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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر

 الدورة الثالثون

 2018فبراير/شباط  23-19الخرطوم، السودان، 

 تعزيز فرص عمل الشباب في القطاعات الزراعية والريفية في أفريقيا
 

 ملخص
 2017عاًما أو أقل. وقد كرس رؤساء الدول واحلكومات األفريقية عام  35يبلغ ثلثا سكان أفريقيا من العمر  
 2063"تسخري العائد الدميوغرايف من خالل االستثمارات يف الشباب"، وذلك يف سياق خطة االحتاد األفريقي لعام  لـ

ا يف إعالن العقد من . ويتجلى التصــــــــميم على معاجل2030وخطة التنمية املســــــــتدامة    2018ة عمالة الشــــــــباب أيضــــــــً
"العقد األفريقي للتدريب التقين واملهين والتدريب على ريادة األعمال وعمالة الشــــباب" الصــــادر عن مؤمتر  2027إىل 

 .2017القمة التاسع والعشرين لالحتاد األفريقي الذي عقد يف يوليو/متوز 

لتحقيق طموح أفريقيا إىل التحول االقتصــــــــادي. وســــــــيتعني على مدى غرايف أســــــــاســــــــًيا و وال يزال العائد الدمي 
مليون وظيفة جديدة كل عام للوافدين اجلدد إىل سـوق  12ماليني و 10السـنوات العشـرين املقبلة توليد ما يرتاوح بني 

دياد النمو العمل. وإذا ما توفرت اســــتثمارات هادفة جيًدا، ميكن أن يســــهم عدد الشــــباب الكبري مســــامهة هامة يف از 
 .الشامل، كما يف خفض الفقر

وقد كان هناك إدراك متزايد لألمهية االسرتاتيجية لنظم الزراعة الغذائية لتوليد فرص العمل والنمو الشامل الواسع  
 القاعدة. وبســـــــــــــبب تأخر التحول اهليكلي، ال تزال نســـــــــــــبة كبرية من الســـــــــــــكان يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــــحراء الكربى 

يف املائة) تعتمد يف الدخل والعمالة على الزراعة اعتماًدا كبريًا، وبصـــــورة رئيســـــية يف املزارع األســـــرية. وال تزال الزراعة  62(
 يف املائة). ويؤدي الطلب املتزايد بســــــــــرعة على األغذية  50أهم مصــــــــــدر للعمالة يف أفريقيا جنوب الصــــــــــحراء الكربى (

ة يف األســــــواق للمنتجني واجملهزين، كما إىل توفري إمكانات هامة كبرية لتوليد وعلى إضــــــافة القيمة إىل توليد فرص جديد
 .فرص عمل

 يف التــدخالت الراميــة إىل تعزيز عمــالــة الشــــــــــــــبــاب واالخنراط يف نظم الزراعــة الغــذائيــة  الوثيقــةتبحــث هــذه و  
من خالل: (أ) حتسني البيئة التمكينية لألعمال؛ (ب) تزويد الشباب باملهارات املناسبة والتعليم املناسب؛ (ج) زيادة 

 تعزيز الروابط بني الريف واحلضر.و املشاركة النشطة للشباب يف العمليات السياساتية؛ (د) 



ARC/18/4 2 

 المسائل التي يتعين توجيه انتباه المؤتمر اإلقليمي إليها

تتوفر يف قطاع الزراعة الغذائية زيادة االســتثمارات املســؤولة والشــاملة للشــباب من أجل حتديث القطاع الزراعي:  )1(
دعم الشــباب من األســاســي و إمكانيات هائلة لتوفري فرص عمل جذابة للشــباب الذين تتصــاعد أعدادهم يف أفريقيا. 

من اإلنتاج والتجميع إىل التجهيز  اة الغذائية، بدءً ا زراعيني على طول ســــــــــــــالســــــــــــــل القيمة يف الزراعادً ليصــــــــــــــبحوا روّ 
. ومن األمهية حصـــــــوهلم على األراضـــــــي والتمويل وغري ذلك من املوارد واخلدمات اإلنتاجية مبوازاة تيســـــــريوالتســـــــويق؛ 
ا  الفجوة بني عرض اليد العاملة والطلب عليها،  لســـــــدّ االســـــــتثمار يف تنمية مهارات الشـــــــباب وتعليمهم  مبكان أيضـــــــً

مع احلد يف الوقت نفســـــه من الفوارق بني اجلنســـــني يف االلتحاق بالتعليم والنجاح فيه. وحيتاج الشـــــباب إىل احلصـــــول 
على تدريب جيد لتطوير املهارات اهلامة لسوق العمل (العرض) وإىل فرص العمل الزراعية وغري الزراعية الالئقة ضمن 

 ا إىل جنب غي توســــــــــــيع نطاق النهج الشــــــــــــاملة الناجحة، جنبً ســــــــــــالســــــــــــل القيمة يف الزراعة الغذائية (الطلب). وينب
مع التدريب املتخصــــــــــص يف الزراعة واملمارســــــــــات اخلضــــــــــراء، مبا يف ذلك: التدريب على األعمال التجارية واملهارات 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت، واحلاضــــــنات والتوجيه، على غرار املمارســــــات اجليدة مثل مدارس  الشــــــخصــــــية،
ويتمثل أحد األبعاد الرئيسـية يف حتسـني البيئة  املزارعني الشـباب على الزراعة واحلياة أو منهجية مركز سـونغاي. تدريب

املواتية لألعمال التجارية وال ســـــــــيما من خالل تيســـــــــري عمل القطاع اخلاص ليصـــــــــبح حمّرك خلق فرص للعمل وتعزيز 
 أجهزة األعمال التجارية الزراعية العليا. 

بني الســـياســـات القطاعية وتلك اخلاصـــة باهلجرة على غرار التنمية الزراعية والريفية تســـاق الســـياســـات اتشـــجيع  )2(
واألمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية واملساواة بني اجلنسني والسياسات اخلاصة بالشباب. ويستحوذ الشباب 

أفضـــــل. ويتســـــم تشـــــجيع فرص على قســـــم هام من موجات اهلجرة وهم يتنقلون عادة بدافع البحث عن فرص عمل 
العمل واملبادرة احلرة اجملدية واملرحبة بالنســــبة إىل الشــــباب والشــــابات يف األنشــــطة الريفية داخل املزرعة وخارجها بأمهية 

نصـــــــيًبا بدافع البؤس وللحد من خطر فقدان املناطق الريفية  للهجرة خارج الريفبالغة للتصـــــــدي لألســـــــباب اجلوهرية 
ومن الضــــــروري عند إعداد املبادرات اخلاصــــــة بعمالة الشــــــباب اإلقرار رمبا من قواها العاملة.  اميكيةحيويًا واألكثر دين

الفئات األصـــــــغر ســـــــًنا من الشـــــــباب الذين ترتاوح و ؛ الشـــــــاباتالشـــــــباب يف املناطق الريفية: النســـــــاء واألمهات  تنوّعب
إىل الســـــــــــوق؛ والشـــــــــــباب الريفيني الفقراء صـــــــــــغار املنتجني الفقراء، ولكن املتوجهني و  ســـــــــــنة؛ 17و 15أعمارهم بني 

عاما؛ واملهاجرين  17و 15ا الذين ترتاوح أعمارهم بني واملنكشــــفني على املخاطر وغري املهرة؛ والشــــباب األصــــغر ســــنً 
ذوي النزعة الريادية،  اشـــــرحية من الشـــــباب املتعلمني جيدً  االريفيني؛ واألمهات الشـــــابات؛ وما إىل ذلك. وهناك أيضـــــً 

يف القطاع الزراعي كأصــــــحاب ومدراء أعمال. وبفضــــــل الدعم واالســــــتثمار املناســــــبني، ميكن هلؤالء  الذين يشــــــاركون
أن حيفزوا القطاع الزراعي وينّموا أعماهلم الصــــــغرية لتصــــــبح مشــــــاريع كبرية بوســــــعها توفري إمكانات  الرياديني الشــــــباب

ائدين الشباب وجمتمعات املغرتبني تبادل معارفهم مع جمتمعاهتم األصلية واالستثمار توظيف واسعة النطاق. وميكن للع
تعزيز الروابط بني من الضروري أيًضا . و يف الزراعة املستدامة، وبالتايل توليد فرص عمل جديدة مرحبة وجذابة للشباب

وغري املادية يف البلدات الصــــغرية واملتوســــطة  ية من خالل االســــتثمارات يف البنية التحتية املاديةضــــر املناطق الريفية واحل
 احلجم، لتتحول إىل روابط حيوية مع املناطق الريفية ومراكز للعمالة وريادة األعمال وتدريب الشباب الريفيني. 

 بنوعيتها من خالل مراعاة اجلوانب اخلاصــــــــــــــة بالعمل الالئق. وجيب  العنايةإىل جانب زيادة عدد الوظائف،  )3(
مل الشــــباب والشــــابات يف ســــالســــل قيمة الصــــناعات الزراعية ســــياســــات والربامج إىل حتســــني ظروف عالأن تســــعى 
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بواسطة استخدام التكنولوجيات احلديثة وتشجيع السالمة والصحة املهنية  الغذائية من خالل احلد من مشقة عملهم
وتشـــــجيع منظمات الشـــــباب والعمل  واحلد من أوجه عدم املســـــاواة بني اجلنســـــني وتوســـــيع نطاق احلماية االجتماعية

ا أن تُعىن باحتياجات الشـــــــباب اخلاصـــــــة اجلماعي  ســـــــنة الذين  17-15العمرية  يف الفئة. وجيدر بالســـــــياســـــــات أيضـــــــً
قد يكونون مؤهلني للعمل من الناحية القانونية (وفق التشـــــريعات الوطنية) ولكنهم يواجهون حتديات إضـــــافية مبا أ�م 

 وإّن االتســـــاق بني الســـــياســـــات (ال ســـــيما يف ما يتعلق بالعمالة والتعليم) واالســـــتثمار . العمرالثامنة عشـــــرة من دون 
 يف تنمية املهارات والتدريب املهين وتشــــــــجيع املمارســــــــات الزراعية اآلمنة واإلشــــــــراك يف احلوار بشــــــــأن الســــــــياســــــــات، 

 تشـــّجع فرص العمل الالئق للشـــباب مجيعها وســـائل من شـــأ�ا أن تســـّهل االنتقال من املدرســـة إىل ســـوق العمل وأن 
 وازاة محايتهم من عمالة األطفال.يف هذه الفئة العمرية، مب

 

 المقدمة -أوًال 
 األفريقي الحتادا برنامجمن  كل  تنفيذمطلع  يف ،أو أقل اعامً  35تبلغ ا أفريقي ســـــــــــــكان ثلثيأعمار  أن إىل بالنظر -1

العائد  "تسخري ـــــــــــــــل 2017 عام األفريقيةواحلكومات  الدول رؤساء سكرّ   ،2030 املستدامة لتنميةا أعمال وجدول 2063
  1 املســــــــــــــتــدامــة التنميــة هــدف بتنفيــذ خــاص بوجــه ذلــك ويتعلق الشــــــــــــــبــاب". يف االســــــــــــــتثمــارات خالل من الــدميوغرايف

االقتصــــادي تعزيز النمو  " بشــــأن 8 املســــتدامة التنمية وهدف مكان"، كل  يف أشــــكاله جبميع الفقر على "القضــــاء بشــــأن
 5 املســــتدامة التنمية وهدف "،املطرد والشــــامل للجميع واملســــتدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

 والفتيات". النساء مجيع ومتكني اجلنسني بني املساواة "حتقيق بشأن

ى االلتزام علكيد التأ جرى، 2017يف القمة العادية التاســعة والعشــرين لالحتاد األفريقي اليت عقدت يف يوليو/متوز  -2
". الشــــــــــــــبابعمالة العقد األفريقي للتدريب التقين واملهين والتدريب على ريادة األعمال و  " 2027-2018بإعالن الفرتة 

 منتدى الشباب األفريقي.مأسسة  ىعلب األفريقي و صندوق الشباعلى ا أيضً ا هذمؤمتر القمة صادق و 

يف الدخل  اكبريً   ااعتمادً تعتمد  الكربى الصـــــحراء جنوب أفريقيا ســـــكان من )املائة يف 62( كبرية  نســـــبةال تزال  -3
 جنوب أفريقيا يف للعمالة مصـــــدر أهم والزراعة .ســـــريةاأل زارعامل يفبصـــــورة رئيســـــية و  ،الزراعة الغذائية نظم علىوالعمالة 
 حنو الزراعة توظفإذ  حمدودة، التعليمية الفرصحيث  ،الريفية املناطق يف اوخصــــوصًــــ  املائة). يف 50( الكربى الصــــحراء

 فرص من مســـتغل غري كبري  خزان وهناك عاما. 34و 15 بني أعمارهم ترتاوح الذين نالشـــباالشـــابات و  من املائة يف 60
 والتوســــــــع الســــــــكان عدد تزايد نتيجة يتزايد القيمةعلى إضــــــــافة و  الغذاء على الطلبو  .الزراعة الغذائية قطاع يف العمل

 عمل. فرص لقخيو اجملهزين و  لمنتجنيل األسواق يف جديدة افرصً ما يوّلد  املعيشية، األسر دخل وارتفاع احلضري

 حنو التقدم يف احموريً  والشبان للشابات األعمال وريادة العمل فرص وتوفري املهارات وتنمية التعليم حتويل سيكون -4
 املستدامني. والتنمية السالم
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 الشباب عمالة وتحدي غرافيو الديمالتحول  -اثانيً 
 الذين يبلغ تعدادهم ســــــــكا�ا جمموع من املئة يف 60 من أكثرف العامل. يفســــــــًنا أصــــــــغر  الســــــــكان أفريقيا تضــــــــم -5

القارة يف الفئة  شـــــــــباب كان  ،2015 عام ويف عاما. 35 ســـــــــن دونهم  املئة يف 75و اعام 24 ســـــــــن دونهم  امليونً  960
 العامل ســـــــــــكان من املائة يف 20 من يقرب ما يشـــــــــــكلون ،شـــــــــــاب مليون 226 عددهم بلغالذين  ،عاما 24-15العمرية 

 حصــــــــــــة أن كما  .امليون 840 اعامً  35و 15 بني أعمارهم ترتاوحمن  عدد يبلغ أن يتوقع ،2050 عام وحبلول الشــــــــــــباب،
  املائة يف 40و الكربى الصــــــــــــــحراء جنوب أفريقيا يف املائة يف 35 حنو أفريقيا: يف األعلى هي العاملة القوى يف الشــــــــــــــباب

 الصني. يف املائة يف 25و اهلند يف املائة يف 30 مقابل أفريقيا، مشال يف

 الشــــــــــبابو  أقل. أو اليوم يف نيأمريكي يندوالر  على أفريقيا يف الشــــــــــباب من املائة يف 70 من أكثر يعيشكذلك  -6
تعمل و  الفقر.من  يعانونو  خاص بشكلنكشفون على املخاطر م ،العامل شباب نصف من أكثر يشكلون الذين ،الريفيون

  املنازل يف صــــغرى مشــــاريع وأصــــحاب كفاف  ومزارعي األســــرة يف مســــامهني المعك  ماملنظّ  غري االقتصــــاد يفة هؤالء غالبي
  اكثريً و  مومسية أو عارضـــــــــة عمل ترتيبات مبوجب يعملونو  منخفضـــــــــة، أجور على حيصـــــــــلون ما وعادة مهرة. غري عمال أو
 االقتصـــــــادية الظروف هذه وتؤدي املهارات. لتنمية اجدً  حمدودة فرص مع واســـــــتغاللية آمنة غري عمل ظروف يواجهون ما

 الشـــباب دفع إىل االجتماعي،واإلقصـــاء  البيئيةاالنكشـــاف على املخاطر  مواطن جانب إىل ،املســـتقرة غري العمل وظروف
 العاملةاها من قو يوي احلزء ذلك اجل من الريفية املناطق حيرم ما اخلارج،وإىل  احلضرية املناطق إىل املتزايدة اهلجرة إىل الريفيني
 ميكن أن يصبح األكثر دينامية.الذي 

اإلمجالية  االجتماعية االجتاهاتهذه و  العمل لســــــــــــــوق اإلمجالية االجتاهات هذهتكمن خلف  ذلك، على عالوة -7
 اعمومً  أعلى الشـــباب بني البطالة مســـتوياتف غرافية.و الدمي اجملموعات من عدد عرب واســـعة، تكون ما اغالبً  تفاوت، أوجه

 ثلثييشــــــغلن  األفريقيات أن املتحدة األمموتبني أحباث  مة.اه اجلنســــــني بني األجور يف والفجوات للرجال، منها للنســــــاء
حيصل  دوالر كل  مقابلفقط  اسنتً  70إال على  املتوسط يفال حيصلن و  الزراعي، غري الرمسي غري القطاع يف الوظائفكافة 
 ).2017 أيار/مايو العاملي، االقتصادي (املنتدى لاالرجعليه 

  أعمارهم تقليف حالة من  أكرب الريفيون الشــــــــــــــباب يواجهها اليتاالنكشــــــــــــــاف على املخاطر  وأوجه التحديات -8
يف العادة تكون و  العمر. من عاما 14 حىت أو 15 بـــــــ حيددما  االذي كثريً  العمل، لسن األدىن احلد بلغواممن  عاما 18 عن
 هؤالءيعترب  حني ويف الفقر.يف التخلص من و  العمل إىل املدرســــــــــــــة من النتقاليف ا حامسة احلياةمن مراحل  املرحلة هذه

 ةلاعم احلالة هذه يف (تعترب خطرة مهام أداء يســــتطيعون الف أطفاال، يزالون ال �مإال أ للعمل، نيمؤهلن والشــــابات الشــــبا
 التعليم)، واواصـــــــــلأن ي همميكن ال األحيان من كثري  (يف املهاراتافتقارهم إىل و  التفاوضـــــــــيةوهتم ق الخنفاض اونظرً  أطفال).

 غري االقتصاد يف ونعمليأحيان كثرية  ويف آمنة، غري عمل ظروف يف لالخنراط عرضة وأكثر لالستغالل، عرضة أكثر مفإ�
 اجتماعية. محاية دون الرمسي

  الظروف ويف عمل.ذلك اخنراط املرأة يف ســــــــــوق ال عيقفي انســــــــــائيً  عمًال الروتينية  املنزليةاملهام القيام ب عتربا، يتقليديً و -9
  حتد اليت املزالق أحد املبكر احلمل مبكرة، ةزجيبالدخول يف  اجملتمعية التوقعاتتدفع إىل االلتزام ب ضـــــــــــــغوط فيها توجد اليت
 تعليم.غري القليل من ال يتلقني مل الاليت الفقرياتيف حالة  سيما وال الئقة،يفة وظ علىاملرأة  حصول فرص من
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 توليد يتعني إذ :األقصـــى غرايفو الدمي العائد وحتقيق العمل فرص على توليد هائلةاملتصـــاعدة تبعات  الشـــباب عدادأل -10
 .)2014 الدويل البنك( العمل ســــــوق إىل اجلدد الوافدين الســــــتيعاب 2035 عام حىت اســــــنويً  جديدة وظيفة مليون 10-12
 الطويل. املدى علىأن تتحسن  العمالة الةحل أريد ما إذا للغاية حامسنيسيكونان  القادمني العقدين أن يبدو اولذ

 واالقتصـــادي. واالجتماعي الســـياســـي لالســـتقرار خاصـــة أمهية غرايفو الدمي العائد وجين عمل فرصســـتكون لتوليد  -11
 املتطرفة اجلماعات تســـتغل ما اكثريً و  .همتطرفل احلاالت، بعض ويف الشـــباب،ســـتياء ال الرئيســـية العوامل من والبطالة الفقرف

 ).2017 اإلمنائي، املتحدة األمم (برنامج اإلثنية أو الدينية اهلوية بسبب االقتصادي اإلقصاء تصورات العنيفة

  العمر من عــامــا 34و 15 بني أعمــارهم ترتاوح شــــــــــــــبــاب هم النــاميــة البلــدان من الــدوليني املهــاجرينكــافــة   ثلــث -12
 الريفية املناطق يف الالئقة الوظائف إىل االفتقار ويؤدي ).2015 ،إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعية يف األمم املتحدة(

 أماكن يف اأجرً  وأفضــــــــــل إنتاجية أكثر عمل فرص عن البحث إىلالشــــــــــبان الشــــــــــابات و  دفع إىلغري جذابة  الزراعةوكون 
 الزراعي، لإلنتاج املختلفة املومسية التقاومي من لالستفادة أخرى إىل ريفية منطقة من الشباب ينتقل أن اأيضً  رجحيو  أخرى.

 زراعية. غري وظائف على للعثور اخلارج وأ احلضرية املناطق إىل أو

  اهامً ا دورً  تلعب أن أفريقيا يف الســـكانية للديناميات ميكن جيدا، املوجهة واالســـتثمارات الصـــحيحة بالســـياســـات -13
 املقبلة. العقود يف الفقرخفض و  ملاوش عالٍ  منو تيسري يف
 

 للشباب يوفر فرص عمالة قطاع الزراعة -اثالثً 
حتدي عمالة الشــــــباب. فبســــــبب تأخر التحول  تذليلميكن للقطاع الزراعي أن يســــــاهم، وينبغي أن يســــــاهم، يف  -14

ملدن يف اسكاين النمو معدل الرغم و اهليكلي، ال تزال الزراعة أكرب موظِّف يف أفريقيا، حىت يف سياق التنويع خارج املزارع. 
 اســـتظل املناطق الريفية موطنً  ،املنخفض نســـبيا احلضـــريالتوســـع يف أفريقيا جنوب الصـــحراء الكربى ومســـتوى هو األعلى 

يف ســـــياق تصـــــنيع حمدود، ي احلضـــــر التوســـــع ألعداد كبرية من الســـــكان على مدى األعوام العشـــــرين القادمة. وقد حدث 
 .بصورة رئيسية الرمسي غري الصناعييف القطاع غري املدن يف  ازيادة السكان الناشطني اقتصاديً فكانت 

التوســـــــــــع بســـــــــــبب تزايد عدد الســـــــــــكان و  ألغذيةمن ناحية أخرى، يتزايد الطلب احمللي واإلقليمي والعاملي على ا -15
عديدة لريادة األعمال على طول سالسل القيمة ا فرصً الزراعة الغذائية وارتفاع دخل األسر املعيشية. ويتيح قطاع  ياحلضر 

 ونظم األغــذيــة. وميكن أن يكون لتطور قطــاعــات مــا بعــد اإلنتــاج من ســــــــــــــالســـــــــــــــل القيمــة الغــذائيــة، يف الزراعــة الغــذائيــة 
مبا يف ذلك التجهيز والتجزئة، أثر كبري على توليد فرص العمل، بالنظر إىل ارتفاع عدد األســر املعيشــية املنخرطة يف الزراعة 

 ).2014(منظمة األغذية والزراعة، 

عن إدخال وترويج ممارســــــات زراعية أكثر أمنا، أثر  قد يكون لتطبيق تدابري الســــــالمة والصــــــحة املهنيتني، فضــــــالً  -16
 ااألشــغال وأكثرها مشــقة بدنيً أخطر كّلفون بما ي اكثريً يف املناطق الريفية، الذين   نالشــباالشــابات و هائل على وضــع عمالة 

كثر بالوظائف األعلى وجه اخلصـــــــوص معرضـــــــون بشـــــــدة خلطر تكليفهم  نالشـــــــباو . ســـــــالمةدون تدريب كاف أو تدابري 
الوظــائف الوحيــدة املتــاحــة. ومن خالل االرتقــاء هي ، قــد تكون هــذه البطــالــةرغوبــة، ولكن عنــدمــا تلوح املخطورة وغري 
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من حالة  ينتقلوامل أن للعا املؤهلني قانونيً ن والشـــابات املهام اخلطرة، ميكن ملاليني الشـــباإلغاء بأوضـــاع الوظائف القائمة و 
 الئقة يف املناطق الريفية.العمالة حالة الاألطفال إىل  ةلاعم

 .أدائه وحتســنيالزراعة الغذائية  قطاع شــباب جتديد مفتاح هوابات والشــبان الشــ يف االســتثمار ذلك، على عالوة -17
 اجلديدة االقتصـــــادية جهاتو وال للفرص خاص بشـــــكل ونســـــتجيبم يوه .ونومبتكر  ونفضـــــوليو  وندينامي مبطبيعتهفهؤالء 

 اشـــــبابً  واوظفأن ي أكثرحيتمل  الشـــــباب األعمال رواد أن كما  املرتفع. النمو قطاعات يف عمل فرص إجياد على ونرصـــــحيو 
 والفقر. البطالة من الشباب من املزيدرج خيُ  ما ،مثلهم

 فإ�ا ،على قدم املســـاواة مع الرجل الرئيســـية والفرص واخلدمات املوارد على احلصـــول من الريفية املرأة نكّ متُ  عندما -18
  أكرب بفعالية املشـــــاركة من الشـــــابات متكني أن كما  الريفية. املناطق يف والفقر اجلوع مكافحةيف  رئيســـــية دافعة قوة تصـــــبح

 النمو يف واملســـــــامهة املقبلة لألجيال البشـــــــري املال رأس بناءفيؤدي ذلك إىل  أســـــــرهن، رفاهل حتســـــــني إىل يرتجم الزراعة يف
 األجل. الطويل االقتصادي

 تطلعاهتم بني تزايدةامل فجوةال نذلك ناجم عو  .نالشــباالشــابات و  من العديد بني للزراعة ســليب تصــور هناك يزال ال -19
 حلمهميكون ما  اغالبً  ،خباصـــــة الريفي للشـــــباب وبالنســـــبة الزراعة. توفرها اليت والفرص احلياة ومنط واالجتماعية االقتصـــــادية

وغري املســـــــــــــتقرة  اجدً  املنخفضــــــــــــــة واملكافآت املتدنية العمل فرصبالنظر إىل و  الريف. عن ابعيدً هو العيش  طيبة"ال ياةباحل"
 جيد". "عملجمال  أ�ا على الزراعة إىلما يشري  انادرً  الريفي الشباب أن املستغرب من ليس القاسية، العمل وظروف

 صولباحل املتعلقة ةيواالجتماع ةياالقتصاد وديالقباالعتبار  تؤخذ عندما صعبأ اجذابً  اخيارً  الزراعةيصبح اعتبار  -20
 القرى شـيوخمن و  التقليدي اجملتمع من واالجتماعي االقتصـادي التحرر حتقيق صـعوبة متثل ما اوكثريً  ة.ياإلنتاج املوارد ىلع

 بســـبب حمدودة األراضـــي على صـــولاحل فرص تكونة، كثري يف أحيان  و  لشـــابات.وخاصـــة ا لشـــباب،ا أمام رئيســـية عقبات
 ويواجه العيش. لكســـــــــب اخيارً  الزراعة اعتبار عنما يثين ذلك الشـــــــــباب  اوكثريً  والعادات.اإلرث  وقوانني األراضـــــــــي ندرة

 ضــــمانات يســــتطيعون تقدميها للحصــــول  إىل االفتقار بســــبب املالية اخلدمات على احلصــــول فرصنقص  ا:أيضــــً  الشــــباب
 كبرية   حتدياتو  املالية؛ القدرة اخنفاضو  ؛تيســــــــــــــرةامل وغري الئمةامل غري دماتاخلو  نتجاتامل وبســــــــــــــبب ،على التســــــــــــــليف

 ذلك. إىل وما املنتجني، جمموعات يف احملدودة واملشاركة اهليكلي التنظيم إىل فتقاراال بسبب األسواق إىل الوصول يف

 دينامية أكثر الزراعة علجب الســـياســـية االلتزامات جتســـيديف  قصـــوىأمهية  العام االســـتثمار ونوعية مســـتويات زيادةل -21
، بالتعاون مع القطاع ينشــــــئوا أن والتقنيني املاليني وشــــــركائها للحكومات وينبغي ).2014البنك الدويل ( للشــــــباب وجذابة

 وميكن .ةاحلضريو  الريفية املناطق يف ملةاوشواالستمرار  لبقاءقادرة على ا غذائية زراعة مشاريع إنشاء لدعم برامجاخلاص، 
 القيمة إضــــــــــــافةو  واالتصــــــــــــاالت، املعلومات تكنولوجيا قطاع يف ســــــــــــيما وال الزراعة، تكنولوجيات يف االبتكارات توفر أن

 للشباب. جذابة امهنً  اللوجستية واخلدمات التجزئةالبيع بو  والتسويق

 تلبيةإىل و  تســريع إىل واملهارات املال ورأس األراضــي على الشــباب حصــول فرص حتســني إىل الرامية اجلهود حتتاج -22
 املائية األحياء تربية أو البســــتنة مثلمن  قيمة لســــالســــل تكون وقد .ورجاال نســــاءً  الريفيني للشــــباب اخلاصــــة االحتياجات

 .عالية لقيمةل اإضافاهتتكون و  قصرية هاإنتاج دوراتتكون  اليتسالسل القيمة  سيما وال غريها، من رثأك لشبابجذابة ل

 والســالمة الصــحة تدابري واعتماد احلديثة، التكنولوجيات اســتخدامعرب  القطاع، هذا يف العمل ظروف حتســنيإن  -23
 وتعزيز للشــــــــــــــباب جذابة الزراعة جلعل ةحامسها مجيع اجلنســــــــــــــني، بني مســــــــــــــاواةالال من واحلد االجتماعية واحلماية املهنية
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 تقدم وأن للشـــــــــــابات آمنة العمل أماكن تكون أن ينبغي اخلصـــــــــــوص، وجه وعلى الطويل. األجل يف اإلنتاجية إمكانياهتم
 ذلك). إىل وما ألطفال،ل رعاية ومرافق (مراحيض، هانتجحي اليت املرافق أنواع

 أطلقت الدويل، الصــعيد علىف متعددة. واعدة مبادرات إىل للشــباب فرص قطاعتشــكل  الزراعةأن بدراك اإل أدى -24
 املســـــتدامة األســـــاســـــية والبنية اخلاص االســـــتثمار لدعم العشـــــرين جملموعة أفريقيا شـــــراكة العشـــــرين جملموعة األملانية الرئاســـــة
 ،للشباب الالئقة لوظائفل العاملية املبادرةهتدف و  .2063 األفريقي االحتاد أعمال جدول يف لمسامهةلو  أفريقيا يف والعمالة

 نطاق على الشـــباب عمالةعلى جلهد املبذول ااالرتقاء ب إىل أفريقيا، على ةقو واليت تركز بالدولية اليت تقودها منظمة العمل 
 ،قود منظمة األغذية والزراعةتيف إطار هذه املبادرة العاملية، و  العاملي. االقتصــــــــاد قطاعات مجيع ويف املتحدة األمم منظومة

 الريفي. االقتصاد يف لشبابا هو جمال امواضيعيً  جماًال  الدولية، العمل منظمة مع باالشرتاك

حتالف الثورة -املعهد الدويل للزراعة االســـــــتوائية-األفريقي التنمية مصـــــــرف برنامجهناك  ،اإلقليمي املســـــــتوى على -25
 الشـــــــــــباب لدعم ضاقر إ مرفق هو"، و للشـــــــــــباب الزراعية األعمال تقودها اليت اجلديدة العمالة متكنياخلضـــــــــــراء يف أفريقيا "

 تنظيمالو  يكشــــــــــــبالت )3(و ة؛ناجح زراعية أعمال وإدارة وإطالق ختطيط) 2( وقدراهتم؛ مهاراهتم تنمية) 1( يســــــــــــتهدف:
م أ عالٍ  تعليمممن حصلوا على سواء كانوا  الشباب إىلوجهة امل الربنامج اسرتاتيجية وهتدف .املتبادل بني الشباب رشاداإلو 

 األغذية منظمة أطلقت وقد عمل. عن الباحثنياألفريقيني  الشــــــبابتنوع  معاجلةعلى  املســــــاعدة إىلممن مل حيصــــــلوا عليه 
 عائدها تســـــــــــــخري يف املنطقة دعم إىل يهدف الذي " اإلقليميالشـــــــــــــباب عمالة بشـــــــــــــأن اخلاص ربنامج"ال امؤخرً  والزراعة

وإشراكهم  والشباب النساء قدرات تعزيز على املنظمة وتعمل املسنني. جتمعات املزارعني جتديد يف اإلسهام مع غرايفو الدمي
 أجل من املســتويات خمتلف على املؤســســية القدرات وبناء ،اقتصــاديا متكينهم لتعزيزيف الزراعة الغذائية  القيمة ســالســل يف

 والدعوة. السياسات لصياغة املعرفية واملنتجات األدوات وتطوير اجلنسانية، لالعتبارات املراعية القيمة سالسل تعزيز

 
 الزراعة الغذائية نظم في الشباب على تركزواستثمارات  سياسات نحو -ارابعً 

للشــــــابات  الفرص تعظم ســــــليمة الريفية للتنمية وبرامج ســــــياســــــات وتنفذ تصــــــوغ أن األفريقية للحكومات ينبغي -26
ر وت قدراهتم وتعزز والشــــبان  الزراعي القطاع يف القاعدة عريض نموا بقدمً  دفعلل الالزمة اإلنتاجية املوارد لىم عصــــوهلحيســــّ

 الريفي. واالقتصاد

 مــدجمــة أن تكون جيــدر ينبغي أال تكون الســــــــــــــيــاســـــــــــــــات والربامج اليت تركز على الشــــــــــــــبــاب قــائمــة بــذاهتــا، بــل  -27
خطط االستثمار الوطنية وخطط التنمية الزراعية والريفية وسياسات اهلجرة يف يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الشاملة للبلدان و 

 التنوع اهلائل للشـــــابات والشـــــبان،على إدراك التدخالت تقوم واملســـــاواة بني اجلنســـــني واألطر اإلمنائية األخرى. وجيب أن 
أصـــول وســـلطة ما يتمتعون به من و من حيث اجلنس والعمر والبيئة االقتصـــادية واالجتماعية واملؤســـســـية اليت يعيشـــون فيها 

 .الغذائية خصائص نظم الزراعةعلى إدراك كذلك اختاذ قرارات وخيارات مستقلة و قدرة على و 

 للســـــــياســـــــات والربامج واملؤســـــــســـــــات آثار خمتلفة على الشـــــــابات والشـــــــبان. ومن األمهية مبكان حتليل التفاوتات  -28
من خالل احلصـــــــــــول على وظائف الئقة يف قطاع الزراعة  االريفية اقتصـــــــــــاديً بني اجلنســـــــــــني يف العمالة الريفية ومتكني املرأة 

 .بهالغذائية والقطاعات املتصلة 
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 لألعمال التمكينية بيئةال تحسين أهمية -لفأ

 السلع يف اسرتاتيجية استثماراتالقيام بو  اخلاص القطاع استثمارات لتحفيز األعمال بيئة حتسني احلكومات على -29
  القيمة ســـــلســـــلة منحلقات  اخلاص القطاع اســـــتثمارات تشـــــمل أن لضـــــمان خاص اهتمام إيالء ويلزم العامة. واخلدمات

 لتوليد إمكانات توجد حيثماأن تكون و  )اإلمداد باملدخالت والتســــــــــــــويق والتحويل ،(مثالً  املال رأسإىل  فيها فتقريُ اليت 
 األسرية للمزارع اإلنتاجية اإلمكانيات دعمأن تو  مهنية وتلمذة جديدة عمل فرص

 منظمة الزراعية األعمال مؤســــســــاتأن تصــــبح  الزراعة يف األفريقي اخلاص القطاعاســــتثمار  تعزيزكذلك ســــيتطلب  -30
ا هامً ا عنصــرً  والقارية واإلقليمية الوطنية املســتويات على الكربى الزراعية التجارية اهليئات وتعزيز إنشــاء ويشــكل رمسية. بصــورة

 وحوار للدعوة منرب ذلك يف مبا ألعضـــــــــــــائها، رئيســـــــــــــية خدمات تقدمي املنظمات هلذه وميكن التمكينية. البيئة حتســـــــــــــني يف
 الروابط وتســــهيل التجارية، األعمال تنمية وخدمات القيمة، ســــالســــل وتنمية املشــــاريع ودعم الســــوق، وأحباث الســــياســــات،

 واحلكومة اخلاص والقطاع الشـــــباب بني التفاعل تيســـــر اليت الزراعية التجارية لألعمال الوطنية للمنابر وميكن الدولية. التجارية
 الرواندي. للشباب الزراعية األعمال منتدى من يتضح كما  للشباب، اخلاصة االحتياجات لتلبية فعالة آليات تكون أن

 أمهية ذلك ويكتسي الزراعة.يف جمال  الفاعلةالشابة  اجلهات مع املشاركة على املالية املؤسسات قدرات تعزيز يلزم -31
 واملعايري القانونية احلواجز مثل الرمسية املالية اخلدمات على احلصولبتتعلق  خاصة حواجز يواجهن الاليت للشابات خاصة
 آليات استكشاف وينبغي .مبفردهن مالية عقود يف الدخول أو مصرفية حسابات حيازةبني و  النساءبني ول حت اليت الثقافية
 لتشــجيع التجارية للمصــارف احلوافز مواءمة وإعادة املخاطر من احلدّ إن و  الزراعة. يف االســتثمار فجوةســر جل مبتكرة متويل

 "برنامج اإلقراض الزراعي للمشـــــــــاركة يف املخاطر القائم  نيجرييا وضـــــــــعت وقد .يف هذا الصـــــــــدد أســـــــــاســـــــــي أمر اإلقراض
 ميكنكذلك   مماثلة. برامج بوضـــــــــــع أخرى بلدان وتقوم الزراعي. للقطاع اإلقراضب املرتبطة املخاطر من للحد "احلوافزعلى 

 أســـــــــــعار عادة يقدم ألنه اجذابً  اخيارً  ياخلارج التمويل يكون وقد املخاطر. خفض إىلالنظرية  املنح اســـــــــــتخدام يؤدي أن
 .إثقاال أقلالتزامات و  أطولتسهيالت ذات فرتة و  أقل فائدة

  واالبتكار لالســــــــتثمار اهامً  امصــــــــدرً مالية من اخلارج  حتويالت تتلقى اليت واألســــــــر نوالعائدو  الشــــــــتات يشــــــــكل -32
 رأس ضــــــــــريبية، إعفاءات ،مبتكرة مالية منتجات على احلصــــــــــول ،(مثالً  مالية حوافزهلم مجيعا  توفر أن وينبغي الزراعة. يف

فنية  دوراتو  املالية، األمية حمو ذلك يف مبا املهارات، تنميةل وفرص اتب)و لر دعم ل ناتو عم صغرية، جتارية أعمال لبدء مال
 .يف جمايل إدارة وريادة األعمال ومهارات ،تنشيطية تدريبية

 المهارات وتنمية التعليم في االستثمار -اءب

  الرغم وعلى كبري.  قلق مصــــــــــــدر الشــــــــــــباب العمال لدى املهارات ونقصغري الكايف  التعليم مســــــــــــتوى يشــــــــــــكل -33
باإلضــافة  ،امنخفضًــ  والعايل الثانوي التعليم على احلصــول يزال ال االبتدائية، باملدارس االلتحاق يف احملرز الكبري التقدم من
  التســـــــــــــرب معدالت ارتفاع مع رئيســـــــــــــية مســـــــــــــألة وأمهيته التعليم نوعية تزال وال اجلنســـــــــــــني. بني هامة فجوات وجودإىل 
 باملهاراتوال  العمل ســـــــوق مبتطلبات الشـــــــباب تزود ال احلالية التعليمية فالنظم الريفيات. للفتيات ســـــــيما وال التعليم، من

 اعامً  34و 25 بني أعمارهم ترتاوح الذين الشــــــــــــــباب منيف املائة  80 من يقرب ماولدى  أفريقيا. لنمو الالزمة واملعارف
 الــدويل، البنــكاإلطالق ( على تعليم أي دون من ئــةااملــ يف 40 ذلــك يف مبــا أقــل، أو ابتــدائي تعليم الزراعــة يفالعــاملني 
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 ).2012 األفريقي االقتصــادآفاق (ئة ايف امل 2 الزراعة يف نيتخصــصــامل األفريقية اجلامعات خرجييتعدو نســبة  وال). 2014
  األطفـال جـذب إىل املـدرســــــــــــــيـة ملنـاهججـدوى من اال  هاالعتقـاد بـأنـ أو التعليم مواصــــــــــــــلـة فرصاالفتقـار إىل  يؤدي وقـد
  الزراعة يف األطفال ةلاعم ثلمت حيثعلى وجه اخلصــــــــــــــوص،  أفريقيا يف األمهية بالغهذا الوضــــــــــــــع و  األطفال. ةلاعم إىل
  موظفني ليصــــــــــــبحوا الطالب إعداد على املؤســــــــــــســــــــــــات معظم تركيز وينصــــــــــــب .مجيعها األطفال عمالة من املائة يف 85
 تدريب توفري الضــروري ومن هبم. اخلاصــة الزراعية مشــاريعهم لبدء الالزمة املهارات منحهم من بدالً  ،القائمة الشــركات يف

 .والعقلية الريادية والتوجه الريادي التجارية األعمال مهارات تنميةعلى  حمدد

 مســـــــــافاتالســـــــــفر  إىل حيتاجونمن  للخطر يعرض ما ،قليلة متباعدة تكون أن إىل التدريبومراكز  املدارس متيل -34
  متوافق غري نفســــــــــها املدرســــــــــة تنظيموعادة يكون  ،بالزراعة املتعلقة املســــــــــائل تدرس ما انادرً و  .، وخاصــــــــــة الفتياتطويلة

 االلتحاق معدالت اخنفاض أســــــــــهموقد  ).، مثالً البدوجتمعات  حالة (يف التقليدية احلياة ومنط الزراعية األعمال تقومي مع
 الالئقة. العمالة إىل االنتقالصعوبة  يفإمتام املراحل الدراسية الناجم عن ذلك و  باملدارس

مناســبة  صــحية ومرافق مراحيض وجود وعدم الثقافية املعايري ألن انظرً  خاصــة بصــفة حمرومات الريفياتالشــابات  -35
 اجليد التعليم يزال وال .ت للتوظيفقابالجتعلهن  مهارات واكتســــــاب التعليم على احلصــــــول على قدرهتن تعيق املدارس يف

 األولوية تعطي قد فإ�ا حمدودة، موارد األســــر لدى تكون وعندما الزراعة. يف املرأة فرص لزيادة ارئيســــيً  ســــبيالً  ميثل النوعية
  القدرةارتفاع و  األصــــــــــــــغر، األســــــــــــــرة حبجم اوثيقً  اارتباطً  اإلناث تعليميرتبط  ذلك، ومع بنات.ال من بدالً  ءبنااأل لتعليم
 الثقافية املقاومة على التغلب إىل الرامية التدابري تتطلب وقد .األعلى والدخلاألفضـــــــــــــل  العمل وفرص القرار صـــــــــــــنع على

 "آمنة" املدارس تكون أن وضـــمان املدارس يف ابناهت تســـجل اليت ألســـرتقدمي رواتب ل مثل حوافز، خمططات البنات لتعليم
 ذلك. إىل وما ،ضد املرأة والفتيات العنف ومنع للفتيات

مدارس  منهجيةصممت و  لشباب.لدى ا الصلة ذات واملعرفة املهارات إىل احلاجة ملعاجلة عديدة ج�ُ  وضعتولقد  -36
  ســـــــــــــتنادباال املهين، التدريب لدعم والزراعة األغذية منظمةوضـــــــــــــعتها اليت  ،واحلياةتدريب املزارعني الشـــــــــــــباب على الزراعة 

 ابلدً  20 من أكثر يفاملدارس هذا  نظام وطبق الريفية. والبيئة لزراعةاو  للشــــباب اخصــــيصــــً  املصــــممة املواضــــيع من جمموعة إىل
ســـنوي للمدراء التنفيذيني  برنامج هوو  ،"هامة األســـواق "جعلبرنامج وهناك  وشـــابة. شـــابألف  35 من أكثر منهفاســـتفاد 

 قطاع يف القدرات لتنمية .Market Matters Incماركت ماترز  شـــــركة صـــــممته األعمال ريادةلو  الزراعية التجارية األعماليف 
وحىت اآلن، درب الربنامج، الذي يركز على اســـــرتاتيجية األعمال والتســـــويق  أفريقيا. يف واملتوســـــطة الصـــــغرية الزراعية املشـــــاريع

 مؤسسة زراعية ميلك الكثري منها ويديره شباب. 2 000والتمويل واملوارد البشرية والقيادة، أكثر من 

  للنجاح الالزمة واملهارات باملعارف الشــــــــــــــباب تزويديف  توجيه األعمال الناشــــــــــــــئة فعاليتهو  ضــــــــــــــانتاح أثبت -37
 أســـــــــــاليب بني اجلمععرب  والبحوث واإلنتاج بالتدريب ســـــــــــونغاي مركز ويقوم الزراعة.يف و  الزراعية التجارية األعمال يف

 ابلدً  14 من أكثر يف تكراره وجيري أفريقيا يف للتميز كمركز  للنموذج وجرُ  وقد احلديثة.أســـــاليب التعلم و  التقليدية التعلم
 أفريقيا. أحناءكافة   يف

 وضـــــعل احلكومية غري واملنظمات احمللية األعمال مؤســـــســـــات مع شـــــراكاتتقيم  الكبرية الشـــــركات بدأتكذلك  -38
 توظيف.قابلية الشباب لل حتسنيريادة األعمال بغية و  للتدريب مبادرات
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 يةالسياسات عملياتال في الشباب إشراك -يمج

 عملياتال يف للشــباب النشــطة املشــاركة أن غري ،ويف احلوار الســياســايت القرار صــنع يفدور هام  الشــباب شــاركةمل -39
 يتوقع الف لعمر،االســـلطة ب ترتبط ة،كثري ويف أحيان   ســـلبية. أو رمزية الشـــباب مشـــاركة تظل ما اكثريً ف حمدودة. يةالســـياســـات

 والسياسات الوثائق أن ورغم .أو يسمح هلم بذلك شواغلهم عن اإلعراب أو التحدث ،الشابات سيما وال الشباب، من
  الســــــياســــــات، تصــــــميم يف املشــــــاركة يف الشــــــباب حقوق على صــــــراحة تنص ،األفريقي الشــــــباب ميثاق مثل ، منالقانونية

 حقوقهم. يدركون ال منهم الكثريين نإال أ

 القيمة ســـالســـل امتداد على العمل فرصكذلك تعزيز و  الســـياســـات يف الشـــباب مشـــاركة وآليات منابر تعزيز يلزم -40
 شــــباب اكرت شــــا إىل يفضــــي ما ،املناطق احلضــــرية يف احلوار جيري ما اوكثريً  الشــــباب.تنوع  مع لتتناســــب وتكييفها املختلفة

 الريفية املناطق يف التشــاورية العمليات حتســني إىل الرامية اجلهودتوطيد  وينبغي ا.تعليمً  أفضــل ونيكون ما اغالبً  نالذين دامل
 اســـــــتخدام يكون أن وميكن والفقراء. ينيوالريف املتعلمني غري الشـــــــباب واحتياجات مصـــــــاحل أفضـــــــل حنو على تعكس كي

 االجتماعية اإلعالم ووســــائل القصــــرية النصــــية والرســــائل احملمولة اهلواتف مثل احلديثة، واالتصــــاالت املعلومات تكنولوجيا
 الصدد. هذا يف خاص بشكلفعاًال  الراديو، وأجهزة الفيديو وأشرطة اإلنرتنت عرب والتلفزيون

 اوكثريً  .فعاال اتنظيمً  ومنظمني موحدين الشباب يكون أن اأيضً  السياسايت واراحل يف الشباب صوت تعزيز يتطلب -41
  ضــــــــــــئيل قدرغري  لديهاليس و بطبيعتها  رمسية غرياالمتداد و  حمدودة وتكون املالية املوارد إىل الشــــــــــــباب منظمات تفتقر ما
  التفاوض يف موقفها لتعزيز الشــــــــباب منظمات قدرات تعزيز ينبغيلذا و  .يةالســــــــياســــــــات عملياتال يفالقوة التفاوضــــــــية  من
التمييزية  واللوائح القوانني اســـتهداف ينبغي الشـــابات، مشـــاركة تعزيزلو  حمددة. ســـياســـاتية صـــكوك أو حمدد دعم أجل من
 املرأة. مشاركة دون حتول قد اليت

 
 الشباب عمالة وفرص حضربين الريف وال الدينامية الروابط -اخامسً 

 التوســع. وال يقتصــر منط 2050حبلول عام من ســكان املدن يف املائة من ســكان أفريقيا ســيصــبحون  56يقدر أن  -42
بوضــعها  ايعرتف دائمً ال صــغرية بلدات نتشــر أخذت تباســتثناء املناطق النائية احملدودة، ف. ىالكرب املدن على منو  احلضــري

جديدة يف املناطق الريفية، بالقرب من املدن الكبرية والطرق  حضــــريةا. وتظهر مســــتوطنات أو إحصــــائيً  اســــياســــيً احلضــــري 
االقتصـــاد الريفي، بالرئيســـية الصـــلة الصـــغرية واملتوســـطة احلجم هي  البلداتالســـريعة الرئيســـية الطويلة وممرات النقل. وهذه 

 لشباب يف املناطق الريفية.اتحول إىل مراكز للعمل وريادة األعمال وتدريب فهي ت

أن يوفر فرص عمل ية احلضــــــــــــر عالية القيمة يف املناطق العة ميكن للطلب املتزايد على املنتجات األولية واملصــــــــــــنّ  -43
 اوالتجارة واخلدمات الريفية. وتبعً والتوزيع جهيز متعددة للشباب. وميكن إنشاء وظائف إضافية يف جماالت التجميع والت

القيمة الزراعية الغذائية كمنتجني أو عمال بأجر أو أصحاب  سالسل، ميكن للشباب املشاركة يف اهتماماهتمو م هتالقدر 
 أعمال ومديرين.

الريفية صـــل بني املناطق االفعال للفجوات الكبرية يف التو التصـــدي إدراك إمكانيات عمالة الشـــباب على  ســـيعتمد -44
وحتســــــــــني فرص احلصــــــــــول على رأس املال البشــــــــــري واألصــــــــــول اإلنتاجية احمللية والبنية التحتية للنقل واحلماية  احلضــــــــــريةو 
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 وأموال املغرتبني من اخلارج توليد أدلة عن أثر التحويالت املالية ا االجتماعية واخلدمات املالية. ومن الضــــــــــــــروري أيضــــــــــــــً 
 هلجرة.اليت تنزع إىل اعلى األنشطة الزراعية وغري الزراعية وديناميات العمالة الريفية يف املناطق 

 
 الرسائل الرئيسية -اسادسً 

باب الزراعة الغذائية يتمتع قطاع  -45  الذين تتصــــــــــــــاعد أعدادهم بإمكانات هائلة لتوفري فرص عمل جذابة للشــــــــــــــ
 ،مســـاواة بني اجلنســـنيالالزيادة االســـتثمارات املســـؤولة والشـــاملة للشـــباب لتحديث القطاع، مع معاجلة أوجه لو يف أفريقيا. 

 إلطالق هذه اإلمكانات.بالغة أمهية 

 زراعيني على طول ســــالســــل القيمة الغذائية اروادً صــــبحوا يلالدعم املقدم إىل الشــــابات والشــــبان يكون ينبغي أن  -46
ينطوي على ضمان حصوهلم على املوارد اإلنتاجية الرئيسية  والتسويق. وهذاالتجهيز و التجميع إىل اإلنتاج ميتد من  شامالً 

القيمة  ســالســلســيما يف  زراعية مرحبة، الجتارة زراعية و  أنشــطةيف  االســتثمارنهم من يتمكلاألرض والتمويل واخلدمات ك
 .اجلاذبية األعلىذات 

 باإلضـــــــافة ، ألعمالالتمكينية لبيئة الحتســـــــني  من امللحّ ا يف عمالة الشـــــــباب. ولذ اهامً  ايلعب القطاع اخلاص دورً  -47
فرص العمل. وتشمل املكونات الرئيسية تعزيز هيئات توليد من إمكانات املغرتبني والعائدين ليصبحوا حمرك  االستفادةإىل 

ليات اآلالقيمة احلديثة وتعزيز فرص  سالسلكمة يف الزراعية الكربى وتعزيز مشاركة الشباب املنظم يف آليات احلو  األعمال
 لزراعة.ااملبتكرة لتمويل 

 على نوعيتها أن تركز  اأيضــــــــــــــً بل ينبغي ، فقط تركز الســــــــــــــياســــــــــــــات والربامج على زيادة عدد الوظائفأال ينبغي  -48
 العاملني الشــــابات والشــــبان ن ظروف عمل . وينبغي للســــياســــات أن حتســــّ باالعتبار الالئقجوانب العمل أخذ  خاللمن 
شــــــبكات أمان توفري الزراعة الغذائية واســــــتخدام التكنولوجيات واالبتكارات احلديثة، مع ضــــــمان يف القيمة  ســــــالســــــليف 

 اخلاصة وتقدمي حوافز حمددة. مواحتياجاهتالشباب خمتلف فئات لتناسب تكييف التدخالت  ااجتماعي. ومن املهم أيضً 

 الفجوة جســــر من ســــن مبكرة مكاســــب كبرية يف  ابدءً  هموتعليمالشــــباب االســــتثمار يف تنمية مهارات ســــيحقق  -49
. وحيتاج الشــــــــــــــباب إىل احلصــــــــــــــول على التدريب اجليد وفرص عمل الئق يف املزارع يهاوالطلب علاليد العاملة بني عرض 

 الزراعة الغذائية وروابط السوق.يف القيمة  سالسلوخارجها ضمن 

من خالل االســــتثمارات يف البنية التحتية املادية وغري املادية  احلضــــريةتعزيز الروابط بني املناطق الريفية و من شــــأن  -50
وريادة األعمال للعمالة حيوهلا إىل روابط حيوية مع املناطق الريفية ومراكز أن الصــــــــــــــغرية واملتوســــــــــــــطة احلجم البلدات يف 

 لشباب الريفيني.اوتدريب 


