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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 
 إنعاش المناطق الريفية من أجل الشباب

 
 موجز

القييياا إىل يرمييي أحييد األهييدامل العاملييية الثالثيية الييد حييددضا البلييدا  األعييياا ز منظميية األغذييية والزراعيية،  
 لصاحل اجلميع. التقدم االقتصادي واالجتماعي قدم  على الفقر ودفع ا

ويواجه الشباب ز العديد من البلدا  ذات الدخل املنخفض واملتوسط حتديات قصيوى ز ثيث ع عين مكيا   
. وإ ج إدمييامل مئييات املالييييف ميين الشييباب ز سييو  العمييل هييو أحييد أكيي  الت ييديات ا  ائييية  هلييع ز اقتصيياد معييّو

  ز السين، أميا دور الشيباب كعواميل للت يي  إ  سكا  األريامل حيول العياّ يتقيدجمو و . القادمةالعاملية خالل العقود 
فموضييع اهتمييام عيياملي متزايييد، وال سيييما  تيجيية   –ز اليينظع الزراعييية وال ذائييية، ومييواقع ع ز أسييوا  العمييل الريفييية 

 لتنامي تدفقات اهلجرة العاملية. فكيف بوسعنا حتويل هذا الت دي إىل قوى دافعة "شبابية" لتنمية املناطق الريفية؟
ة اسييتخدام البلييت املتزايييد علييى املنتجييات الزراعييية، والتبييورات األخيي ة ز قبيياع األعمييال وثيقييقيي ه هييذه الت 

وخييييراا عليييى وجيييه  –التجاريييية الزراعيييية لتعزييييز فيييرا تشييي يل الشيييباب، ودعيييع اسيييت دا  و يييائف جذابييية والئقييية 
يل الشييباب بوجييه أفيييل ز بييرام  ز املنيياطق الريفييية. وتقيي ه الوثيقيية توأيييات ميين أجييل إدمييامل تشيي  –اخلصييوا 

 املنظمة، وتقدجم مف وم التنمية ا قليمية والوأول إىل اخلدمات والو ائف اخليراا باعتبارها مدخال  لالستثمار.
 

 المقترح اتخاذها من قبل اللجنة: اتاإلجراء
 اللجنة مدعوة إىل: إ ج  
  تأييد التوأيات اخلمس املق حة ز هذه الوثيقة 

 أكيييييي  للمنظميييييية ز مييييييا خييييييا مسيييييياعدة البلييييييدا  ز اسييييييت دا  العمييييييل الريفييييييي الالئييييييق  ودعييييييع قيييييييادة
 اخليراا والو ائف
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 :ميكن توجيه أي استفسارات عن ميمو  هذه الوثيقة إىل

Philippe Ankers 

 مستشار أول لل  ام 

 (3ال  ام  االس اتيجي لل د من الفقر ز الريف )ال  ام  االس اتيجي 
 781 25 90 345 39+اهلاتف: 

 
 مقّدمة -أولا 

 
ز استئصيال الفقير امليدقع للبشير   2030من أهدامل التنمية املستدامة خلبية عيام  1يتمثل املقصد األول لل دمل  -1

للشييخا الواحييد، وذليي  ثلييول  ز اليييوم اا أمريكي ييدوالر   1.25بأقييل ميين بييالعي   اة أينمييا وجييدوا، والييذي يقييا  حالي ييكافيي
ل طفيافيقييي ففيض  سيبة الرجيال والنسياا واأل ،مين أهيدامل التنميية املسيتدامة 1ل يدمل املقصيد الثيال ل. أميا 2030عام 
أحيد األهيدامل  ويتمثيل سيت التعياريف الوطنيية، إىل النصيف.أبعياده ث لذين يعيشو  ز الفقير خختليفاشىت األعمار  من

قييدم االقتصييادي واالجتميياعي للنييا  كافيية . وعلييى دفييع التالقييياا علييى الفقيير و  الثيية ملنظميية األغذييية والزراعيية زالعاملييية الث
ز  يعيشييو  مليييار شييخا 2.1 الفقيير حييول العيياّ خييالل السيينوات الثالثيييف األخيي ة، مييا  ال الييرغع ميين خفييض معييدالت

م أكي  ز كميا أ  ا عيدام املسياواة الكبي  واملتزاييد ييحخجر إحيرا  تقيدج   1الفقر املدقع. يعا و  شخامليو   767 ، من عالفقر
يييللفقييير، ميييا  ال ا عيييدام املسييياواة  اوحيييىت ز البليييدا  اليييد شييي دت تراجع يييجميييال ا يييدج مييين الفقييير.  لريفيييية بييييف املنييياطق ا اقائم 

 .لرجال والنساا، وز ما بيف األجيالاجملموعات العرقية، وبيف ا وا يرية، وبيف
 
هليع  من البلدا  ذات الدخل املنخفض واملتوسط حتديات قصوى ز ثث ع عن مكا  يواجه الشباب ز العديدو  -2

. فإ  إدميامل مئيات املال تنميية العامليية أحيد أكي  حتيديات اليييف مين الشيباب ز سيو  العميل هيو ز خيعج االقتصاد املعّو
ب لكيي تكيو  قيوجة وتسيخ  طاقية الشيبا كيفية حتويل هذا الت يدي إىل فرأية،املبروه فمتعلق ب أما السحالللعقود املقبلة. 
 -ومييوقع ع ز أسييوا  العمييل الريفييية  -وحيظييى دور الشييباب كعوامييل للت ييي  ز اليينظع الزراعييية وال ذائييية دافعيية للتنمييية. 

 جة تنامي تدفقات اهلجرة الدولية.باهتمام عاملي متزايد، ال سيما  تي
 
، وبييف االسيتثمارات املتصيلة بالزراعية عليى أيعيد ال جميةق للشيباب ويعت  الربط املن جي بيف العميل الريفيي الالئي -3

وسالسل القيمة وتنمية األعمال التجارية الزراعية والت يول الريفيي، فييال  عين وضيع  ظيع غذائيية مسيتدامة، أولويية  عاجلية  
الوثيقيية تعزيييز فييرا تشيي يل  دامل العاملييية للمنظميية أ  تت قييق. وتقيي ه هييذهكييا  يييراد ألهييدامل التنمييية املسييتدامة ول هيي  إذا
  .ز املناطق الريفية -بوجه خاا  من ا اخليراا –شجيع الو ائف الالئقة لشباب من خالل تا

                                                      
 وهييي األكثييير بييوال  بييييف 2013تعييود األرقييام لعيييام إجييياد ا ليييول لعييدم املسييياواة.  املشييي  : . الفقيير والرخيياا2016نيي  اليييدو . مقتييبس عيين جمموعييية الب  1

 الفقر ز العاّ.البيا ات املتاحة بشأ  
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 تشغيل الشباب في المناطق الريفية -اثانيا 
 

 الزراعة يعرقل الستثمار واإلنتاجية والنمو القتصادي المستدام غياب العمل الالئق عن قطاع -ألف
 

العاملي، يبلغ معيدجل  وعلى الصعيد 2مليو  شخا جديد كل عام. 40يدخل إىل سو  العمل ز الوقت الراهن  -4
؛ وز آسيييا اجلنوبييية وجنييوب شيير  آسيييا اهييو عليييه لييدى األشييخاا األكيي  سيين   أضييعامل مييا 3 بباليية الشييباب ز املتوسييط

ز  15 ،سيينة( 24و 15ل الشيباب )ز الشيرحية العمرييية بييف وميثجيي 3.أضيعامل 5و 4ييي اوه هيذا املعيدل بيييف  واليدول العربيية،
وحيىت ز عيداد  4وع العاطليف عن العمل ز العياّ.ز املائة من جمم 35املائة فقط من القوى العاملة ز العاّ، فيما ميثلو  

 الييدخل لبلييدا  ذاتن الفقييراا العييامليف حييول العيياّ. وز العديييد ميين از املائيية ميي 24ل الشييباب ، يشييكج شيياغلي الو ييائف
كمييا أ  الو ييائف والفييرا خييارمل قبيياع الزراعيية    ييو الو ييائف. يتخبييى معييدجل النمييو السييكال ، فييإ ج امليينخفض واملتوسييط
ز أحيييا  كثيي ة اخليييار الوحيييد لزراعيية ومييا يتصييل قييا ميين قباعييات ا وبالتييا ، تشييكجل املنيياطق الريفييية. حمييدودة وال سيييما ز

 لشباب الباحثيف عن عمل.لنسبة كب ة من العامليف ا
 
ومتييدل  خبيير علييى أ ييا قبيياع ز ال الييت نظيير إلي يياعيين الزراعيية إذ ي   فييأكثر أكثييرإال أ ج شييبيبة األريييامل ينييأو   -5

وينب يي إ عياا املنياطق الريفيية مين أجيل  ا  االبتكار املمكن اليذي تقدميه.متجاهليف بالت ،األجور ويفتقر إىل فرا للتقدم
 ر إىل جمتمعاضع ككل.خلق فرا عمل جذابة للشباب، مع ا تيا  باال دها

 
النا  مين العميل ضيمن  يرومل ا ريية وا  صيامل واألمين ولية، ينب ي للو ائف أ  متكنج وثست منظمة العمل الد -6

ا تقصييت ميين قييدرة ، أو ز حييال اا ومسييتقر  نيياطق الريفييية مييدخوال  كافي ييوز حييال ّ تولجييد الو ييائف ز امل 5والكراميية ا  سييا ية.
 بسبت ا ت اك ا  قو  ا  سا  األساسية جراا  رومل العمل غ  املنصفة أو حىت اخلبرة، فإ  العمل لن يدوم.العمجال 

 
وفيميا  يقيدم و يائف رييية.بياع الزراعيي ز البليدا  الناميية اليذي قلميا واليوم، يب ى البابع غي  الرييي عليى الق -7

ميييع قلييية االسيييتثمار ز رأ  امليييال البشيييري   نيتييييفلسيييالمة والصييي ة املسيييألة ازمن ملأ  العمالييية ز الرييييف تتسيييع با  يييال املييي
 أجور شديدة التدل.ب سعهع يعملو  ز سيا  يتج والقدرات ا  تاجية، يعال العمال الزراعيو  من أعلى  سبة للفقر، و 

 
السييينوات الثالثيييييف املاضيييية، بقيييييت االسيييتثمارات اخلاأيييية والعامييية ز الزراعيييية وز املنييياطق الريفييييية راكييييدة أو وز  -8

وتتزايد ا اجة إىل استثمارات تليب احتياجات السو  احملليية وا قليميية والدوليية وتراعيي  تراجعت ز معظع البلدا  النامية.

                                                      
 .World Youth Report: Youth Civic Engagement. 2015الشحو  االقتصادية واالجتماعية. إدارة  2
 2017العمالة العاملية والتوقعات االجتماعية: اجتاهات  منظمة العمل الدولية.  3
 .2016لة العاملية والتوقعات االجتماعية: اجتاهات . العمامنظمة العمل الدولية  4
 تقرير املدير العام. الدورة السابعة والثما و  ملحمتر العمل الدو  جنيف: منظمة العمل الدولية. .. العمل الالئق1999منظمة العمل الدولية.   5
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ي اجليوهر ومين أجيل إ عياا املنياطق الريفيية لصياحل الشيباب، مين للشيباب.  ، وختليق فيرا عميل الئقيةئي والبيئيةااألمن ال ذ
 6مة لتنمية رأ  املال البشري.راعية الداعضما  االستثمارات ز الزراعة وز عمليات ما بعد ا صاد والصناعات الز 

 
 بإنعاش المناطق الريفية واستحداث فرص العمل الالئق كفيالا   سيكون قليمي للتنميةالنهج اإل -باء

 
ات تعرجف ا هذه قا بوهي  7يعي  حوا   صف سكا  العاّ ز مد  وبلدات أ  ة وز املناطق الريفية اجملاورة، -9

والثقافيييية  والسياسييييةوا قلييييع مسييياحة ج رافيييية تتفاعيييل ضيييمن ا العملييييات البيئيييية واالجتماعيييية  الوثيقييية بعبيييارة "األقييياليع".
اجل ات  من جمموعة األ شبة البشرية واالستثمارات. وخييع ا قليع  وكمة . وهي مساحة جتري في ا حوكمةواالقتصادية

مالئمية وأ  تسييت ل ا جيرااات املبلوبيية.  ع سياسيات ييياليد تواجيه حتييديات مشي كة وتتييأثر قيا. وعليى تليي  اجل يات أ  ت
ا ،اريةعلى ا دود ا دال يقتصر ا قليع و  وميكن  يت للت ديات ا  ائية املعيجنة.الو يفية الد تستج ز على اجملاالتيركج  وإ ج

 و اقتصادية أو ثقافية أو إدارية.طبيعية أو اجتماعية أ تعييف حدود ا قليع بناا على معاي 
 

 اجملتمعييية للعدييييد مييين اليييدوافعنتيجييية وعليييى هيييذه اخللفيييية، تصيييبا التنميييية، خيييا في يييا التنميييية الزراعيييية والريفيييية، ال -10
ر والعومليية وت يي  املنيياو وتكنولوجيييات املعلومييات والت ييديات الييد تييحثر ز االقتصيياد الريفييي والزراعييي، خييا ز ذليي  الت يجيي

وبالتيا  فيإ  الين   بيئيي واملحسسيي(. واالتصال، فيال  عن تزوجد األقاليع برأ  املال )البشري واالجتماعي واالقتصيادي وال
ا  ائييية والسياسييات  علييى االسييتجابة ل هييدامل رة األقيياليعع قييدامي يييوفر إطييارا  أ سييت لف ييع القييدرات ا  ائييية، وتنييوج النظيي

 . فس ا والصدمات
 

 كا ييات تليي  األقيياليع واحتياجاضييا.ي يييو  البييرمل عيين إمغالبييا مييا بيييد أ  أييا عي السياسييات والقبيياع اخليياا  -11
نظع االقتصادية الريفية تكو  عادة  أسرع وأكثر بيوال  حييف تتكاميل ميع تنميية املنياطق ثبت أ  تنمية ال أ هالرغع من وعلى 

 كز بشكل رئيسي ز املد  الكب ة.فإ  االستثمارات العامة واخلاأة ت   8ا يرية الص  ة،
 

ز تليي   يسيعى اليين   ا قليمييي إىل تلبييية احتياجييات واهتمامييات وقيييع النيا  ميين كييل األجيييال الييذين يسييكنو و  -12
ويعيي مل اليين   ا قليمييي  يات إ ائييية علييى املسييتوى احمللييي.األقيياليع، عيي  وضييع آليييات فعاليية ومنصييفة لل وكميية واسيي اتيج

ييبييالتنوع السييائد ز املكييا  باعت يوفييق بيييف حوكميية املييوارد الببيعييية والتخبيييط ا  ييائي ألي ج ييد إ ييائي، وهييو  ابيياره أساس 
 لف األقاليع واملنا ر الببيعية.تخم ، وبيف خصوأياتوسياسات التش يل

 
ويعتيي  اليين   القييائع علييى ل إىل أعلييى ضييمن ا قليييع الواحييد.   ميين أسييف   تعزيييز الييني   اويعييا اليين   ا قليمييي أيي يي -13

ا قو  الذي ميعن ز تشجيع املشاركة الشاملة والتشياركية للمجتمعيات احملليية ز إجيرااات ا وكمية، وميينا الشيباب جمياال  

                                                      
وإ  بنياا رأ  امليال يع أو التيدريت التقيا احملسينيف. الثروة ا  تاجية الد تتجلى ز الييد العاملية وامل يارات واملعيارمل املنبثقية عين التعلي يعا رأ  املال البشري  6

 ر  املالئمة. البشري للمزارعيف أأ اب ا يا ات الص  ة كفيل برفع مستوى ا  تاجية و يادة سبل املعيشة وحتسيف األمن ال ذائي حيف يستفاد منه بالب
 .2017حالة األغذية والزراعة،   7
 .2017حالة األغذية والزراعة،   8
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العالقات  اويراعي هذا الن   أيي    وا من العوامل الدافعة للت ي .ز حال أريد للشباب أ  يكو  اتعب  عن آرائ ع، ضروري  لل
 تعددة القباعات للتنمية الريفية.الداخلية وال ابط املتبادل بيف النظع االجتماعية والنظع ا يكولوجية وا اجة إىل رؤية م

 
اجمليياالت املختلفيية: احمللييية  بيييف اجل ييات املتعييددة والقباعييات املتعييددة ز أقييوى انسيييق  ا تويسييتتبع  يي  اليينظع هييذ -14

بييف  ا، من قبيل اال قساماتز التنمية الزراعية وختبي  ، من أجل الت ليل النقدي لال قساماتوالوسيبة والوطنية والعاملية
 عمليييات أو ،سييبت اهلجييرة ميين الريييف إىل املييد  مييثال  الييد تت يي  بسييرعة ب ،ريفي/حيييري، وحملي/عيياملي ومييا بيييف األجيييال

مين هيذا  اا جوهري ييعيد بنياا اليروابط ا قليميية جيزا  و من خالل التكنولوجيات اجلدييدة.  الالمركزية أو ت  ج املناو أو التواأل
 وتبيوير ،مثال  مين خيالل سالسيل القيمية الشياملة اليد تيربط أأي اب ا ييا ات الصي  ة بأسيوا  البليدات الصي  ة ،الن  

أو تيسييي  التبيييادل العيييابر  ،تعاو يات/منظميييات املسيييت لكيف واملنتجييييف ضيييمن األقييياليع األسيييوا  ا قليميييية وتوسييييع روابيييط
فييإ  إدرامل الشييباب واحتياجيياضع وشييواغل ع ز تليي  يع املختلفيية. ات املنتجيييف ل قييالللثقافييات وبنيياا امل ييارات بيييف منظميي

حملوريية ا جرااات، وبنياا م يارات األشيخاا ز سين الشيباب لكيي يشياركوا ز االقتصياد ا قليميي املتنيامي، مين العواميل ا
 الست دا  فرا عمل جذابة.

 
 العاملون الشباب شركاء حيويون في الخدمات الريفية -جيم

 
عميل للشيباب ز املنياطق االهتمام ز ميا خيا اسيت دا  فيرا ال آخر يستدعي اخلدمات الريفية جا ب  تشكجل ا -15

فإ  الوأول احملدود إىل املعلومات والتكنولوجيات والتمويل؛ وقلية الوأيول إىل أسيوا  امليدخالت واملنتجيات عليى الريفية. 
حيييد سيييواا؛ والتسيييع  غييي  املنصيييف؛ والصيييعوبات ز اسيييتيفاا معييياي  اجليييودة؛ والصيييعوبات ز التكييييف ميييع ت ييي  املنييياو؛ 

واج  يا يييع املعنيييف بالزراعية أي  ة النبيا  أو ا راجية أو مصيايد والوأول التمييزي إىل املوارد الببيعية، كل يا حتيديات ي
سيساعد ز بالشباب، األيا . وإ  ضما  الوأول املنصف إىل اخلدمات الريفية الكفحة مع مراعاة االحتياجات اخلاأة 

 عييدام املسيياواة ا يتبلييتميين أجييل إ عيياا املنيياطق الريفييية. و  العديييد ميين تليي  الت ييديات واسييت دا  فييرا جديييدة معاجليية
 و جا  مفصلة. حتليالت، و وع اجلنس على مستوى السنشائع ال
 

 عيف أو مبيييالب ع وبييييفبيييالث رات اخلدماتيييية، أي الفيييار  بييييف احتياجيييات امليييزار  العنايييية   أ يييية   وال تقيييل عييين ذلييي  -16
ن وديميز ا للشيباب كيوليد فرأ ي يية أ وميكن لسدج الث رات اخلدماتدم ا مزوجدو اخلدمات املختلفو . اخلدمات املتاحة الد يق
بصورة خاأة  ذل  اللتعاو يات وملنظمات املنتجيف. ويص ، أو كمو فيف ضمن الشعت اخلدماتيةممكنيف لتل  اخلدمات

اسيتخدام التكنولوجييات اجلدييدة. وتسياعد ة مين التعلييع وال اعية والكفيااة لليتمكن مين للخدمات الد تتبلت درجية  معيني
هييذا الت ييدي، مييع ال كيييز علييى اخلييدمات  معاجلييةز  9مثييل  يي  املنظميية للخييدمات املوج يية  ييو السييو  اليين   املبتكييرة،

 املتكافئ للشباب من  ساا ورجال.االستشارية واملالية والتجارية واخلاأة بدعع التسويق، والوأول 
 

 إ ج املنياطق الريفيية حيول العياّ. فياا وتتمتع تكنولوجيات املعلومات واالتصيال بقيدرة عاليية عليى املسيا ة ز إ عي -17
مييين تكييياليف املعلوميييات واملعيييامالت،  ا خيففييي عليييى  بيييا  واسيييع، اعتمييياد تكنولوجييييات املعلوميييات واالتصيييال وإدماج يييا

                                                      
9  i7249e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-i7249e.pdf
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ا  و يائف جدييدة مسارات جديدة لليدخل، ويسيت دث ا ز حفظ املوارد ويولجد ا من تقدمي اخلدمات، ويساعد ا وحيسجن
أكثير اتصياال  با    يت هيع و  ،تكنولوجيات املعلومات واالتصيال   إىل استخدامو ميجال االشباب طبع  مل. وإ  ز  اية املبا
سيينة شيييبكة  24و 15ز املائيية ميين الشييباب اليييذين تيي اوه أعمييارهع بيييف  71فعلييى أييعيد العييياّ، يسييتخدم  ميين سييواهع.

 10ز املائة من إيا  السكا . 48ا    ت، مقار ة بي
 

 فعالا لتناول كل من اإلنتاجية والستدامة في مجال الزراعة االوظائف الخضراء إطارا تشّكل  -دال
 

مين العميل  ان  ا معي وع   ،ثكع تعريف ا ،ضمن السيا  األوسع الست دا  العمل الالئق، تعت  الو ائف اخليراا -18
 لو يائف ز قبياع الزراعية، مين قييام البياحثيفوتي اوه األمثلية عين اأو إعادضيا إىل حالت يا األأيلية. البيئية يساهع ز حفيظ 

 "؛"سياسييية متجيييددة بالكاميييلالنباتيييات بنييياا عليييى  مصيييا ع جت ييييز العيييامليف زتكاملييية لتفيييات، و  دارة املتبيييوير تقنييييات اب
العاميل يية؛ و راعية للثقافية وللبيئية احمللالتقنيات امل الصياد ا رز الذي يستخدمئي، و النظام ال ذائي املاز  والتقا املتخصا

ة  إىلزراعيية البينييية بواسييبة الييدفع والسيي ت، ز ال ميين أجييل ممارسيية الزراعيية الدقيقيية. املييزارع الييذي يسييتخدم البييائرات املسيي ج
 دثت مالييييف الو ييائف اخليييراا عيي  خمتلييف قباعييات وخوجيت مبييادرة فييرا العمييل اخليييراا ملنظميية العمييل الدوليية، اسييت  

ملييييو  و يفييية إضيييافية عليييى الصيييعيد العييياملي خيييالل  60ال تقيييال إىل االقتصييياد األخيييير اد أ  يولجييياالقتصييياد، ومييين املتوقيييع 
مليييو  و يفيية  45وميكيين اسييت دا  مييا ال يقييل عيين  11وميين شييأ  ذليي  أ  يفييتا فييرا عمييل للشييباب. العقييدين التييالييف،

ا إىل  ييادة راا أ  تيحدي أيي يوحيد ا؛ وبوسيع الزراعية اخليي األخيرينجديدة وحموجلة ز قباعي ال ابات ومصايد األيا  
 2050.12مل و ة ز فرا عمل الشباب ثلول 

 
للو ائف  االيد العاملة، الد توفر فرأ   كثيفوهنا  طائفة من التكنولوجيات، بعي ا مقتصد لليد العاملة وآخر   -19

وهيييذا م يييع بوجيييه خييياا لشيييباب األرييييامل ز البليييدا  ذات اليييدخل املييينخفض إىل  13اخلييييراا اجملزيييية ز املنييياطق الريفيييية.
وهيذا يعيا  14امللمو ، وهع األقل م يارة قاطبية. الواقعامل نية و  املبامابيف  ز العاّ اهلوة األك وسط، إذ يواجه هحالا املت

، وأ  ةالالئقي ا النوع من الو يائفهذأ  شباب األريامل يرغبو  ز و ائف بشروط أفيل ولكن ال توجد كمية كافية من 
 وبوسييععجييزهع عيين بلييوا فييرا التييدريت. ئف بسييبت معظييع الشييباب ال يتمتعييو  بامل ييارات املبلوبيية لشيي ل تليي  الو ييا

                                                      
 . 2017، التاصتلال الدو االحتاد   10
 مييييييييييييين خيييييييييييييالل: ميكييييييييييييين االطيييييييييييييالع  األخيييييييييييييير والو يييييييييييييائف اخلييييييييييييييراا للشيييييييييييييباب.. النميييييييييييييو 2012إدارة الشييييييييييييحو  االقتصيييييييييييييادية واالجتماعيييييييييييييية.   11

https://www.un.org/development/desa/youth/green-growth-and-jobs-for-youth.html 
ثسيت التقيديرات  .20حيىت الصيف ة  .Green Jobs for Revitalized Food and Agriculture Sector . 2012منظمية األغذيية والزراعية.   12

ا يتوقيع ز املائية مقار ية  باملسيتويات ا اليية، فيمي 59و 52املعروضة ز هذه الدراسة، من املتوقع للزراعة اخلييراا أ  تزييد معيدجل العمالية بنسيبة تي اوه بييف 
 ز املائة.  20ملسا ة القباعات األولية ز النات  احمللي ا يا  أ  تزيد بنسبة 

  :2008Green Jobs، اليدو  لنقابيات العميل واالحتيادبر يام  األميع املت يدة للبيئية ومنظمية العميل الدوليية ومكتيت التقيييع املسيتقل ز الصيندو    13

Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World .  حييف تسياعد ز  ثست تعريف منظمة العمل الدولية تعتي  الو يائف خييراا
 . اا واجتماعي  ا واقتصادي  ريع و ظع اقتصادية مستدامة بيئي  خفض التأث  البيئي السليب فتحدي ز الن اية إىل مشا

 The Future of Rural Youth in Developing Countries: Tapping the Potential. 2018  والتنمية ز املييدا  االقتصيادي. منظمة التعاو   14

of Local Value Chains 

https://www.un.org/development/desa/youth/green-growth-and-jobs-for-youth.html
https://www.un.org/development/desa/youth/green-growth-and-jobs-for-youth.html
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ز  صياد الريفيي، أ  تعياد عيدم التبيابقوعاليية امل يارات عليى حيد سيواا ز قبياعي الزراعية واالقت الو ائف اخليراا متد ية
 الفرا املناسبة لتنمية امل ارات.بيف املباما وبيف الواقع، ز حال اق  ت بوة واهل امل ارات هذا

 
على سبيل املثيال، تتبليت بعيض ممارسيات الزراعية ا يكولوجيية مثيل الزراعية بواسيبة اليدفع والسي ت ز كينييا، و  -20

كن ييا تبقييى مرثيية ول .ةتقليدييياألكثيير سييائل احمللييية املسييتخدمة ز املائيية ميين القييوى العامليية ا ضييافية مقار يية بالو  30حييوا  
أمييا التقنيييات األخييرى كثيفيية  15األسييعار. ينببييق ذليي ، الفييوار  زاملييدخالت الزراعييية، وحيثمييا  بسييبت تييدل ا  فييا  علييى

 الربا. وبالتا  فإ  تل  فقد ثبت أ ا تزيد أاز ،اليد العاملة مثل ا دارة املتكاملة لتفات من خالل اليد العاملة املاهرة
يي امسييتويات أعلييى ميين التييدريت، ورأييد   التكنولوجيييات كثيفيية اليييد العامليية تتبلييت ا، وسييتالئع الفييرا بوجييه خيياا منتظم 

ل بر ييييام  عيييام للتشيييي يل، ميييين خيييال عيييييتع تيييو يف  نامل ييييارات اليييذي يامل نييييية وقليلييي عبيييداياض لشيييباب اليييذين ال يزالييييو  زا
 ا جع. ةأ    ة اشئ ع كمشاريعحتفيزه أو
 

ويالحظ ارتفاع ز ا  تاجية كذل  مع املمارسات الزراعية اخليراا الد تعتميد عليى التكنولوجييات املقتصيدة ز  -21
عتمييد العديييد ميين الو ييائف اخليييراا ز يوا ييات اجليير والزراعيية املمكننيية. ويالعمييل، مثييل الزراعيية بييدو  حراثيية واسييتخدام ح

علييييى  - 16والو ييييائف اخليييييراا ز القباعييييات األخييييرى مثييييل الباقيييية وإدارة النفايييييات والبنييييااكمييييا هييييي ا ييييال   -الزراعيييية 
وميع ا ديياد اسييتخدام أحيد  االبتكيارات التكنولوجيية خييا في يا تكنولوجييات املعلوميات واالتصييال التكنولوجييات النظيفية. 

فيإ  تلي  اجل يود  بالنسيبة إىل شيباب الرييف.املنيال  ز القباعات الزراعية، من امل ع أ  تكو  فرا تنمية امل يارات سي لة
بدرجييية كبييي ة ز  غائبيييةات تعتييي  وسيييتوفر و يييائف عاليييية امل يييار  ،ز تنوييييع العميييل املتييياه ز املنييياطق الريفيييية استسييياعد أيي ييي
. شيبة املتصيلة بالزراعية مين جدييدومن شأ  هذا بدوره أ  جيذب الشباب ذوي امل يارات العاليية إىل األ  .االقتصاد الريفي

ي وتعت  الو ائف اخلييراا للشيباب وتتمتيع املنظمية  كميا أ يا  اجتية عين هيذا ا  عياا كيذل .  ،ا   عياا املنياطق الريفييةحمرك 
قتصيياد الريفييي خوقييع اسيي اتيجي لتشييجيع اسييت دا  الو ييائف اخليييراا الالئقيية، باعتبارهييا الوكاليية املتخصصيية بالزراعيية واال

ييوتييوفر املنظميية دلييدى ألمييع املت ييدة.  ق يعكييس خصوأيييات املنيياط ،مسييتوى السياسيياتعلييى ا علييى املسييتوى التقييا و عم 
ويتيييمن ذليي  مفيياهيع ا  ائييية للو يائف اخليييراا. فيياهيع وأدوات ووسيائل تعظجييع القييدرات خ ،الريفيية والقباعييات الزراعييية

لتفيييات، و ظيييع اليييدفع والسييي ت،  مثيييل "الثيييروة ا يوا يييية املسيييتدامة" و"ا فيييظ والتوسيييع"، واسييي اتيجيات ا دارة املتكاملييية
بة، والزراعييية دائمييية اخلييييرة، و راعييية أيييو  امليييوارد، و"الزراعييية ا يكولوجيييية." و"الزراعييية ا راجيييية"، و ظيييع األشيييجار املخصجييي

ا، وعلييى وبوسييع املنظميية كييذل  أ  تبييا علييى بر اجم ييا لالبتكييارات االقتصييادية والسياسييية ميين أجييل الزراعيية الذكييية مناخي يي
  لتبوير سلسلة القيمة ال ذائية املستدامة، فيال  عن بر اجم ا للتخفيف من وطأة تأث ات ت   املناو ز الزراعة.بر اجم ا 

                                                      
15  Khan, Z. R., Midega, C. A. O., Amudavi, D. M., Njuguna, E. M, Wanyama, J. W., and Pickett, J. A. (2008a). Economic 

Performance of the ‘Push-Pull’ Technology for Stemborer and Striga Control in Smallholder Farming Systems in Western 

Kenya. Crop Protection 27: 1084-1097 2012. مقتبس عن منظمة األغذية والزراعة. 
اخلييراا ملنظمية العميل الدوليية.  الو يائف اخلييراا، ثسيت بر يام  الو يائفوقد ذكرت هذه القباعيات احمليددة بسيبت قيدراضا الواعيدة عليى اسيت دا    16

)الباقيييية اخلييييراا( وا دارة املسيييتدامة للنفايييييات )ا دارة اخلييييراا للنفايييييات(  اسييييتدامة اليييد تنييييت  وتسيييت ل  حملي يييوز الوقيييت عينيييه، تشييييكل كيييذل  الباقييية امل
 األساسية الد يفتقر إلي ا العديد من املناطق الريفية. خير( البنية الت تيةوالبرقات واألبنية )ا عمار األ
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 التوصيات -اثالثا 
 
تعزيززز السززتثمارات فززي رأل المززال البشززري مززى التركيززز علززا الشززباب مززن أجززل اسززتخدام الممارسززات  -1

 والتكنولوجيات المبتكرة في الزراعة
 

، ال بيل صل قا من سالسيل للقيمية، أ  تشيمللالستثمارات ز التنمية الزراعية، الد تشمل الزراعة وما يتينب ي  
و  العمييل ز إىل سيي ا كيييز علييى الشييباب الييداخليف حييديث  أ  متيينا األولوييية إىل، االسييتثمارات ز رأ  املييال البشييري، مييع ال

تسييتخدم التكنولوجييييات املبتكييرة والكفييحة بكاميييل قييدراضا لزييييادة  بييية، ليينفبيييدو  قييوى عامليية مدرج  االقتصيياد احمللي/الييوطا.
ت الشباب يرغ اخلي، وسيبقى العاّ الريفي مكا   ا  تاجية وإضافة القيمة، ولن تكو  الزراعة وج ة جذابة لالستثمار الدا

 من ذكور وإ ا  ز هجره.
 
 ية واستحداث فرص عمل محلية للشبابتشجيى مفهوم "التنمية اإلقليمية" من أجل إنعاش المناطق الريف -2
 

بشييكل أفيييل مييع  لسياسييات واالسييتثماراتلكييي تتكيييف اجيييت اتبيياع اليين   ا قليمييي للتنمييية الزراعييية والريفييية  
القدرات ا  ائية الكامنية ل قياليع  أ  تبلق وتش  بعض األدلة إىل أ  بوسع ال ام  ا قليميةاخلصائا املتنوعة ل قاليع. 

للعميييل عليييى امليييدى البعييييد، شيييريبة متكييييف أأييي اب املصيييل ة احملليييييف مييين املشييياركة  اتنميييية ذاتيييية االسيييتدامة وفرأ يييوليييد فت
نيياطق بالكامييل ز أيينع القييرار والتخبيييط، وإرسيياا بيئيية حتفيزييية لتشييجيع املسييتثمرين ز القبيياع اخليياا علييى العمييل ز امل

يييمال اويتبليييت ذلييي  مزجي ييياحملرومييية.  ة متعيييددة املسيييتويات، وتبيييوير للبنيييية الت تيييية و ظيييع للمعلوميييات مييين  ظيييع ا وكمييي ائم 
 ا قليمية من أجل رأد تأث  ال ام  وتبوير االبتكار )على املستوييف االجتماعي والتكنولوجي(.

 
 البتكار في توفير الخدمات للشباب في المناطق الريفية وإشراكهم فيها -3
 

اطق الريفية خدمات متكيفة مع احتياجات الشباب، سواا أكا وا يتبلجت است دا  فرا عمل للشباب ز املن 
واالبتكيييار مبليييوب ملشييياركة الشيييباب ز ملسيييتقليف أو العيييامليف لقييياا أجييير. مييين أأييي اب املشييياريع الزراعيييية أو العيييامليف ا

 ييو السييو   وييييمن  يي  املنظميية للخييدمات املوج ييةم مييزودين حمتمليييف هلييا. سييواا أكييا وا مسييتخدميف أ ،اخلييدمات الريفييية
ويقيي ه تييدخالت من جييية قائميية علييى الف ييع الشييامل للتنييوع والقييدرات واالحتياجييات والقيييود والت ييديات  ،خييدمات عييدة

ا ا مكا ييات النابعيية عيين تعميييع تكنولوجيييات املعلومييات واالتصييال علييى أمجيي اجل ييات املشيياركة وبيئيية السياسييات.وتعددييية 
 إىل الشباب ز املناطق الريفية. ا من قبل املنظمة لتوف  خدماتاجلميع فيمكن أ  تستخدم بصورة أفيل أيي  

 
 التشجيى علا تطوير اقتصاد أخضر في المناطق الريفية -4
 

ة ز منظومية األميع ملنظمة باعتبارها الوكالة املتخصصة ز الزراعة وإدارة املوارد الببيعية والتنميية الريفييينب ي خل ة  
 املسييائل املتصييلة بت يي  املنيياو، أ  تسييت ل بالكامييل لكييي تييدعع أشييكاال  شيياملة للت ييول الريفييي التقنييية ز املت ييدة، واخليي ة

فمن شأ  ذل  أ  يست د  و ائف كفيلة جبذب الشباب ويساهع   ظع اقتصادية خيراا ز األريامل. سيما تبوير وال
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املت ييدة للبيئية ومنظميية العميل الدولييية، وميكيين ومثيية إمكا يية لعقييد تعياو  أوثييق ميع بر ييام  األميع  نيياطق الريفيية.ز إ عياا امل
 من أجل اقتصاد أخير." الشراكة للعملاسع "ز احتاد األمع املت دة املعرومل ب اللمنظمة أ  تصبا عيو 

 
 17بشأن الوظائف الخضراء من أجل إنعاش قطاع األغذية والزراعة 2012تجديد دراسة  -5
 

( الزييادة املتوقعية ز ا  تاجيية مين 1جلودة ميمو ا، بتقييع ما يلي: )قامت هذه الدراسة الد حتظى بتنويه دو   
املسا ة املتوقعة للزراعة اخليراا ز االقتصياد األخيير والنيات  و ( 2خالل ممارسات أكثر خيرة ع  القباعات الزراعية؛ )

ع فرعييي ز جمييال الزراعيية واالقتصييياد العييدد املتوقييع للو ييائف اخلييييراا املسييت دثة لكييل قبييا و ( 3ا يييا  احمللييي العيياملي؛ )
األخيييير )اليييد أجرييييت وخيييا أ  اجلييييل األول مييين الب يييو  الت ليليييية حيييول االقتصييياد  لزراعيييي يتبييير املمارسيييات اخلييييراا.ا

( خييع للتجديد من قبل وكاالت ومحسسيات العقد الثالوأوال  إىل مبلع هلذه األلفية منتصف العقد األول  زخعظم ا 
 فينب ي حتديث أدلة املنظمة على دور الزراعة واالقتصاد احمللي ز االقتصاد األخير.راعية، 

 
 بل اللجنة:من ق   االمقترح اتخاذه اتاإلجراء

 
 اللجنة مدعوة إىل: إ ج  
 اخلمس املق حة ز هذه الدراسة؛ تأييد التوأيات 
  الئق ز الريف والو ائف اخليراا.الودعع قيادة معز ة للمنظمة من أجل مساعدة البلدا  ز است دا  العمل 

 

                                                      
17  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf 
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