმნა; სისტემებისა
და პროცესების გადახედვა, EAS-ის
მომწოდებლებს შორის კოორდინაციული
თანამშრომლობის მოწესრიგება (EAS-ს
პლატფორმებისა და კავშირების
შესასრულებელი) განათლება და ტრენინგები
N10.	ტრენინგცენტრების დაარსება და
გაძლიერება; შესაძლებლობათა
განვითარების სპეციფიკური უნარების
ჩამოყალიბება; ტრენინგცენტრებისა და
ბიზნესის სკოლების წახალისება, რათა
მოახდინონ შესაძლებლობათა განვითარების
ტრენინგების ორგანიზება ლიდერობის და
ხედვის ჩამოყალიბების მიმართულებით
(სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, EASის მომწოდებლების და ტრენინგცენტრების
თანამშრომლობით შესასრულებელი.
N11.	სასწავლო კურსების შექმნა ფერმერებისა და
EAS-ს წარმომადგენლების პროფესიული
განათლებისთვის და სულ მცირე ხუთ
წელიწადში ერთხელ მათი გადახედვა.
(უნივერსიტეტების, კვლევითი ცენტრების
და არასამთავრობო ორგანიზაციების
შესასრულებელი საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით)
დაფინანსება
N12.	სახელმწიფო დაფინანსების გაზრდა EASის მომწოდებლების წასახალისებლად
(სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი
მთავრობებისა და EAS- ის კავშირების
შესასრულებელი)

5.2 რეგიონული დონე
R1.	რეგიონული და სუბრეგიონული ქსელების
ჩამოყალიბების მხარდაჭერა და მათი
ჩართვა EAS-ის პროცესების დაგეგმვაში,
განხორციელებასა და შეფასებაში; მსგავსი
მიზნების მქონე ქსელების გაძლიერება
სუბრეგიონულ და რეგიონულ დონეებზე (
რეგიონული ორგანიზაციების ADB, AFDB,
IADB, EBRD და ა.შ განსახორციელებელი)
R2.	რეგიონში EAS-ის განსხვავებული
ასპექტების სინთეზი და პარტნიორობის
ხელშეწყობა ( რეგიონული EAS-ის
ქსელების, FAO-ს, CGIAR-ს ; რეგიონული
უნივერსიტეტების, რეგიონული
საგანმანათლებლო და კვლევითი
ქსელების როგორიცაა: ANAFE, RUFORUM, AGRINATURA, APAARI, FARA და
ფერმერთა რეგიონული კავშირების მიერ
შესასრულებელი )
R3.	პოლიტიკის დოკუმენტების გამოცემა
პოლიტიკური გავლენისთვის EAS-ის
განსავითარებლად (EAS-ის რეგიონული
ქსელების, პოლიტიკოსების, ფერმერთა
რეგიონული ორგანიზაციების,
მკვლევარების და კვლევითი
ცენტრების განსახორციელებელი ).
R4.	ახალი ცოდნის, სტრუქტურის და
მეთოდოლოგიის განვითარება
და წახალისება (EAS- ის
რეგიონული ქსელების,
ფერმერთა ორგანიზაციების,
მკვლევარებისა
და რეგიონული
უნივერსიტეტების მიერ
განსახორციელებელი
(მაგალითად: RUFORUM აფრიკაში; SEARCA
in სამხრეთაღმოსავლეთ
აზიაში, UWI-CARICOM კარიბის
ზღვის აუზში ))
R5.	რეგიონული და სუბრეგიონული
საკონსულტაციო და სატრენინგო
პროგრამების ორგანიზება, რათა
მოხდეს გამოცდილების გაზიარება
და მოქმედ გარემო ფაქტორებზე
ზემოქმედება (EAS-ის რეგიონული
ქსელების და აგროინოვაციურ
სისტემაში ჩართული მხარეების მიერ
განსახორციელებელი)
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5.3 გლობალური დონე
G1.	GFRAS-სა და სხვა ჩართული საერთაშორისო
მხარეების მხარდაჭერა, რათა გლობალურ
დონეზე მოხდეს ქსელების შექმნისა და
შესაძლებლობათა განვითარების გაძღოლა.
(მოცემული აქტივობა უნდა განხორციელდეს
სოფლის მეურნეობაში ჩართული დონორების
და მთავრობათაშორისი ორგანიზაციების,
როგორიცაა მსოფლიო ბანკი , EU, FAO,
CTA, GIZ, IFAD, MEAS, მსოფლიოს
ფერმერთა ორგანიზაცია , GCHERA, GFAR,
და სხვები ; ასევე უნივერისტეტებისა და
ტრენინგცენტრების მიერ
G2.	EAS-ის რეგიონული ქსელების გაძლიერება,
მხარდაჭერა და კოორდინაცია. (GFRAS-ის ,
FAO-ს , CTA-ს , MEAS-ს , საერთაშორისო და
რეგიონული განვითარების სააგენტოების
მიერ განსახორციელებელი)
G3.	სტრუქტურების, საშუალებების, სატრენინგო
მოდულების და დისკუსიების განვითარება,
რათა მოხდეს EAS-ის ევოლუციის
პროცესის ფორმირება. (GFRAS-ს მიერ
განსახორციელებელი აქტივობა დონორებთან
და მკვლევარებთან თანამშრომლობით და
EAS; FAO, World Bank, CTA, MEAS, CABI,
CRS-სთან კავშირით )
G4.	გლობალურ და რეგიონულ დონეზე EAS-ში
ჩართული დონორების დაკავშირება (GFRAS,
GDPRD-ს მიერ განსახორციელებელი )
G5.	პოლიტიკის ადვოკატირება სოფლის
მეურნეობის განვითარებასა და სიღარიბის
შემცირებაში, დაფინანსების გაზრდასა და
აგროინოვაციური სისტემის რეფორმირებაში
EAS-ს როლის გასაძლიერებლად (GFRAS-ს
მიერ შესასრულებელი აქტივობა რეგიონულ
ქსელებთან და სხვა საერთაშორისო
სააგენტოებთან თანამშრომლობით.
G6.	EAS-ის რეფორმების საშუალებით
რეგიონთაშორის გამოცდილების გაზიარების
ხელშეწყობა. (GFRAS-ისა და რეგიონული
ქსელების განსახორციელებელი აქტივობა
FAO-სთან, მსოფლიო ბანკთან და სხვა
პარტნიორებთან თანამშრომლობით).
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G7.	EAS-ისთვის გრძელვადიანი ფინანსური
და ტექნიკური მხარდაჭერა, რათა
მოხდეს ცვლილებების მართვა და ახალი
შესაძლებლობების გაძლიერება, მოხდეს
ახალი ინვესტიციების გამოყენება
ინსტიტუციონალური რეფორმების
გასატარებლად (დონორებისა და
მთავრობათაშორისი ორგანიზაციების,
როგორიცაა მსოფლიო ბანკი, FAO, IFAD, და
ა.შ. განსახორციელებელი )
G8.	ექსტენციისა და შესაძლებლობათა
განვითარების შესახებ კვლევის პროგრამის
განვითარება (AIAEE-ს , GCHERA-ს , TAP-ის
, GFAR-ის , CGIAR-ის , და უნივერსიტეტების
მიერ განსახორციელებელი აქტივობა).
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