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 خطة العمل للشباب يف الريف 

 موجز تنفيذي 

وافق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة على الدعوة إىل وضع خطة عمل للشباب يف الريف تعاجل أمهية جعل املناطق الريفية 
شاابت والشباب. وينبغي أن تستند خطة العمل إىل املبادرات واألدوات القائمة، وأن يتم تنفيذها ابلتعاون أكثر جاذبية لل

مع الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها يف روما واملنظمات األخرى. وتقدم هذه الوثيقة خطة عمل خلمس سنوات 
عة. وهتدف خطة العمل إىل املسامهة يف حتقيق أهداف تتماشى مع اجملاالت املواضيعية اخلمسة اليت حددهتا جلنة الزرا

يف الريف على قدم املساواة، ومحاية األطفال وجمموعات الشباب  والشبانالتنمية املستدامة من خالل متكني الشاابت 
، يف سياق : دعم مشاركة الشباب يف التنمية الريفية1ركائز: الركيزة  5ا إىل املستبعدة األخرى. ومت وضع خطة العمل وفق  

: تعزيز توظيف الشباب يف االقتصاد األخضر الشامل؛ 2هنج املناظر الطبيعية املتكاملة والنهج اإلقليمية؛ والركيزة 
على استخدام النهج والتكنولوجيات املبتكرة يف األغذية والزراعة؛  يف الريفتعزيز قدرات الشباب  :3 والركيزة
: بناء القدرات املؤسسية للمنظمة ملعاجلة 5؛ والركيزة ورّواد األعمال الزراعيةباب تعزيز اخلدمات الريفية للش :4 والركيزة

جماالت عمل الشباب يف الريف. وتعترب خطة العمل وثيقة "حية" لضمان مرونتها على استيعاب التطورات اجلديدة مثل 
 . 19-جائحة كوفيد التحدايت الناشئة عن
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 اللجنة اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل 

 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 

 املوافقة على خطة العمل للشباب يف الريف الواردة يف هذه الوثيقة. •
الطلب إىل منظمة األغذية والزراعة تعزيز ترتيباهتا التنظيمية واملتعلقة ابمليزانية، مبا يف ذلك إنشاء و  •

القدرة على دمج ومعاجلة عناصر الشباب والعناصر احلساسة للشباب" للتأكد من أن املنظمة لديها  "مكتب
 براجمها ومبادراهتا. للشباب يف

 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Benjamin Davis السيد
 مدير

 شعبة التحول الريفي الشامل واملساواة بني اجلنسني
 56812 570 06 39+اهلاتف: 
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 مقدمة   –أواًل 
يف املناطق الريفية   والشبانسبب وكيفية معاانة الشاابت ( 2018)انقشت جلنة الزراعة يف دورهتا السادسة والعشرين  -1

والتدهور   ،إىل اخلارجواهلجرة  ،  من الشائخنيمن البطالة والنقص يف الوظائف الالئقة، وكيفية مسامهة ذلك يف جمتمع زراعي 
االقتصادي والثقايف والبيئي يف املناطق الريفية. وسلطت جلنة الزراعة الضوء على أن دعم الشباب ضروري إلعادة إحياء 

ة وضمان حتقيق أهداف التنمية املستدامة. كما حددت جلنة الزراعة النهج اإلقليمي كإطار شامل لتنشيط املناطق الريفي
   1الئمة للشباب.ماملناطق الريفية وخلق فرص عمل 

ولتعزيز جماالت التعاون والتآزر يف خطة العمل للشباب يف الريف، أجرت املنظمة مشاورات مع الوكاالت اليت توجد  -2
مقارها يف روما: الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرانمج األغذية العاملي، وكذلك منظمة العمل الدولية، والعديد  

وكاالت األمم املتحدة: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واليونيسكو، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون  من
ن، واليونيسف، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة األمم املتحدة صندوق األمم املتحدة للسكاالالجئني، و 

للمرأة، ومنظمة السياحة العاملية، كأعضاء مشرتكني يف شبكة النهوض ابلشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة. 
ليم، وشبكة األمم املتحدة للشباب، أجريت مشاورات مع: نقاط التنسيق املعنية ابألطفال والشباب يف املنظمة واألقا كما

وشبكة برانمج األغذية العاملي للشباب، وغريها من شبكات الشباب العاملية واإلقليمية، مثل حتالف الشباب من أجل 
ترد نتائج هذه املشاورات القضاء على اجلوع، واجملموعة الرئيسية لألطفال والشباب، واملهنيني الشباب للتنمية الزراعية. و 

 طة العمل هذه.خ يف

 األساس املنطقي خلطة عمل للشباب يف الريف –ا اثنيً 
كان هناك اعرتاف متزايد أبمهية مشاركة الشباب يف وضع العمليات وتنفيذها ورصدها على مجيع املستوايت،  -3

التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة. ومثلت خطة العمل   2صدور برانمج العمل العاملي للشباب منذ
الالحقة على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الشباب واسرتاتيجية األمم املتحدة للشباب، فرصة حقيقية جلميع وكاالت 

ااي الشباب. كما مت تطوير عدد متزايد  األمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة، لتنسيق اجلهود بشأن قض
 3االسرتاتيجيات وخطط العمل التنظيمية اخلاصة ابلشباب، مثل تلك اليت وضعها الصندوق الدولية للتنمية الزراعية  من

زراعة ومنظمة العمل الدولية؛ ومت دمج القضااي املتعلقة ابلشباب بشكل متزايد يف العمليات العاملية مثل عقد األمم املتحدة لل
. وتقوم هيئات مثل جلنة 5(2030-2021وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية ) 4(2028-2019األسرية )

 
 COAG/2018/06منظمة األغذية والزراعة. الوثيقة  1
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة. برانمج العمل العاملي للشباب  2
 fhttps://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pd 
 .36-34ضر الدورة اخلامسة والعشرون بعد املائة للمجلس التنفيذي، الفقرات احم: EB/125. الوثيقة 2018الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.  3
 . . خطة العمل العاملية. روما2028-2019عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولية للتنمية الزراعية.  4
 www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf 
power-stories/story/youth-and-https://www.unenvironment.org/news-.. الشباب لتشغيل عقد اإلصالح برانمج األمم املتحدة للبيئة 5

restoration-decade 

https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf
http://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/youth-power-decade-restoration
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/youth-power-decade-restoration
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وعالوة على ذلك مت إبراز دور الشباب يف تنفيذ خطة  6األمن الغذائي العاملي إبدماج الشباب بشكل متزايد يف عملها.
 7ي.يف تقرير الشباب العامل 2030التنمية لعام 

سنة، دون املساس ابلتعاريف   24و  15أعمارهم ما بني  تعرف األمم املتحدة "الشباب" أبهنم األشخاص الذين ترتاوح   -4
مليار شاب يف العامل، ويتواجد معظمهم يف املناطق الريفية يف البلدان النامية.  1.2ا األخرى للدول األعضاء. ويوجد حالي  

. وال يشكل الشباب جمموعة متجانسة؛ 2050يف املئة حبلول عام    60ومن املتوقع أن يزيد عدد الشباب يف هذه البلدان بنحو  
اإلعاقة، والشباب من األسر الفقرية، وختتلف التحدايت ابلنسبة للشاابت، والشباب األصغر يف السن، والشباب ذوي 

والشباب الالجئني، والشباب املشردين، أو الشباب من الفئات املستبعدة أو من الشعوب األصلية. كما أن اهليكل العمري 
خيتلف عرب البلدان واألقاليم والثقافات، مما يسلط الضوء على أمهية التدخالت احملددة السياق، وخلق الروابط الالزمة  

 األجيال، وتسهيل انتقال املعرفة وسلطات اختاذ القرار فيما بينها. بني
إن العديد من الشباب الذين يعيشون يف الريف يف البلدان النامية عاطلون عن العمل ويفتقرون إىل فرص التعليم  -5

ة، احتياجات الشباب ا ما ال تليب فرص العمل يف الريف، وخاصة يف قطاع الزراعغالب  واحلصول على اخلدمات األساسية. و 
أو تطلعاهتم. ويساهم ذلك يف اهلجرة إىل اخلارج، والتدهور االجتماعي الريفي، وكذلك زايدة اجملتمع الزراعي من الشائخني. 
وتتفاقم هذه املشاكل بتدهور املوارد الطبيعية وتغري املناخ والنقص يف القدرة على مواجهة الصدمات. وحتتاج البلدان، بصفتها 

ة املستقبلية لنظمنا البيئية والغذائية، إىل االستثمار يف شباب الريف لضمان تنمية اقتصادية مستدامة طويلة األجل قادرة املدير 
 على الصمود يف وجه األزمات والصدمات املستقبلية واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  

إحاطة  وكما متت اإلشارة إليه يف  لعيش يف مجيع أحناء العامل.على مجيع شرائح اجملتمع وسبل ا  19-وتؤثر جائحة كوفيد -6
"، ستتأثر الشرائح احملرومة من السكان، مثل الشاابت 19-املنظمة عن السياسات املعنونة "الشبات يف الريف وجائحة كوفيد

ا يف الريف، بشكل أكرب، ابإلضافة إىل تفاقم عدم املساواة بني اجلنسني. ويف الوقت نفسه، توفر اجلائحة فرص   الشبان
لالستثمار يف االستجاابت وعمليات التعايف، ختلق وظائف مستدامة وسبل عيش جديدة. وهناك حاجة للتأكد من أن 

الشباب واملساواة بني اجلنسني، ابإلضافة إىل دعم جهود اإلنعاش االستجاابت اإلنسانية وتدابري احلماية االجتماعية تراعي 
اليت متّكن التحوالت الريفية املستدامة والقادرة على الصمود، وتعاجل القضااي مثل التدهور البيئي وتغري املناخ. وابلنظر إىل 

ل جمتمعاهتم، فمن الضروري أن  ا ما يقودون االستجابة لألزمات داخوالشبان يسامهون بشكل هادف، وغالب  أن الشاابت 
يتم إشراكهم يف تصميم هذه االستجاابت. وستعمل املنظمة مع أعضائها وشركائها على تلبية هذه االحتياجات يف التدابري 

البيان للعمل الوارد يف  ا إىل االستجابة للنداءاملختلفة املصممة خالل اجلائحة ومرحلة االنتعاش. وهتدف خطة العمل أيض  
، الذي أعدته شبكة النهوض ابلشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، من خالل مواصلة والشباب 19-وفيدبشأن ك

 االخنراط مع الشباب أثناء اجلائحة، واالعرتاف ابلتأثريات املتنوعة واملتعددة على الشباب على املديني املتوسط والطويل. 
 اليت توجد مقارها يف روما واملنظمات األخرى الوكاالتالتعاون مع  –ألف 

على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن  العملاشرتكت منظمة األغذية والزراعة مع منظمات أخرى يف وضع خطة  -7
الشباب اليت حددت جماالت العمل املشرتك ذات األولوية لألمم املتحدة مبا يشمل التوظيف ورايدة األعمال والتعليم 

 
   CFS 2019/46/7 www.fao.org/3/na703en/na703en.pdfمنظمة األغذية والزراعة. الوثيقة  6
 https://www.un.org/development/desa/youth/wp- . 2030. الشباب وخطة التنمية املستدامة لعام 2018األمم املتحدة.  7

 2030Agenda.pdf-ontent/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReportc 

http://www.fao.org/3/na703en/na703en.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf
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تشكل اليت  8: اسرتاتيجية األمم املتحدة للشباب"،2030لسياسي، واليت دعمت العملية الالحقة لوضع "شباب واإلدماج ا
لتوجيه األمم املتحدة أبكملها فيما تكثف عملها مع الشباب ومن أجلهم عرب ركائزها الثالثة: السالم واألمن،  شامال   اطار  إ

املنظمات وضع االسرتاتيجيات الفردية ذات الصلة وتنفيذها، مثل دعم  . كما تدعمةوحقوق اإلنسان، والتنمية املستدام
ا مع منظمات أخرى ومسارات دوق الدويل للتنمية الزراعية. وتتعاون املنظمة أيض  خلطة عمل الصن منظمة األغذية والزراعة

عمل إقليمية أخرى مثل الشراكة الدولية للتعاون بشأن عمل األطفال يف الزراعة، وكذلك السنة الدولية للزراعة األسرية وسنة  
الدولية للقضاء على عمالة األطفال. وتتعاون منظمة األغذية والزراعة مع منظمة العمل الدولية وكياانت أخرى  2021

رة العاملية[ "للعمل الالئق للشباب"، وتتشارك املنظمتان يف قيادة اجملال املواضيعي بشأن "الشباب يف االقتصاد ]املباد يف
الريفي". وستسعى خطة العمل للشباب يف الريف إىل تعزيز التعاون مع برانمج األغذية العاملي، ال سيما يف الربامج واألنشطة 

ب يف الريف خالل األزمات املمتدة، للحد من ضعفهم وتعزيز قدرهتم على الصمود على املستوى امليداين اليت تدعم الشبا
بطريقة حساسة وتشاركية. وتتم مراجعة وحتديث التعاون مع الكياانت األخرى ابنتظام من خالل مذكرات التفاهم 

على ذلك، ستعتمد خطة  واالتفاقيات األخرى، مثل شبكة النهوض ابلشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة. وبناء
حول  العمل على التعاون القائم وعلى الدروس املستفادة ومعاجلة اجملاالت اجلديدة ذات األولوية. وترد املزيد من التفاصيل

 جماالت العمل التعاوين مع الكياانت األخرى ضمن ركائز خطة العمل املختلفة.
 اهلدف  - ابء 

يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل متكني الشاابت  سامهةاملهتدف خطة العمل للشباب يف الريف إىل  -8
والشبان يف الريف على قدم املساواة، ومحاية األطفال وجمموعات الشباب املستبعدة األخرى، وتنشيط املناطق الريفية 

وسيتحقق ذلك من خالل حتسني التوجيهات يف جمال  خالل األنشطة داخل املزرعة وخارجها، وعدم إمهال أحد. من
السياسات، ودعم احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين، واستهداف برامج املنظمة املعيارية وامليدانية بشأن القضااي املتعلقة 

 الريفية.   ابلشباب، بغية تعزيز مشاركة الشباب يف عمليات صنع القرار واحلصول على التعليم والعمل الالئق واخلدمات
 برامج املنظمة املستهدفة  –جيم 

)القضاء على الفقر(  1بشكل أساسي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  ستساهم خطة العمل للشباب يف الريف -9
)التعليم(  4)النمو االقتصادي املستدامة والعمالة( وكذلك يف أهداف التنمية املستدامة  8)القضاء على اجلوع( و 2و
)احلّد من أوجه عدم املساواة(  10)العمل املناخي( و 13)الطاقة( و 7)املياه( و 6)املساواة بني اجلنسني( و 5و
مبادئ املنظمة لألغذية  )احلياة حتت املاء ويف الرّب(. وتتماشى خطة العمل مع أهداف    15و  14)اجملتمعات املستدامة( و 11و

ا، واإليكولوجيا والزراعة املستدامة، وسيتم دمج أنشطتها يف مبادرات املنظمة وهنجها ذات الصلة، مثل الزراعة الذكية مناخي  
تدامة لسلسة القيمة الغذائية، وسياسة املساواة بني اجلنسني،  الزراعية، واإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية، والتنمية املس

 واألقاليم املائة.  للعمل يدا  بيدابإلضافة إىل مبادريت املنظمة اجلديدتني 
وستسعى خطة العمل إىل االستفادة من مجيع الربامج ومشاريع املنظمة، إىل أقصى حد ممكن، وال سيما املبادرات  -10

مج العمالة الريفية الالئقة؛ والنهج القطري املتكامل لتعزيز الوظائف الالئقة للشباب يف نظام املتعلقة ابلشباب مثل: بران
األغذية الزراعية؛ ومدارس تدريب املزارعني الشباب على الزراعة واحلياة؛ والقضاء على عمالة األطفال يف الزراعة. وتشمل 

مراكز الزراعية الرقمية واالبتكار؛ وكليات إدارة أعمال املزارعني؛ و  املبادرات األخرى ذات الصلة: مدارس املزارعني امليدانية
 

  un/-https://www.un.org/youthenvoy/youth األمم املتحدة للشباب ةاسرتاتيجي: 2030األمم املتحدة. شباب  8

https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
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والعمل على التمويل الريفي مثل حتسني بناء القدرات يف جمال اخلدمات املالية الريفية؛ والعمل بشأن الشباب واالستثمارات 
 الزراعية املسؤولة والتوعية بشأن سالسل القيمة الريفية. 

 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والفئات املستبعدة األخرى وستغطي كما ستسعى خطة العمل إىل -11
سالسل القيمة املختلفة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة ابحملاصيل واملاشية والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، 

ا مع الشركاء الروابط املتبادلة  نشئ املنظمة أيض  ابإلضافة إىل النظم املتكاملة، ومعاجلة األغذية واألعالف واأللياف. وست
 القطاعات األخرى غري الزراعية، هبدف تعزيز األنشطة املدرة للدخل خارج املزرعة، مثل السياحة البيئية والزراعية.  مع
تعزيز التعاون بشكل أقوى مع الكياانت اخلارجية )مبا يف ومن أجل تفعيل خطة العمل للشباب يف الريف، سيتم  -12

ذلك احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة األخرى( وخاصة على املستويني اإلقليمي والقطري. 
وستقدم اإلرشادات لدعم توسيع نطاق القضااي املتعلقة ابلشباب وإدماجها يف برامج املنظمة ومشاريعها وأهدافها 

مع الشركاء واملكاتب امليدانية ودعمهم لالخنراط يف القضااي املتعلقة  االسرتاتيجية. وستشمل هذه األنشطة تدابري االتصال
 ابلشباب ومعاجلتها، من خالل القنوات املشرتكة ونقاط االتصال املفوضة.

 هنج خطة العمل ومبدأ إشراك الشباب  –دال 
تسهيل مشاركة الشباب ستعزز خطة العمل للشباب يف الريف متكني الشباب والقيادات الشبابية، ابإلضافة إىل  -13
عمليات صنع القرار، وخاصة الشباب املهمشني واحملرومني والشباب يف املناطق النائية وأولئك الذين لديهم وصول حمدود  يف

إىل اإلنرتنت وقنوات االتصال األخرى. وستتعاون املنظمة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى والشركاء املعنيني على املستوايت 
واإلقليمية والقطرية لتعزيز وضع تصميم متماسك للعمليات اليت تركز على الشباب وتراعي املساواة بني اجلنسني.  العاملية

حبيث ُيسمح لشباب الشعوب األصلية مبنح أو حجب املوافقة  9وستتم مواصلة تطوير مبدأ املوافقة احلرّة املسبقة املستنرية
  هم.على مشروع ما قد يؤثر عليهم أو على أراضي

 2025-2021ملنظمة األغذية والزراعة  للشباب يف الريف  العملخطة  –ا اثلثً 
ويرد أدانه  10خلطة العمل للشباب يف الريف مخسة ركائز تتبع املواضيع اخلمسة ذات األولوية اليت أقرهتا جلنة الزراعة.  -14

  ، وبرامج املنظمة ذات الصلة، والنتائج واملخرجات الرئيسية املقرتحة. األساس املنطقي
 دعم مشاركة الشباب يف التنمية الريفية، يف سياق هنج املناظر الطبيعية املتكاملة والنهج اإلقليمية: 1الركيزة  •

جيب على التنمية الريفية املستدامة أن أتخذ بعني االعتبار استخدامات األراضي املختلفة واحتياجات سبل  )أ( 
العيش والعوامل االجتماعية واالقتصادية، اليت تشكل مجيعها النتائج االجتماعية والبيئية على مستوايت 

ىل تلبية احتياجات ومصاحل وقيم مجيع النساء خمتلفة. وتسعى هنج املناظر الطبيعية املتكاملة والنهج اإلقليمية إ
ويف نفس الوقت معاجلة والرجال من مجيع األجيال واجملموعات العرقية الذين يعيشون يف "منطقة" معينة، 

األهداف واملتطلبات البيوفيزايئية واإليكولوجية. وهي تعرتف ابلتنوع املكاين واالجتماع والسياسي والبيئي، 
ار احلوكمة العادلة. وتتناول هذه النهج الروابط االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وحتدد  وتدعم نظم صنع القر 

من خالل الُنهج التشاركية االستخدام األمثل لألصول واملوارد يف مساحة معينة لضمان التحوالت املستدامة 
 

 pillars/fpic/en/-peoples/our-http://www.fao.org/indigenousمنظمة األغذية والزراعة.    9
 COAG/2018/06منظمة األغذية والزراعة. الوثيقة  10

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/
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ل مع العديد من التحدايت اليت ختلق التآزر وحتّد من املفاضالت. وابلتايل، فإن هذا النهج مناسب للتعام
املرتابطة مثل حالة املناخ الطارئة، واملوارد الطبيعية والنظم البيئية املتدهورة، والرتاجع االقتصادي يف املناطق 

احلالية، خاصة يف املناطق الريفية،  19-ا هلذه التحدايت اليت تزيد من تفاقمها جائحة كوفيدالريفية. ونظر  
تضمن التحوالت املستدامة والقادرة على الصمود اليت حترتم خصوصيات  جيب على هذه األساليب أن

وسيتطلب ذلك اإلدماج االقتصادي وتدابري احلماية  11األقاليم املختلفة، مع التأكد من عدم إمهال أحد.
ا ضمان هنج "إعادة البناء بشكل أفضل". االجتماعية املوجهة ملعاجلة حالة الطوارئ الفورية، ولكن أيض  

 أظهر الشباب دورهم املتزايد األمهية يف مواجهة هذه التحدايت العاملية. دوق
 والنهجوستعمل خطة العمل للشباب يف الريف على زايدة وعي الشباب بشأن هنج املناظر الطبيعية املتكاملة   (ب)

الوسائل للشباب رس روح امللكية يف املناظر الطبيعية، وخلق اإلقليمية، ودعم زايدة مشاركة الشباب، وغ
ليكونوا عناصر فاعلة إجيابية للتغيري. وسيتم وضع اخلطوط التوجيهية لضمان أن مراعاة هذه النهج واألدوات 
واملنهجيات للشباب واألطفال، وسيتم تعزيز تدابري دعم السياسات العامة لتحفيز مشاركة الشباب يف صياغة 

سرتاتيجيات والربامج اإلقليمية، وإدارهتا وتنفيذها. كما سيتم اسرتاتيجيات وبرامج تنمية املناظر الطبيعية واال
تطوير أدوات لبناء القدرات تركز على الشباب، لصياغة السياسات العامة للتنمية الريفية وتنفيذها وتقييمها، 

امنة عشرة مبا يف ذلك تلك الالزمة لتعزيز الزراعة األسرية. كما سيتم تعزيز الربامج حلماية األفراد دون سن الث
واملراهقني من أسوأ أشكال عمالة األطفال، مبا يف ذلك العمل اخلطر، واملسامهة يف إطار منظمة األغذية 
والزراعة بشأن إهناء عمالة األطفال يف الزراعة. كما سيتم وضع إرشادات لبناء القدرات احلكومية بشأن  

 تدابري احلماية االجتماعية املراعية للشباب.
هنج املناظر الطبيعية املتكاملة والنهج اإلقليمية اليت تراعي احتياجات الشباب والشبان  :1-1 النتيجة (ج)

 وتطلعاهتم. املخرجات اإلرشادية:
o  ،مت وضع اسرتاتيجيات للمناظر الطبيعية املتكاملة واسرتاتيجيات إقليمية تراعي الشباب واألطفال

 جمموعات الشباب يف صياغتها وإدارهتا وتنفيذها.خالل العمليات التشاركية اليت تتضمن رؤية  من
o بشكل أفضل، وتضمن وصول  مت وضع أطر واسرتاتيجيات مؤسسية وقانونية تعزز إدارة املوارد الطبيعية

 الشباب إىل األراضي، وتشجع على نقل املزارع بني األجيال.
o ب واالستجاابت للطوارئ، مت تعزيز قدرات احلكومات على دمج القدرة على الصمود اليت تراعي الشبا

 يف هنج املناظر الطبيعية والنهج اإلقليمية.
تعزيز التنظيم الذايت للشباب داخل اجملتمعات الريفية واملناطق احلضرية املرتابطة. املخرجات  :2-1 النتيجة )د( 

 اإلرشادية: 
o   .مت تعزيز مشاركة الشباب يف عمليات صنع القرار الريفية اليت تعزز دورهم كمبتكرين وعناصر للتغيري 
o   .مت تعزيز االستدامة من جيل إىل آخر إلدارة املوارد الطبيعية وشبكات اإلمدادات الغذائية بشكل مستدام 

 
للحياة: هنج إلدارة املناظر الطبيعية من أجل استدامة األغذية والزراعة.   ةاملناظر الطبيعي. 2017منظمة األغذية والزراعة.  11
 www.fao.org/3/i8324en/i8324en.pdf 

http://www.fao.org/3/i8324en/i8324en.pdf
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o  للمزارعني املبتكرين الشباب وخاصة من خالل املنتدايت العاملية  لول مستدامة ومبتكرةالرتويج حلمت
   واإلقليمية والقطرية.

: اتفاقية التنوع البيولوجي، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  1يف تنفيذ الركيزة  الرئيسيونويشمل الشركاء  )ه( 
ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، 

مم املتحدة للتنمية الصناعية، واليونيسكو، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومنظمة األ
 وحتالف الشباب من أجل القضاء على اجلوع، واملهنيني الشباب للتنمية الزراعية. 

 12: تعزيز توظيف الشباب يف االقتصاد األخضر الشامل2الركيزة  •
تتدهور فيما حتتاج ، وهي واملوارد الطبيعية يف العامل بشكل مفرط اإليكولوجيةيتم استغالل الكثري من النظم  )أ( 

إىل االستمرار يف توفري األغذية واملياه النظيفة والطاقة وغريها من السلع واخلدمات االقتصادية واالجتماعية  
والبيئية األساسية لعدد متزايد من السكان. ويتفاقم هذا األمر بسبب التحدايت مثل تغري املناخ والصدمات 

ناك حاجة إىل حتوالت رئيسية لنظم اإلنتاج املستدامة وأمناط . وه19-الناشئة األخرى مثل جائحة كوفيد
االستهالك لكي حتقق البلدان أهداف التنمية املستدامة اخلاصة هبا. ويتطلب ذلك جهودا  كبرية، خاصة يف 

 يالبيولوجثمار، وتطوير البىن التحتية لالقتصاد  املناطق الريفية، لبناء القدرة على الصمود وتقليل خماطر االست
ذات الصلة، وخلق فرص السوق، على سبيل املثال من خالل توفري اخلدمات البيئية وجتارة الكربون وكذلك 
 إنشاء منتجات ممتازة، على سبيل املثال من خالل التجارة العادلة والعالمات اجلغرافية واملنتجات العضوية.

سالسل القيمة الزراعية، ابلقدرة   وختضريوغري الزراعية  تتمتع االبتكارات املستدامة يف العمالة الريفية الزراعية  و  )ب(
على خلق ماليني الوظائف. غري أنه من الضروري أن تراعي هذه التدخالت الشباب وأن تكون الوظائف  
وفرص السوق منصفة وغري متييزية وقابلة للتطبيق وجذابة للشاابت والشبان. وسيتطلب ذلك شراكات 

ميية واحلكومة والكياانت احمللية، وكذل منظمات الشباب، من أجل االضطالع األعمال واألوساط األكاد بني
داخل اجملتمعات الريفية  البيولوجيجمموعات االقتصاد ابلبحوث الالزمة والتدريب على املهارات وإنشاء 

 املناطق الريفية واحلضرية.  ويف
الريف،  من خالل خطة العمل للشباب يف  ،للحكوماتسيتم توفري التوجيه يف جمال السياسات والدعم الفين  و  )ج(

الدخول املثلى لتحويل القطاعات الزراعية، وتوليد سالسل قيمة ريفية جديدة، وخلق وظائف لتحديد نقاط  
سالسل القيمة اليت تعاجل  وتطوير مستدامة تراعي احتياجات الشباب. وسيتم إيالء اهتمام خاص لتحليل

ا، وتضمن توزيع املنافع على قدم وتزيد مشاركة الشاابت والشبان األكثر هتميش   عدم املساواة بني اجلنسني،
(، وختضري االقتصاد  GJ4RYE)  وسيساهم العمل يف برامج مثل الوظائف اخلضراء لتوظيف الشباباملساواة.  

الدائري، وكذلك سالمة األغذية من أجل األمن الغذائي  البيولوجيابلزراعة، والبياانت اجلغرافية، واالقتصاد 
والتغذوي. وابملثل، فإن منصة تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة  

 اخلاصة بتنمية االقتصاد األخضر.   2هي ذات صلة خاصة ابلشباب يف ما يتعلق مبجال العمل 

 
  https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant  20ا إىل مبادئ مؤمتر ريو+استناد   12
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، وستتضمن غذية والزراعة منشط لألقطاع لالوظائف اخلضراء حول  2012دراسة عام  13وسيتم حتديث  ( )د
مراجعة لألعمال واالستدامة االقتصادية للنظم واملمارسات احملددة، ابإلضافة إىل أتثريها احملتمل على االقتصاد 

دلة حول العمل الالئق احمللي والعاملي. كما سيتم إنشاء منصة رقمية وموارد أخرى لدعم العمل املستنري ابأل
للشباب. وسيتم االضطالع ابلعمل ابملشاركة مع مبادرة األمم املتحدة لتوفري فرص العمل الالئق للشباب 

اليت يشمل أعضاؤها   15والشراكة من أجل اقتصاد أخضر  14اجملال املواضيعي للشباب يف االقتصاد الريفي، يف
 احلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات الشباب.

املراعية للشباب إىل االقتصاد األخضر : تعزيز السياسات احلكومية اليت تضمن التحوالت 1-2النتيجة  )ه( 
 بني اجلنسني. املخرجات اإلرشادية: واملساواة 

o   لتعزيز النظم الغذائية الشاملة والوظائف   البيولوجيمت وضع سياسات واسرتاتيجيات مستدامة لالقتصاد
 الالئقة املستدامة املراعية للشباب واملساواة بني اجلنسني.

o   أثناء  مت تطبيق السياسات وتبين التوجيهات الفنية من خالل وضع تدابري التوزيع واملعلومات الفعالة حىت
 تدابري التباعد االجتماعي. 

o ب من املسامهة يف القضااي املتعلقة ابخلدمات البيئية. مت وضع إرشادات متكن الشبا 
: دعم املبادرات اليت تسمح للشاابت والشبان ابلوصول إىل الوظائف املستدامة واملشاركة 2-2النتيجة  و()

 :  اإلرشاديةعلى قدم املساواة. املخرجات  البيولوجياالقتصاد  يف
o  التقنيات واملمارسات، عرب قطاعات سالسل القيمة، يتم إدخال االبتكارات املستدامة، مبا يف ذلك

 يف ذلك القطاعات غري الغذائية مثل السياحة الزراعية والسياحة البيئية.  مبا
o  مت تطوير املنهجيات املراعية للشباب واستخدامها، لتقييم اآلاثر املرتتبة على السياسات، وصالحية

 ظم اإلنتاج املستدامة وسالسل القيمة.األعمال، وكفاءة املوارد، واحلساسية الثقافية لن
o  مت تعزيز الشراكات الوطنية واإلقليمية والعاملية لدعم إنشاء اقتصادات حيوية مستدامة ودائرية تراعي

 الشباب واملساواة بني اجلنسني.
: منظمة العمل الدولية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  2ويشمل الشركاء الرئيسيون يف تنفيذ الركيزة  )ز(

وكذلك أعضاء وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، واملنظمة العاملية للسياحة، 
 .األمم املتحدة لتوفري فرص العمل الالئق للشباب، ومبادرة الشراكة من أجل اقتصاد أخضر

 النهج والتكنولوجيات املبتكرة يف األغذية والزراعة. قدرات الشباب يف الريف على استخدام  : تعزيز3الركيزة  •
يعترب كل من التعليم الرمسي )مثل املدارس واجلامعات واملدارس املهنية ومؤسسات التدريب( والتعليم غري  )أ( 

املنظمة( والتعليم غري الشكلي )مثل نقل املعرفة الرمسي )مثل اجلماعات اجملتمعية واملدارس الزراعية واملبادرات  
 لتنمية القدرات وتقاسم املعرفة وتغيري السلوكيات املطلوبة بني األجيال ومنتدايت األقران واجملتمع(، ضروراي  

 
  الوظائف اخلضراء لقطاع منشط لألغذية والزراعة.منظمة األغذية والزراعة.  13

    www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf 
 http://www.decentjobsforyouth.org/knowledge مبادرة توفري فرص العمل الالئق للشباب.   14
   page.org/-https://www.unاألمم املتحدة.  15

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf
http://www.decentjobsforyouth.org/knowledge
https://www.un-page.org/
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للسماك للمدارس املستدامة ابلعمل على التحوالت اليت حتدث، وضمان املشاركة املتساوية للشاابت 
ا قضااي مثل الوظائف غري الرمسية، ن التعليم من فرص العمل فحسب، بل يعاجل أيض  والشبان. وال حيسّ 

 16مستوى الطابع غري الرمسي ينخفض عندما يزيد التعليم.  أن مبا
املتعلقة كنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من فرص تبادل املعلومات الزراعية و االبتكار، مبا يف ذلك ت يزيد )ب(

والتبادل بني البحث واالبتكار واملعارف التقليدية واألصلية. وختلق تكنولوجيا   التداخلسلسلة القيمة، ويدعم  ب
ا الفرص للوصول إىل املدخالت واخلدمات، وحتديد األسواق احملتملة وفرص  املعلومات واالتصاالت أيض  

ا خيارات متوافقة  ذلك، ميكن أن توفر أيض  العمل، وخلق الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية. وابإلضافة إىل
. غري أنه لتكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 19-مع تدابري التباعد االجتماعي املطلوبة بسبب كوفيد

 جيب أن تكون مصممة لتالئم السياقات الريفية احملددة مع مراعاة احتياجات الشاابت والشبان افعالة، فإهن
وميكن أن تساهم املعرفة والقدرة  وتغطية اهلواتف احملمولة. تاحة، مثل النطاق العريضمع البنية التحتية امل

تطبيق التقنيات احلديثة واملوفرة للعمالة يف احلّد من صعوبة العمل وحتفيز اهتمام الشاابت والشبان  على
 ابملشاركة يف سالسل القيمة الريفية.

خالل خطة العمل للشباب يف الريف، سيتم تعزيز التعاون مع منظمات مثل اليونيسكو، لتوفري التوجيه   ومن ()ج
بشأن األحكام املطلوبة للتعليم االبتدائي والثانوي يف املناطق الريفية، وحتسني منهجية وهيكل املناهج 

مناهج و برامج تعليمية تم وضع املعلومات، سيا إىل هذه وضعت على مجيع مستوايت األعمار. واستناد   اليت
التحوالت املستدامة يف اإلنتاج، وتوفري املهارات الالزمة لرايدة األعمال والوظائف. لدعم  ومنتجات أخرى

الوطنية واملدارس املهنية  وجه اخلصوص، ستعزز منظمة األغذية والزرعة دعمها للخدمات اإلرشادية وعلى
ملدارس احلقلية للمزارعني، للتأكد من أهنا تراعي الشباب وتفي وغريها من برامج تنمية القدرات، مثل ا

ابحتياجات التعلم احلالية واملستقبلية. ومن خالل شراكات مثل الشباب وحتالف األمم املتحدة العاملي، سيتم 
وازنة، تطوير التعليم للتغيري السلوكي لضمان اهتمام األجيال القادمة، ابلزراعة، والسعي التباع نظم غذائية مت

 ستساعدكما    ا يف أمناط االستهالك االجتماعية والبيئية واملستدامة يف أسرهم وجمتمعاهتم.لكي يصبحوا رواد  و 
يف ضمان أن االبتكارات يف مبادرات منظمة األغذية والزراعة، مثل الزراعة  خطة العمل للشباب يف الريف

الذكية مناخيا  واالقتصاد البيولوجي الدائري واإليكولوجيا الزراعية واإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية وسلسلة 
ا عمل ض املنظمة أيض  القيمة الغذائية املستدامة، مجيعها تغذي مبادرات التعليم وتنمية القدرات. وستستعر 

بشأن املهارات غري املعرفية واملهارات االجتماعية والنفسية الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل 
)مثل القدرات املتعلقة ابلضمري واملثابرة والعمل اجلماعي( من أجل تزويد الشباب مبجموعة مرنة من املهارات 

 لعمل السريع التطور.اليت تسمح هلم ابالزدهار يف سوق ا

 
النساء والرجال يف االقتصاد غري الرمسي: صورة إحصائية )الطبعة الثالثة(   . 2018منظمة العمل الدولية.  16

en/index.htm--https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm
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مت تطوير برامج التعليم والتدريب املراعية للشباب واملساواة بني اجلنسني، مع مراعاة السياقات   :1-3النتيجة   )د( 
احملددة لألوساط الشبابية، مثل املعوقني والسكان األصليني واألقليات واجملموعات املهمشة.  واالحتياجات

 املخرجات اإلرشادية:
o  السياسات لصانعي السياسات على املستوى الوطين والكياانت احمللية، تتيح التوجيهات يف جمال

 إمكانية تطوير برامج تعليمية للشباب وبناء القدرات ذات الصلة بسالسل القيمة الزراعية. 
o  مت تطوير أو تكييف املوارد اإلرشادية والتعليمية للتعامل مع الفرص احملددة اليت تربط املعارف التقليدية و

 واألصلية ابالبتكارات اجلديدة. 
o  مت تطوير املوارد التعليمية للمدارس ومؤسسات الشباب، لزايدة املعرفة واالهتمام ابلزراعة، وغرس الوعي  و

 ماد نظم غذائية متوازنة وأمناط حياة مستدامة. البيئي واالجتماعي وضمان اعت
o  مت استخدام البحوث اجلديدة والدروس املستفادة خللق اسرتاتيجيات وبرامج ومبادرات أكثر فعالية و

 لبناء القدرات واملعارف وآليات الدعم اليت يقودها الشباب.
تطوير قدرات الشاابت والشبان من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبرامج دعم  :2-3النتيجة  )ه( 

 األعمال التجارية الزراعية، واملدارس احلقلية للمزارعني الشباب، ونوادي التعليم، واآلليات ذات الصلة. 
o تبين الشباب للتقنيات   مت تعزيز مراكز االبتكار الرقمي للزراعة ملعاجلة الفجوات املعرفية الرئيسية وحتسني

 الرقمية واملمارسات املبتكرة. 
o   برامج  مت تعزيز مهارات تنظيم املشاريع لدى الشباب من خاللSprint   واملبادرات األخرى ذات الصلة

 اليت تربط الشباب بشركات التكنولوجيا الزراعية العاملية.
o  س تدريب املزارعني الشباب على الزراعة مت حتسني التعلم واملعلومات اليت مت حتقيقها من خالل املدار و

 (. H-4وأدوات التعلم عن بعد، واآلليات األخرى مبا يف ذلك الشراكات )مثل نوادي  واحلياة،
o  اسُتخدمت اإلرشادات لتحسني آليات التعليم غري الرمسية، مبا يف ذلك نقل املعرفة بني األجيال، لتعزيز و

 مبادرات تنمية قدرات الشباب.
: املنتدى العاملي للخدمات االستشارية الريفية، والصندوق 3ويشمل الشركاء الرئيسيون يف تنفيذ الركيزة  )و(

الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسف، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، واالحتاد 
التحالف العاملي بني الشباب وكذلك أعضاء الدويل لالتصاالت، واملهنيني الشباب للتنمية الزراعية، 

 املتحدة.  واألمم
 ورّواد األعمال الزراعية تعزيز اخلدمات الريفية للشباب : 4 الركيزة •

يف الزراعة املستدامة. ويف هذا السياق، يتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة زايدة كبرية يف االستثمارات  )أ( 
ا ألنه سيكون له أتثريات  ا حامس  الزراعة ومتكينهم من االستثمار بشكل مستدام، أمر  يُعد اجتذاب الشباب إىل  

إجيابية كبرية على األمن الغذائي والتنمية االقتصادية وخلق فرص العمل واحلّد من اهلجرة القسرية. 
املالية الضروري تعزيز وصول الشباب إىل اخلدمات، مبا يف ذلك خدمات القروض )الصغرى( واخلدمات   ومن

)الصغرى(، وتلك اخلاصة حبيازة األراضي. وتشمل اخلدمات األخرى اخلدمات االستشارية بشأن تطوير  
املشاريع، واملعلومات عن السوق، وكذلك الوصول العادل إىل االبتكارات مثل منصات التجارة اإللكرتونية 
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دمج حوافز االستثمار اخلاصة ابلشباب ا  واخلدمات املصرفية اإللكرتونية. وتتطلب التدخالت املستدامة أيض  
يف اسرتاتيجيات الرتويج لالستثمار الوطين، ابإلضافة إىل العمل مع منظمات الشباب لتعزيز قدراهتم 

تقدمي اخلدمات واملشاركة يف حوارات السياسات. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن الستخدام خطط احلوافز  على
من ارتباط الشباب ابملناطق الريفية وبقاؤهم فيها وتوظيفهم فيها. املوجهة حنو الشباب يف الريف أن يزيد 

وستكون البنية التحتية الريفية، مبا يف ذلك االتصال ابإلنرتنت واخلدمات األخرى، مثل اخلدمات االجتماعية 
ص يف كل من القطاعات الزراعية والقطاعات األخرى مثل ا يف خلق فر والصحية والتعليمية، ضرورية أيض  

ا سياسات للشباب وإجراءات سياحة. وسيتطلب التحول حنو مستقبل قادر على الصمود ومستدام أيض  ال
محاية اجتماعية مستهدفة وشبكات أمان تعاجل الصدمات املتكررة أو املتوقعة، مثل تغري املناخ، 

لتحفيز مرافق  ااألخرية. وستشمل التدابري املصاحبة الالزمة األخرى فرص   19-جائحة كوفيد إىل ةابإلضاف
 رعاية األسرة وتنظيم األسرة واملساعدة االجتماعية. 

برانمج املنظمة الشامل بشأن "دعم االستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية" أعضاء املنظمة  ويدعم )ب(
من خالل التخطيط االسرتاتيجي وتنمية القدرات واحلوار مع الشباب حول السياسات بشأن حوافز وخدمات 

ة للتنمية الصناعية يف إطار املبادرة ا مع منظمة األمم املتحداالستثمار. وتتعاون منظمة األغذية الزراعة أيض  
الرائدة املشرتكة: "فرص للشباب يف أفريقيا: تسريع خلق العمل يف الزراعة واألعمال التجارية الزراعية، ابإلضافة 

ومبادرة تطوير  (+3ADIإىل مبادرات أخرى مثل "مسرّع تنمية الزراعة والصناعات الزراعية واالبتكار )
، وكذلك األنشطة غري الزراعية  AgriInvest(، و3ADIناعات الزراعية يف أفريقيا )األعمال الزراعية والص 

ا وعالوة على ذلك، يتم حالي   17واألعمال التجارية املراعية للبيئة، مثل السياحة الزراعية والسياحة البيئية. 
ارة. ويُعترب العمل على ا يف بلدان خمتالقيمة املراعية للشباب واختباره ميداني   سلسلة استكمال دليل لتحليل

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت واخلطوط 
 ا خللق بيئة مواتية.ا أساسي  التوجيهية لإلدارة املستدامة للرتبة، أمر  

 تعزيز رايدة األعمال لدى الشباب والوظائف الالئقة واالستثمار. املخرجات اإلرشادية: :1-4 النتيجة (ج)
o  ،يتم حتديد السياسات واحلوافز لتعزيز وصول الشباب إىل األصول الزراعية واخلدمات املالية واألسواق

 ووضعها ونشرها وتنفيذها. 
o  تقييمات قاعدة األدلة للفرص االقتصادية،  االستثمارات املراعية للشباب من خالل  مت اجتذابو

 ذلك حتليل الثغرات يف السياسات واخلدمات وتدابري احلماية االجتماعية. يف مبا
o  مت دعم قدرة الشباب على االخنراط يف االستثمار املسؤول يف نظم األغذية والزراعة من خالل مراكز و

رامج التوجيه وغريها من العمليات التشاركية التفكري متعددة أصحاب املصلحة، واحملاور الزراعية، وب
 للشباب.

o  مت وضع سياسات عامة لتحفيز مشاركة الشباب يف الزراعة وعلى طول سلسلة القيمة اخلاصة هبا، و
 وخلق الفرص االقتصادية اجلديدة للشباب، ودعم انتقال املزارع بني األجيال وحتسينه. 

 
الشباب والزراعة: التحدايت الرئيسية . 2014والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واملركز الفين للتعاون الزراعي والريفي. منظمة األغذية  17

 i3947e.pdf-www.fao.org/3/a  واحللول امللموسة. 

http://www.fao.org/3/a-i3947e.pdf
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ومنظماهتم وشبكاهتم يف الوصول إىل اخلدمات الريفية، مبا يف ذلك : دعم جمتمعات الشباب 2-4 النتيجة )د( 
 التدابري الزراعية. املخرجات اإلرشادية: 

o  مت تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية واحمللية على االبتكارات اليت تربط اإلنتاج املستدام ابملستهلكني
 واألسواق لتحسني النظم الغذائية وخفض سوء التغذية.

o  رص وصول الشاابت والشبان إىل األراضي والتمويل واألسواق، مبا يف ذلك من خالل متت زايدة فو
 ملراكز الزراعية التابعة للصندوق الدويل للتنمية الزراعية(. إنشاء منصات حاضنات متعددة الشركاء )مثل ا

o  طوعية مت إشراك الشباب، مبا يف ذلك السكان األصليني، يف النهج التشاركية للخطوط التوجيهية الو
 للمنظمة اليت تشرع يف العمل على وصول الشباب إىل األراضي واملوارد الطبيعية.

o  ذلك  تضمن التوجيهات يف جمال السياسات مراعاة االستجاابت اإلنسانية ويف حاالت الطوارئ، مبا يفو
 ل.خطط احلماية االجتماعية، للشباب، وأهنا تعزز التحوالت الريفية املستدامة على املدى الطوي

: الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية،  4ويشمل الشركاء الرئيسيون يف تنفيذ الركيزة  )ه( 
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية،  

حة ومكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، ومنظمة السيا
 لقضاء على اجلوع. من أجل االعاملية، وبرانمج األغذية العاملي، وحتالف الشباب 

 : بناء القدرات املؤسسية للمنظمة ملعاجلة جماالت عمل الشباب يف الريف5الركيزة  •
هنج أكثر منهجية واسرتاتيجية يتمثل أحد األهداف الرئيسية خلطة العمل للشباب يف الريف يف تنفيذ  ( )أ

كيفية معاجلة املنظمة للقضااي املتعلقة ابلشباب. وعلى الرغم من التحسن الكبري الذي حدث يف املاضي،  يف
مراعاهتا للشباب واألطفال. وقد ال ميتلك ال تزال هناك حاجة إىل تعزيز بعض اجملاالت التقنية لضمان 

املوظفون ابلضرورة، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية والقطرية، القدرة على وضع برامج مالئمة لسياقات 
ا ما تكون املكاتب القطرية بلداهنم، أو إجراء عمليات تشاركية كافية للشباب. وابإلضافة إىل ذلك، غالب  

اجلديدة لألمم املتحدة، وضمان متثيل احتياجات شباب يف العمليات القطرية جمهزة ملعاجلة قضااي ال غري
ووجهات نظر خمتلف فئات الشباب الريفي. كما أن التوجيه مطلوب لدعم إدماج قضااي األطفال والشباب 

املنظمة يف الربامج واملشاريع الفنية ملنظمة األغذية والزراعة. وعند حتديد اآلليات املناسبة، جيب مراعاة أن 
 خمصصة هلذا العمل.عادية ليس لديها وحدة تنسيق خمصصة )أو حىت موظف(، وال ميزانية برانجمية 

من هذه القيود الداخلية، ومتكني  وميكن أن يساعد تعزيز الشراكات مع املنظمات ذات الصلة يف التخفيف )ب(
ى املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية،  أن يوفر قوة كبرية عل  االشباب من أن يكونوا شركاء، كما ميكنه أيض  

واألهم من ذلك، على املستوى الشعيب. وسيسمح االستناد إىل نقاط القوة لكل منظمة ابلعمل على نطاق 
أوسع وتعزيز جهود الدعوة. وابلتايل، ستعزز خطة العمل اجلهود التعاونية يف ما يتعلق ابلقدرات املؤسسية 

وسيشمل ذلك إنشاء مبادرات مشرتكة، وحتسني التنسيق يف العمليات اإلقليمية   وشبكات الشباب التشاركية.
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إحاطات والتنفيذ القطري، وتطوير املنتجات املعرفية املشرتكة واملواد التدريبية، ابإلضافة إىل املوارد مثل 
  السياسات والتوجيهات.

اسرتاتيجي مع قضااي الشباب يف الريف من خالل : تعزيز قدرة املنظمة على التعامل بشكل 1-5النتيجة  )ج(
 االستفادة من الربامج واملوارد املوجودة. املخرجات اإلرشادية: 

o  تراعي برامج ومشاريع املنظمة الشباب واألطفال ومشاركة الشباب من خالل توفري التوجيهات وتنمية
 قدرات املوظفني.

o  دامة وتقييم أهداف التنمية املستدامة وقاعدة األدلة  مت دمج املؤشرات املتعلقة ابلشباب يف إطار االستو
 املستخدمة لرصد وتعزيز أتثري الربامج واملبادرات.

o  مت تعزيز شبكة املنظمة جلهات التنسيق بني الُشعب وجهات التنسيق اإلقليمية والقطرية، املعنية و
 ج أكثر تكامال .ابلشباب واألطفال، لتبادل ونشر املعلومات املتعلقة ابلشباب وإنشاء برام

: إقامة شراكات ودعم مشاركة الشباب يف عمليات األمم املتحدة من أجل إنشاء شبكة/آلية 2-5النتيجة  )د( 
 حمددة إلشراك الشباب. املخرجات اإلرشادية:

o  مت تعزيز آليات التعاون بني املنظمات التابعة لألمم املتحدة بشأن قضااي األطفال والشباب، وال سيما
املستوى اإلقليمي والقطري ومع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، للتعاون يف مبادرات مثل على 

 إطار منظمة األغذية والزراعة اجلديد بشأن إهناء عمالة األطفال يف قطاع الزراعة. 
o إبمكان الشباب االخنراط يف عمليات منظمة األغذية والزراعة وعمليات األمم املتحدة ذات الصلة و

 خالل الشبكات املرتابطة وآليات االخنراط التشاركية.من 
o  متت الدعوة إىل التخطيط االسرتاتيجي املراعي للشباب واألطفال، وحشد األموال لدعم االستجاابت و

 املتعددة التخصصات للشباب.
اخلرباء الرفيع املستوى املعين : جلنة األمن الغذائي العاملي، وفريق  5ويشمل الشركاء الرئيسيون يف تنفيذ الركيزة   )ه( 

ابألمن الغذائي والتغذية، واجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، وجهات التنسيق املعنية ابلشباب 
لدى منظمة األغذية والزراعة، واجملموعة الرئيسية لألطفال والشباب، وجهات االتصال التابعة للوكاالت 

 لقضاء على اجلوع. من أجل االشباب  توجد مقارها يف روما، وحتالف اليت
وستقوم منظمة األغذية والزراعة، ابلتعاون مع الشركاء، برصد التقدم احملرز يف ما يتعلق بتنفيذ خطة العمل واألنشطة  -15

املرتبطة هبا ابنتظام. وسيتم االضطالع ابلرصد بناء  على أدوار ومسؤوليات تشغيلية واضحة، وابتباع مبدأ التفويض لتعزيز  
املساءلة عن النتائج، واالستفادة من نظم اإلدارة املنظمة املنقحة القائمة على النتائج اليت سيتم تطويرها ووضعها لإلطار 

 .  2025-2022االسرتاتيجي اجلديد واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 االستنتاجات - ا رابعً 
املنظمة، ابلتعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها هناك حاجة إىل وضع خطة عمل للشباب يف الريف على نطاق  -16

دعم مشاركة الشباب يف التنمية الريفية، يف سياق هنج املناظر الطبيعية  (1يف روما، من أجل تعزيز الركائز اخلمسة التالية: )
الريف  رات الشباب يفتعزيز قدو   (3)تعزيز توظيف الشباب يف االقتصاد األخضر الشامل؛  و   (2)املتكاملة والنهج اإلقليمية؛  
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تعزيز اخلدمات الريفية للشباب ورّواد األعمال و  (4)على استخدام النهج والتكنولوجيات املبتكرة يف األغذية والزراعة؛ 
 بناء القدرات املؤسسية للمنظمة ملعاجلة جماالت عمل الشباب يف الريف.و  (5)الزراعية؛ 

العمل للشباب يف الريف مع سلسلة من األنشطة والعمليات التكاملية ا إىل طبيعتها الشاملة، مت تنظيم خطة نظر  و  -17
داخل الربامج القائمة، وابلتايل، فإهنا لن تتطلب موارد إضافية كبرية. وسيتم ترسيخ األنشطة يف إطار الربانمج العادي، وسيتم  

طة العمل للشباب يف الريف مكتب دعمها، حيثما أمكن، مبوارد من خارج امليزانية. ومع ذلك، يتطلب التنفيذ الفعال خل
، وموظف من فئة اخلدمات العامة، وموظف دعم تقين( للنظر فيه يف إطار 4-تنسيق خمصص )منسق واحد من فئة ف

ميزانية الربانمج العادي. ويف حالة أتمني متويل إضايف، سيتم توسيع خطة العمل، ابلتعاون مع الشركاء، لتشمل األنشطة 
ية الشاملة اإلضافية. ويف هذا الصدد، ينبغي اعتبار خطة العمل للشباب يف الريف على أهنا وثيقة حية املعيارية والتشغيل

ستتطور لتلبية االحتياجات والفرص يف مواجهة بيئة عاملية متغرية بسرعة كبرية. ونظرا  لتوقيت عملية وضع هذه الوثيقة، 
يف البداية فقط. وستظل خطة العمل مرنة الستيعاب التطورات  19-الناشئة عن جائحة كوفيد النظر يف التحدايت مت 

 اجلديدة يف هذا الصدد. 
 هذا االقرتاح.  أن تؤيدقد ترغب جلنة الزراعة يف و  -18


