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 وجزملا

  والتقدم احملرز وطبيعتها  ومسـار بلورهتا ،طة العمل اخلاصـة ابلشـباب يف الريفخلتوضـح هذه الوثيقة األسـاس املنطقي
 ).2020أكتوبر/تشرين األول  2  –سبتمرب/أيلول 28بل الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة (منذ اعتمادها من قِ 

 

 
 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الرب�مج
  َّالريفخطة العمل اخلاصـــــــــة ابلشـــــــــباب يف جلنة الرب�مج مدعوة إىل اســـــــــتعراض التقدم احملرز حىت اآلن بشـــــــــأن  إن 

على دمج وتناول عناصــــر قادرة منظمة األغذية والزراعة تكون وتقدمي توجيهات، حســــب االقتضــــاء، لضــــمان أن 
  .متصلة ابلشباب ومراعية لقضا�هم يف براجمها ومبادراهتا

 مسودة املشورة
 اللجنة:وإنَّ 

  من أجل الرصــد الكايف  إدراج خطة العمل اخلاصــة ابلشــباب يف الريف يف آليات الشــركاتعلى شــجعت املنظمة
 ا ألهداف التنمية املستدامة؛اخلمس للخطة دعمً  لركائزللتقدم احملرز حنو دمج الشباب والتنفيذ الكامل ل

  التابعة ملنظمة األغذية والزراعة بتقدمي الدعم  مليدانيةاواملكاتب  نيةلفاشــــــــــــــــددت على أمهية قيام مجيع الوحدات و
 ؛عنها على النحو املالئمالكامل لتنفيذ اخلطة واإلبالغ 

  صـــلحة املتعددين مع دعت الوحدة املســـؤولة إىل مواصـــلة تشـــجيع وتعزيز احلوارات وتبادل اآلراء بني أصـــحاب املو
 املشاركة يف وضع اخلطة وتنفيذها؛  مجيع الكيا�ت، مبا فيها منظمات الشباب

  من دوراهتا رة مقبلةتقرير مرحلي عن وضع اخلطة وتنفيذها يف دو احلصول على وتطّلعت إىل. 
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 خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف -أوًال 

 األساس املنطقي خلطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف -ألف

يف هذه املتوقع ن ميف العامل يعيش أغلبيتهم يف املناطق الريفية يف البلدان النامية. و  1مليار شـــاب 2.1هناك حاليا  -1
يشــكل الشــباب جمموعة وال . 2050ا حبلول عام يف املائة تقريبً  60بنســبة الســكان الشــباب ارتفاع عدد أن يســتمر  البلدان

األسر األفقر، والالجئني عاقة والشباب من لشاابت والشبان والشباب ذوي اإلاإىل  متجانسة؛ وتتباين التحد�ت ابلنسبة
 ، والشباب من اجملموعات املستبعدة أو الشعوب األصلية. لنازحنياوالشباب الشباب 

ويفتقرون إىل فرص  اا أو جزئيً وكثري من الشباب الريفيني الذين يعيشون يف البلدان النامية عاطلون عن العمل كليً  -2
، الريفية، وال ســـــيما يف قطاع الزراعةيف املناطق ا ما ال تليب فرص العمل وكثريً ات األســـــاســـــية. التعليم واحلصـــــول على اخلدم

 عن اخلارج، والتدهور االجتماعي يف املناطق الريفية، فضـــًال إىل ويســـاهم ذلك يف اهلجرة احتياجات الشـــباب أو تطلعاهتم. 
عن االفتقار  كل تدهور املوارد الطبيعية، وتغري املناخ، فضــــالً تزايد شــــيخوخة اجملتمع الزراعي. ومما يزيد من تفاقم هذه املشــــا 

 إىل القدرة على مواجهة الصدمات. 
ر يف الشــــباب الغذائية يف احلاضــــر واملســــتقبل، فعليها أن تســــتثم نظموحيث إن البلدان متلك زمام النظم البيئية وال -3

ويلة األجل اليت تتســــم ابلقدرة على الصــــمود إزاء األزمات لكي يصــــبحوا حمركات للتنمية االقتصــــادية الطيف املناطق الريفية 
 19-فقد أثرت جائحة كوفيد ،وفضالً عن ذلكحتقيق أهداف التنمية املستدامة. والصدمات يف املستقبل واليت تساهم يف 

ومع ذلك، فإن الفئات احملرومة من  ؛اجملتمع وســــــــــــــبل كســــــــــــــب العيش يف خمتلف أحناء العامل يع فئاتمجعلى وال تزال تؤثر 
 ، ستتأثر بشكل أكرب، مع تفاقم أوجه عدم املساواة بني اجلنسني. يف الريف نالشباالسكان، مثل الشاابت و 

 إعداد خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف وإقرارها -ابء

الريف تتناول أمهية جعل املناطق يف  2إىل إعداد خطة العمل اخلاصــة ابلشــبابادق مؤمتر املنظمة على الدعوة صــ -4
)، �قشـــت جلنة الزراعة أســـباب وكيفية 2018( والشـــاابت. وخالل الدورة الســـادســـة والعشــرين نالريفية أكثر جاذبية للشـــبا

يف املناطق الريفية من البطالة وقلة فرص العمل الالئق، وكيف يســــهم ذلك يف شــــيخوخة اجملتمع  بانشــــمعا�ة الشــــاابت وال
وأبرزت جلنة الزراعة أن دعم الشـباب يف والبيئي يف املناطق الريفية. اهلجرة إىل اخلارج، والتدهور االقتصـادي والثقاالزراعي، و 

ا أمر أساسي إلنعاش املناطق الريفية وضمان حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وحددت كذلك النهج اإلقليمي بوصفه إطارً 
 فرص عمل الئقة للشباب.ا إلنعاش املناطق الريفية وإجياد عامً 

املســـــامهة يف حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة من هبدف  يف الريف ُوضـــــعت خطة العمل اخلاصـــــة ابلشـــــباب قدو  -5
على قدم مســــاواة، ومحاية األطفال وغريهم من جمموعات الشــــباب املســــتبعدة،  لشــــاابت والشــــبان يف الريفاخالل متكني 

. ويرمي هذا اهلدف رك أحد خلف الركبتمن خالل األنشــــطة داخل املزرعة وخارجها وعدم  وإعادة إحياء املناطق الريفية
وأصـحاب مصـلحة آخرين واسـتهداف  اتإىل حتقيق ذلك من خالل حتسـني التوجيهات بشـأن السـياسـات، ودعم احلكوم

                                                             
 سنة، دون املساس بتعاريف أخرى للبلدان األعضاء. 24و 15تُعرف األمم املتحدة "الشباب" أب�م األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم ما بني   1
2  http://www.fao.org/3/nd385en/nd385en.pdf 

http://www.fao.org/3/nd385en/nd385en.pdf
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يف عمليات صــنع القرار  الربامج املعيارية وامليدانية للمنظمة املعنية بقضــا� متصــلة ابلشــباب، هبدف تعزيز مشــاركة الشــباب
 واحلصول على التعليم، والعمل الالئق، واخلدمات الريفية.

اخلطة، اليت ُوضـــــعت ابلتشـــــاور مع العديد من أصـــــحاب املصـــــلحة، مبا يف ذلك الوكاالت األخرى اليت تســـــاهم و  -6
 من أهداف التنمية املســـــــــــتدامة 1، بشـــــــــــكل رئيســـــــــــي يف اهلدف 3توجد مقارها يف روما ومنظمات وشـــــــــــبكات الشـــــــــــباب

(النمو االقتصـــــــادي املســـــــتدام والعمالة) ابإلضـــــــافة إىل  8(القضـــــــاء على اجلوع) واهلدف  2 اهلدفالفقر) و  القضـــــــاء على(
 13 (الطـــاقـــة)، واهلـــدف 7(املـــاء)، واهلـــدف  6(املســــــــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــــني)، واهلـــدف  5(التعليم)، واهلـــدف  4اهلـــدف 
 14 (اجملتمعــات املســــــــــــــــتــدامــة)، واهلــدف 11)، واهلــدف احلــد من أوجــه عــدم املســـــــــــــــــاواة( 10املنــاخي)، واهلــدف  (العمــل
تتماشــــــــــــــــى اخلطة مع مبادئ األغذية والزراعة املســــــــــــــــتدامة اليت ويف املاء). وعالوة على ذلك،  (احلياة يف الربّ  15 واهلدف

جها ذات الصلة، مثل الزراعة والزراعة و�ُ وضعتها منظمة األغذية والزراعة، وستدمج أنشطتها يف مبادرات منظمة األغذية 
ا، والزراعة اإليكولوجية، واإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية، والتنمية املســـــــــــتدامة لســـــــــــلســـــــــــلة القيمة الغذائية، الذكية مناخيً 

كما تستفيد خطة   إقليم. 100بادرات وم للعمل يًدا بيدنظمة املمبادرة عن  والسياسة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني، فضالً 
 ، وال ســـــيما املبادرات املتصـــــلة ابلشـــــباب مثلنظمةاملالعمل اخلاصـــــة ابلشـــــباب، قدر املســـــتطاع، من مجيع برامج ومشـــــاريع 

ظم اإلنتــاج الزراعي نللشــــــــــــــــبــاب يف ؛ والنهج القطري املتكــامــل لتعزيز فرص العمــل الالئق بر�مج العمــالــة الريفيــة الالئقــة
؛ ومــدارس تــدريــب املزارعني املبتــدئني على الزراعــة واحليــاة، وإ�ــاء عمــالــة األطفــال يف قطــاع الزراعــة. وتشـــــــــــــــمــل والغــذائي

؛ مراكز الزراعـة واالبتكـار الرقمية؛ و كليـات املزارع التجـاريـةللمزارعني  يـدانيـة و املدارس املـاملبـادرات األخرى ذات الصــــــــــــــــلـة: 
ني بناء القدرات يف شراكة التمويل الريفي، والعمل يف جمال الشباب واالستثمارات والعمل يف جمال التمويل الريفي مثل حتس

 سالسل القيمة الريفية. يف توعية الالزراعية املسؤولة و 
على أساس ركائز مخس تتبع املواضيع اخلمسة ذات األولوية  يف الريف خطة العمل اخلاصة ابلشبابوقد ُوضعت  -7

 على النحو املبني أد�ه: 4والنتائج الرئيسية اليت أقرهتا جلنة الزراعة
 : دعم مشاركة الشباب يف التنمية الريفية ضمن سياق النـُُهج املتكاملة للمناظر الطبيعية واملناطق؛1لركيزة ا )أ(

: إنشــــــــــــــــاء النـُُهج املتكاملة للمناظر الطبيعية واملناطق اليت تشــــــــــــــــمل احتياجات وتطلعات 1-1الناتج  )1(
 الشاابت والشبان. 

 تعزيز التنظيم الذايت للشباب داخل اجملتمعات الريفية واملناطق احلضرية املرتابطة. :2-1الناتج  )2(
 

                                                             
عن منظمة  مشــــاورات مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، وهي الصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي، فضــــالً  املنظمةأجرت   3

يونســــــــــكو)؛ قافة (الالعمل الدولية والعديد من وكاالت األمم املتحدة: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــــــــــحر؛ ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والث
تنمية ومفوض األمم املتحدة الســـــــامي لشـــــــؤون الالجئني؛ وصـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة األمم املتحدة لل

ني الوكاالت املعنية بتنمية الصــناعية، ومنظمة األمم املتحدة للمرأة، ومنظمة الســياحة العاملية، بوصــفها أعضــاء مشــرتكة يف شــبكة األمم املتحدة املشــرتكة ب
عب واإلقليمية املعنية ابألطفال والشـــــباب وشـــــبكة األمم املتحدة للشـــــباب  الشـــــباب. كما ُعقدت مشـــــاورات مع: جهات التنســـــيق على مســـــتوى الشـــــُ

من أجل القضــــاء على اجلوع،  وشــــبكات الشــــباب التابعة لرب�مج األغذية العاملي وغريها من شــــبكات الشــــباب العاملية واإلقليمية، مثل حتالف الشــــباب
 والفريق الرئيسي لألطفال والشباب، والفنيني الشباب من أجل التنمية الزراعية. وترد نتائج هذه املشاورات يف اخلطة.

 .COAG/2018/06 الوثيقة منظمة األغذية والزراعة.  4
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 : تعزيز توظيف الشباب يف اقتصاد أخضر شامل. 2الركيزة  )ب(
: تعزيز الســـــــــياســـــــــات احلكومية اليت تكفل االنتقال إىل االقتصـــــــــاد األخضـــــــــر الذي يراعي 1-2 الناتج )1(

 املساواة بني اجلنسني والشباب. 
: دعم املبادرات اليت تســــمح للشــــاابت والشــــبان ابلوصــــول على قدم املســــاواة إىل وظائف 2-2الناتج  )2(

 مستدامة واملشاركة يف االقتصاد البيولوجي.
 .قدرات شباب الريف على استخدام النهج والتكنولوجيات املبتكرة: تعزيز 3الركيزة  )ج(

: وضــــع برامج تعليمية وتدريبية تراعي الفوارق بني اجلنســــني والشــــباب مع مراعاة ســــياقات 1-3الناتج  )1(
والســــــــــــــــكان األصــــــــــــــــليني واألقليات والفئات  اإلعاقةذوي واحتياجات حمددة جلهات الشــــــــــــــــباب مثل 

 املهمشة. 
من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وبرامج دعم  نقدرات الشاابت والشبا : تطوير2-3الناتج  )2(

لمزارعني الشــــــــــــــــباب ونوادي التعليم واآلليات ذات احلقلية لدارس املاألعمال التجارية الزراعية وبر�مج 
 الصلة.

 .: الرتويج للخدمات الريفية للشباب وألصحاب األعمال الزراعية4الركيزة  )د(
 .تاتنظيم املشاريع للشباب وتوفري فرص عمل الئق، وتعزيز االستثمار : تشجيع 1-4الناتج  )1(
، مبا يف ات واملنظمات والشبكات الشبابية يف احلصول على اخلدمات الريفية: دعم اجملتمع2-4الناتج  )2(

 التدابري الزراعية. ذلك
ابلشـــباب يف املناطق اصـــة : بناء القدرات املؤســـســـية للمنظمة لتمكينها من تناول جماالت العمل اخل5الركيزة  )ه(

 الريفية.
  الريفيفقضـا� الشـباب  ا مع: تعزيز قدرة منظمة األغذية والزراعة على التعامل اسـرتاتيجيً 1-5الناتج  )1(

 .من الربامج واملوارد القائمة ابالستفادة
تحدة هبدف إنشــــــــــــاء : دعم إقامة الشــــــــــــراكات ومشــــــــــــاركة الشــــــــــــباب يف عمليات األمم امل2-5الناتج  )2(

 إلشراك الشباب.شبكة/آلية حمددة 
خالل دورهتا الســـــابعة  2025–2021وقد اعتمدت جلنة الزراعة خطة العمل اخلاصـــــة ابلشـــــباب يف الريف للفرتة  -8

والعشـــــــرين على اعتبار أ�ا وثيقة حّية ميكن حتديثها لتتماشـــــــى مع اإلطار االســـــــرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة والقضــــــا� 
. كما أوصت جلنة الزراعة أبن تقوم جلنة الرب�مج ابستعراض خطة العمل اخلاصة ابلشباب 19-الناشئة مثل جائحة كوفيد

 عند الضرورة. خرى أرهتا الثالثني بعد املائة وخالل أي دورة يف الريف خالل دو 
حســـــــب ســـــــلســـــــلة من ريف املتداخلة، فقد جرى تنظيمها طبيعة خطة العمل اخلاصـــــــة ابلشـــــــباب يف الىل إا ونظرً  -9

وســــيتم إدراج األنشــــطة يف إطار لتايل لن تتطلب موارد إضــــافية. يف إطار الربامج القائمة، واب ملتكاملةااألنشــــطة والعمليات 
 ن امليزانية.، مبوارد خارجة عذلك رب�مج العادي، وتعزيزها، حيثما أمكنال
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 خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف قدم على صعيدتلا -جيم

ابعتبارها الصـــــــك األول من نوعه بتنويه واســـــــع منذ اعتمادها  خطة العمل اخلاصـــــــة ابلشـــــــباب يف الريف ظيتح -10
أن خطة العمل اخلاصــة ابلشــباب يف الريف ســتنفذ خالل الفرتة  معللمنظمة املخصــص بصــورة حمددة ألنشــطة الشــباب. و 

  اخلطة. عن نتائج خمتلفة يف إطار خمتلف الركائز منذ إقرار فيد، فقد أُ 2025و 2021املمتدة ما بني 
 1الركيزة  )أ(

شـــــــــــــــبكات ومنظمات للشـــــــــــــــباب، وعززت  8أقامت منظمة األغذية والزراعة شـــــــــــــــراكة مع ما ال يقل عن  )1(
لشـباب ابعتبارهم عوامل مشـاركتها يف عمليات صـنع القرار واحلوارات واملنتد�ت الريفية، بينما عززت دور ا

  .) كينيايفبطال  47مبادرة  أو يف أوغندامن مبادرة أبطال الشباب  نظر إطالق اجلولة الثانيةأللتغيري (
تقييم العالقات املتبادلة بني  - بدراســــــــــــــــة عاملية عن الفجوة بني األجيال" والتطويرويقوم مركز التقييم  )2(

 .األغذية والزراعة ملنظمة" الزراعة ائج العمالة يف املســـــتقبل يف جمالالعمل ونتوق ســـــالدخول املبكر يف 
بني منو األطفال (تعليم األطفال أو عمل األطفال) واملســــــــــــــــتوى التعليمي  البحث التفاعلوســــــــــــــــيوثق 
جري مقارنة سـبل عيش وتطلعات الشـباب الريفيني توسـالتهم الصـحية وحالتهم الوظيفية. للشـباب وح

الذين كانوا يعملون يف جمال الزراعة والذين مل يشـــــاركوا يف الســـــابق، والذين يتمتعون بوضـــــع اقتصـــــادي 
واجتماعي مماثل وإبمكانية احلصــــــــــــــــول على التعليم، يف بلدين خمتارين تنفذ فيهما مشــــــــــــــــاريع جارية 

تشــــرين /نوفمرب الل شــــهرخضــــع النتائج يف صــــيغتها النهائية وســــتو إبشــــراف منظمة األغذية والزراعة. 
 . 2021 الثاين

بناء القدرة على ) املشـــــــــــــــروع: 2020 انون األولك/ا (ديســـــــــــــــمربمنظمة األغذية والزراعة مؤخرً أطلقت  )3(
يف مراحله األوىل، أن املشروع  مع. و الصمود يف منطقة الساحل من خالل خلق فرص العمل للشباب

ا للقضـــــا� املرتبطة ابلشـــــباب يف منطقة ا وحتليالً متعمقً ، تقييمً خطاابت اتفاق رئيســـــية ةمن خالل ثالث
 لعمـــللالســـــــــــــــــــاحـــل لتمهيــــد الطريق لبنــــاء قـــدرة الشــــــــــــــــبــــاب على الصــــــــــــــــمود من خالل خلق فرص 

اســــــــــــــــتثمـار يف إدمـاجهم كي يكونوا مقـدمني  كـان هنـاك(املؤقتـة والطويلـة األجـل على حـد ســــــــــــــــواء)،  
 السالم.عناصر فاعلة من أجل  املستقبل و للخدمات يف

 2الركيزة  )ب(
قامت منظمة األغذية والزراعة بتعزيز قدرات الشــــــــــــــــباب يف بلدان متعددة عن طريق دعم احلكومات  )1(

من الشباب احملليني واملهاجرين العائدين املدربني  85 ومدرابً  20 تصميم مناهج دراسية جديدة (مثالً ل
على منوذج منصــات االحتضــان  2020 كانون األول  /ديســمرب - تشــرين الثاين/يف الســنغال يف نوفمرب

وعالوة على ذلك، قام ). قرار أصحاب املشاريع الزراعيةمنوذج إدماج وترتيب است - يف املناطق الريفية
تشــــــارك فيه منظمة الذي صــــــندوق األمم املتحدة لبناء الســــــالم بتمويل بر�مج األمم املتحدة املشــــــرتك 

واليونســــــــــــــــكو واملنظمــة الــدوليــة للهجرة لــدعم بنــاء القــدرات وإعــادة اإلدمــاج الفعــال األغــذيــة والزراعــة 
 للمهاجرين الشباب العائدين يف غواتيماال.

  

http://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/en/c/1314154/
https://m.facebook.com/438469746261013/posts/3353517984756160/?d=n
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 4الركيزة  )ج(
النب يف أوغندا  بشــأن حتليل ســلســلة القيمة املراعية للشــباب من أجل (مثالً دراســات عديدة  درتصــن )1(

خطة العمل )، مما ســـيفيد يف تنفيذ وغواتيمااليف كينيا وبشـــأن إمكانية حصـــول الشـــباب على التمويل 
ا تشـــجيع الشـــراكات مع اجلهات الفاعلة وجرى أيضًـــ ب يف الريف يف الســـنوات املقبلة. اخلاصـــة ابلشـــبا

 على سبيل املثال:يف سالسل القيمة الزراعية. يف القطاع اخلاص حلفز مشاركة الشباب 
 

o  مع شــــــــركة  2020 كانون األول  /ديســــــــمربّمت توقيع خطاب نوا� يفJR Farms  ّأصــــــــحاب  مكن
  .األخضرالزراعية إىل صندوق األعمال التجارية  املشاريع الزراعية الروانديني الشباب من الوصول

o  40، منهم من املنتجني الشـــباب من كينيا بســـوق عاملية للماجنو اجملفف 190وارتبط ما يقرب من 
، ميكن إضـــفاء Agricycle Global، وذلك بفضـــل شـــراكة مع شـــركة من الشـــباب ذوي اإلعاقة

 الطابع الرمسي عليها من خالل خطاب نوا�.
 

الرب�مج املشــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة واليونيدو بشــــــأن الفرص املتاحة للشــــــباب يف وقد انتهى  )2(
ا يف اســـــــرتاتيجيته لتعبئة املوارد على الصـــــــعيد من وضـــــــع خطط عمله القطرية، وهو ميضـــــــي قدمً أفريقيا 

بلدان خمتارة ملواصـــــــــــلة تنفيذه. وعالوة على ذلك، مت إبراز ومناقشــــــــــة  6العاملي واإلقليمي والقطري يف 
بر�مج الفرص املتاحة للشـــــباب يف أفريقيا من خالل مشـــــاركة عدد كبري من أصـــــحاب املصـــــلحة، مبن 

. فعلى ســـــــــبيل املثال، 2020 كانون األول  /ديســـــــــمربو تشـــــــــرين الثاين /نوفمربفيهم ممثلو الشـــــــــباب، يف 
للقمة األفريقية بشــــــــــــــــأن تنظيم عقدت منظمة األغذية والزراعة واليونيدو، يف إطار املنتدى الســــــــــــــــنوي 

الشــــــــــــباب يف جمال األعمال التجارية الزراعية شــــــــــــأن "با  حمددً حداثً  )،ASENTIاملشــــــــــــاريع واالبتكار (
خالل و ؛ "19-جتاه األمن الغذائي يف أفريقيا يف خضم جائحة كوفيد االبتكاريةوتكيفهم من خالل احللول 
ارية الزراعية"، ب يف األعمال التج، ُعقد حدث جانيب حمدد بشـــــــأن "الشـــــــباأســـــــبوع أفريقيا الصـــــــناعي

املدير  ، �ئبMaria Helena Semedo، املدير العام لليونيدو، والسـيدة Li Yongمبشـاركة السـيد 
 العام ملنظمة األغذية والزراعة. 

 5الركيزة  )د(
 ما مت تعزيز القدرة املؤســـــســـــية للمكاتب والوحدات التقنية الالمركزية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف )1(

 دوراتالشــــــــــــــــبــاب يف الريف، من خالل عقــد  عمــالــةيتعلق ابلعالقــة بني عمــل األطفــال يف الزراعــة و 
 إعالمية عن استخدام وتشغيل إطار منظمة األغذية والزراعة بشأن إ�اء عمل األطفال يف الزراعة.

، عززت منظمة األغذية والزراعة شــــــراكتها مع العديد من منظمات 2020 كانون األول  /ديســــــمربويف  )2(
، وما والتحــالف العــاملي للشــباب واألمم املتحدة الشباب (مثل اجملموعة الرئيسية لألطفال والشباب، 

إىل ذلك)، إىل جانب مكاتب الشــــــــــــــــباب التابعة لوكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما، 
يف لبدء عملية صــــياغة إعالن الشــــباب للســــنة الدولية لصــــحة النبات، الذي ســــينتهي إبعالن مشــــرتك 

drafting-interest-of-expression-for-https://www.ippc.int/en/calls/call-( 2021 عام

health-plant-of-year-international-the-for-declaration-youth-a-of-2020/.( 

http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1333979/
http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1333979/
http://www.fao.org/3/ca7873en/CA7873EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca7873en/CA7873EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca7873en/CA7873EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb2598es/cb2598es.pdf
https://gafafrica.com/home
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/
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مبعوثة األمني العام لألمم ها للعمل مع ت، قامت املنظمة بتعزيز شراك2020 األولكانون   /ديسمربويف  )3(
، )Youth2030( 2030شـــــــــــباب عام املعين ب املتحدة املعنية ابلشـــــــــــباب وابلتحديد مع فريقها العامل

من  2020لز�دة إدماج الشـــــــــــــباب وخمتلف ممثليهم يف طريقة عمله مع الشـــــــــــــروع يف إعداد تقريره لعام 
 . اسرتاتيجية األمم املتحدة للشبابأجل تنفيذ 

، لخطـــةالفعلي ل تنفيـــذالعنـــدمـــا يبـــدأ  2021التعـــاون خالل عـــام  طيـــدو ومن املتوقع حتقيق املزيـــد من النتـــائج وت -11
 وسيقدم تقرير عن ذلك يف الدورات الالحقة للجنة الزراعة وجلنة الرب�مج. 


