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شكر وتقدير
أُعدّت هذه الوثيقة حتت اإلشراف العام ألمانة جلنة األمنن الذنذائي العناملي وبإشنراف ينن وينّنره خنءا منن منظمنة
األغذينننة والزراعنننة والصنننندول الننندولي للتنمينننة الزراعينننة هن ن  David SuttieوFrancesca dalla Valle
و Cristina Raponeو Andrew Nadeauو Cristina Petracchiو Reuben Sessaو .Lorna Scottونننو ّد أ
نعرب عن شكرنا جلميع أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الذذائي العاملي النذين سناهموا يف دراسنات ااناالت نا يف
ذلك البلدا األعضا ومنظمات اجملتمع املدني وجهات القطاع اخلاص وغريها ال سيّما املهنيو الشباب من أجنل
التنميننة الزراعيننة ومركننز التعنناو اللن للتنميننة الزراعيننة والريليننة ولاعننة اارسننة الزراعننة اإللك ونيننة الننذين
بنندونه ملننا كننا تميننع ستلننحل دراسننات اانناالت املقدّمننة يف هننذه الوثيقننة اكنننا .إذنناينة إىل ذلننك نننود أ
نشكر  Fynvola Le Hunte Wardعلى إسهاماتها التحريرية و Maria Cappadozziعلى املساعدة اليت قدّمتها إلجننا
هذه الوثيقة.
لألمن 

األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرذها ال تعء عن أي رأي خاص ملنظمنة األغذينة والزراعنة
املتحدة والصندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي .ومتثّل وجهات النظر واآلرا الواردة يف هذه املنواد
اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلحل (املؤللني)وجهنات نظنر أو وال تعكن بالضنرورة وللذين قدّموا دراسات ااناالت 
سياسات منظمة األغذية والزراعة والصندول الندولي للتنمينة الزراعينة وبرننامج األغذينة العناملي .وال تعبّنر اإلشنارة إىل
مرخصة 

شركات حمددة أو منتجات بعض املصنّعنيأم العن دع أو توصية من جانب منظمنة األغذينة سوا كانت
والزراعة لألم املتحدة أو الصندول الدولي للتنمية الزراعية أو برنامج األغذية العاملي .
تتضمّن هذه املطبوعة روابط وإشارات إىل مواقع إلك ونية ألطراف خارجينة .وال ضضنع املواقنع النيت ذكنرت روابطهنا
ملراقبة منظمة األغذية والزراعة أو الصندول الدولي للتنمية الزراعية أو برنامج األغذية العاملي واملنظمات الثالثنة هنذه
ليست مسؤولة عن مضمو أي من هذه املواقع.
وتشجع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي والصندول الدولي للتنمية الزراعية استخدام املواد الواردة يف هذا
املنتج اإلعالمي واستنساخها ونشرها .وما مل يذكر خالف ذلنك ميكنن نسنذ هنذه املنواد وتنزيلنها وطباعتهنا ألغنرا
الدراسات واألحباث والتدري اخلاصة أو استخدامها يف منتجات أو خدمات غري تارية شنريطة اإلشنارة إىل جلننة
األمن الذذائي العاملي (اللجنة) وعدم اين ا املواينقة على ررا املستخدمني أو منتجناته أو خندماته بنكي شنكل منن
األشكال.
وينبذي توجيه ليع طلبات ال لة وحقول التصنرف وإعنادة البينع واالسنتخدامات التجارينة األخنرى إىل العننوا
التالي .cfs@fao.org
وميكن االطالع على املنتجات اإلعالمية للجنة على املوقع اإللك وني للجنة .www.fao.org/cfs
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مقدّمة
السياق العاملي
شهد السيال الذي حييط بالزراعة تذيريات مهمة يف السننوات األخنرية .وسناه ارتلناع أسنعار األغذينة وأ منة أسنعار
األغذية العاملية الالحقة يف أواخر العقد األوّل من األللية الثانية إىل جانب اتساع رقعة الطلب على املنتجنات الزراعينة
املتوقّع ارتلاعنه بنسنبة  60يف املائنة حبلنول عنام  2050يف حتلينز االهتمنام املتننامي بالقطناع  -يف صنلوف صنانعي
السياسات واملعنيني بالتنمية واجلهات اللاعلة يف القطاع اخلاص .ومنع حتنوّل األسنوال الريلينة والزراعينة وارتلناع
الطلب واألسعار و يادة اندماج سالسل اإلمداد وتنامي االتصال بني املنناطق الريلينة وااضنرية يف جمناالت عديندة
والنمو املطّرد يف األسوال ااضرية تء ينرص جديدة أمام الشباب لتكسي وتشذيل أعمال تارية راعية مرحبة .غنري
أنّه لتحقيق هذه الذاية حيتاج هؤال إىل جمموعة من املهارات واملعارف – الزراعية واملالية واخلاصة برينادة األعمنال
 وكذلك إىل بيئة أوسع نطاقا للسياسات واالستثمارات املوجّهة حنو الشباب.وتتس هذه االتاهات بكهمية خاصة حني تُعايَن يف سيال اجليل املتنامي منن الشنباب يف العديند منن البلندا واألقنالي
النامية اليوم .وميثّل األطلال دو اخلامسة عشرة من العمر حنوالي ربنع سنكا البلندا النامينة iينيمنا تتكنوّ شنرحية
الشباب iiاا يصل إىل مخ عدد السكا يف العديند منن هنذه البلندا  .iiiويف أينريقينا تتكنوّ اهليكلينة السنكانية منن
الشباب على حنو خاص حيث يشكّل األينراد دو اخلامسنة والعشنرين أكثنر منن  60يف املائنة منن السنكا حالينا.iv
وتعيش نسبة كبرية من هؤال الشباب يف بلدات ومناطق ريلية ويعملنو ينيهنا .ومنن الاليننت أنّنه يف لنلّ السنيناريوهات
األكثر تلاؤال مثة شكوك حول قدرة القطاع اخلاص على استيعاب هؤال الشباب يف ولائحل تسمح هل بكسنب األجنور.
ومن الواذح أ ّ دور الزراعة  -واملزارع األسرية الصذرية علنى وجنه التحديند – يف تنوينري يننرص الئقنة لكسنب العنيش
للشباب يف املناطق الريلية يف السنوات املقبلة سيكو دورا مهما .ويف الوقنت نلسنه ال ينظنر أغلبينة الشنباب حالينا إىل
الزراعة بوصلها مسارا وليليا قابال لالستمرار يف للّ اخنلا معدالت اإلنتاجية والصعوبات النيت واجهتهنا األجينال
السابقة حسب معرينته  .وإذا كا أصحاب اايا ات الصذرية عاجزين عن حتقيق دخل مسنتمر ينمنن منن املنرجّح أ ّ
أبنا ه وأحلاده سيتوجّهو حنو املد  .وتقتضي أيضا تنمية معارف الشباب ومهاراته وكلا اته االستثمار يف الزراعنة
يف اايا ات الصذرية بهدف توينري أمثلة ناجحة وسبل معيشية جلميع األجيال املستقبلية.
وتعتء العائدات احملتملة القتناص ينرصة إشراك الشباب الينوم يف حتندي ينادة اإلنتناج الزراعني بنسنبة  60يف املائنة
حبلول عام  – 2050من حيث األمن الذذائي واادّ من اللقر واستحداث ينرص العمنل وكنذلك السنالم واالسنتقرار
السياسي – هائلة على غرار التحديات أيضا .وشهدت املوارد الطبيعية الرئيسية والتنوّع البيولوجي والنظ اإليكولوجينة
اليت تعتمد الزراعة عليها تدهورا أو خسارة  -بشكل ال رجوع عنه يف بعض ااناالت .ويف غضنو ذلنك خيلّنحل تذيّنر
املناخ رثاره على املنالر الطبيعية الريلية وسيقوم بذلك على نطال أوسع بكثري يف السنوات القادمنة .ويف الوقنت عيننه
ال يزال االتصال الريلي – ااضري ذعيلا يف بعض املناطق ال سيّما من حيث البنية التحتية واألمر سيّا بالنسبة إىل
اخلدمات واملؤسسات املطلوبة لتيسري تدينق السلع واملعلومات واألموال واألشخاص .وميكنن أ تنؤدي هنذه الثذنرات
إىل يادة تكاليحل املعامالت املرتبطة باالستثمار يف الزراعة أو يف املؤسسات املالية العاملة يف املناطق الريلية.
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وتدعو ليع هذه الوقائع إىل استجابات حمددة على مستوى السياسنات بهندف إرسنا بيئنة تتنيح اسنتخدام إمكاننات
الشباب وكلا اته باعتبارها حمرّكا لتحلينز التذنيري يف الزراعنة ونظن األغذينة النيت ميكنن أ حتقنق األمنن الذنذائي
والتذذية للجميع.

تنمية قدرات الشباب يف جمال الزراعة
يتّس االستثمار يف تثقيحل وتدريب الشباب يف املناطق الريلية بكهمية متزايدة يف للّ تنامي التحديات املرتبطنة باعتمناد
أساليب إنتاج مستدامة وذكية من الناحية املناخية وربطها بلرص تسويق يف سالسل القيمة ااديثة .ويعن االخننرا
املتزايد للشنركات املتعنددة اجلنسنيات والشنركات الوطنينة يف سالسنل القيمنة الذذائينة – إىل جاننب ينادة حساسنية
املستهلكني إ ا القضايا العاملية اخلاصة باالسنتدامة واان ّد منن اللقنر  -أنّنه ميكنن القنول إ ّ اللنرص املتاحنة للشنباب
لالخنرا يف جمال الزراعة اليوم ويف املستقبل هي أكثر اا كانت عليه أيام ربائه  .لكن يف الوقنت نلسنه يعن تزايند
املناينسة ومتطلبات معايري اجلودة من جانب السول – واحتدام املناينسة على املنوارد الطبيعينة الشنحيحة نا يف ذلنك
املياه على مستوى اإلنتاج -اااجة إىل هؤال الشباب لتنمية جمموعة من املهارات واملعارف اليت مل يكن الوصول إليها
سهال دائما يف املناطق الريلية.
وبالنظر إىل هذه الوقائع من املؤسحل أ ّ احتياجات تدريب الشباب يف املناطق الريلية – ال سيّما الشباب النال م لتنمينة
القدرات من أجل االخنرا يف الزراعة املنتجة واملرحبة واملستدامة – نادرا ما كانت تعاجل على حننو اننهج يف جنداول
أعمال التثقيحل والتدريب .وحتى اليوم ال يشمل العديد من خطط التدريب الوطنية إقنرارا حمنددا باملتطلبنات اخلاصنة
بالشباب .vولي مستذربا يف هذا السيناريو أ ّ شبابا كثريين ال يعتءو الزراعة مهنة جاذبة وقابلة لالستمرار.
لكن ما يشجّع هو برو العديد من األمثلة يف السنوات األخرية عن مبادرات تستهدف الشباب يف املنناطق الريلينة حينث
أذا ت على نهج ومنهجيات جديندة لتنمينة قندرات الشنباب لالخننرا يف جمنال الزراعنة .ويتمتّنع العديند منن هنذه
املبادرات بإمكانيات مهمة ميكن تكييلها مع سياقات ستللة وحتسينها .ومن األهمينة كنا ذنما توثينق الندرو
املستلادة من هذه املبادرات وإدماجها يف جداول أعمال التخطيط والسياسات .وستسه ورقة املعلومات األساسية هذه يف
إعمال هذا اهلدف من خالل توينري وصحل وحتليل لبعض من املبادرات والنهج األكثر جناحا يف تنمية معنارف ومهنارات
الشباب لالخنرا يف قطاع الزراعة.

االعرتاف باالحتياجات املتنوّعة للشباب يف املناطق الريفية
حتدّد األم املتحدة الشباب على أنّه األشخاص الذين ت اوح أعماره بني اخلامسة عشرة والرابعة والعشنرين .غنري أ ّ
التعريلات ضتلحل بني البلدا واألقالي حيث يشمل العديد منها األشخاص الذين تصل أعماره إىل اخلامسة والثالثني
(على سبيل املثال حيدّد ميثال شباب االحتاد األينريقي الشباب على أنّه هؤال الذين ت اوح أعمناره بنني اخلامسنة
عشرة واخلامسة والثالثني) .وأيا كا التعريحل الذي يشار إليه من امله تسليط الضو على اجملموعنات املختللنة النيت
يشملها مصطلح "الشباب" .ويتوقّع أ تع اللئات العمرية املختللة ذمن تعريلات الشباب احتياجات وينرصا متبايننة.
وبالنسبة إىل اللئات العمرية األصذر – مثال األشخاص الذين ت اوح أعماره بني اخلامسة عشرة والثامننة عشنرة – قند
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تصب األولويات يف استكمال التعلي الثانوي والتحوّل إىل عمل منتج ا يتيح إلذا ليع أشنكال العمنل اخلطنر .ومنن
باب امللارقة ينإ ّ األشخاص املنتمني إىل اللئات العمرية األكء الذين قد يكونو من العاملني واملعيلني ألسره ميكنن
أ يستليدوا من مبادرات لتنمية مهاراته وتعلّ مهارات جديدة تتصل جاالت عملنه احملنددة .وحيتمنل أ يواجنه
األعضا يف اجملموعة العمرية هذه معوّقات مؤقتة واقتصادية ستللة تؤثّر على قدرته على املشناركة يف ستلنحل بنرامج
تنمية القدرات.
وتعتء املساواة بني اجلنسني بعدا مهما يؤثّر علنى اللنرص لبننا قندرات الشنباب واسنتخدامها يف الزراعنة .وقند تكنو
التحديات أمام الوصول إىل النسا الشنابات – اللنواتي ينواجهن باسنتمرار معوّقنات بلعنل ثقنل أعبنا العمنل املنزلني
واألعراف واملعتقدات التقليدية وحتى القينود علنى حتنرّكهن يف بعنض اجملتمعنات – عنن طرينق مبنادرات التثقينحل
والتدريب – يف حاالت كثرية – أكء من تلك املتصلة بالوصول إىل الشباب الذكور يف العديد من اااالت .ومتننع أيضنا
ديناميكيات من قبيل ارتلاع معدّالت محل املراهقات والزواج املبكر النسا الشابات منن املشناركة يف التثقينحل والتندريب
وتضع قيودا كبرية على خيارات كسب املعيشة املتاحة أمامهنّ .وال بد من معاجلة التحيّز حسب اجلن املسنتمر يف منا
خيص النلاذ إىل املوارد املنتجة – ال سيّما األراذي – بالتزامن مع مبادرات هادينة لتنمية القدرات بهدف ذما حصول
النسا على ينرصة الستخدام معارينهنّ ومهاراتهنّ على حننو مننتج .ولنوح غالبنا أ ّ اهلجنرة تعتنء اخلينار األجننع يف
صلوف النسا الشابات viيف املناطق اليت حيرمن ينيها من أي رينال المتالك األراذي.
وتؤثّر أيضا السياقات االجتماعية واالقتصادية علنى اللنرص املتاحنة أمنام الشنباب يف املنناطق الريلينة يف بلندا وأقنالي
ستللة ا يتقاطع مع ديناميكيات مرتبطة بالعمر واملساواة بني اجلنسني .وينبذي أ تليد أوجه التباين املتعنددة هنذه
جهود تصمي وتنليذ نهج ومنهجيات تهدف إىل تنمية القدرات لدى الشباب يف قطاع الزراعة.

الغاية والنطاق
ستوينّر هذه الوثيقة دراسات حاالت من أقالي ستللة تبيّن التحديات والنجاحات والدرو املستلادة يف ما يتعلّق بتنمية
املعارف واملهارات والقدرات لدى الشباب يف قطاع الزراعنة .ومنع األخنذ يف ااسنبا ذنرورة معاجلنة ستلنحل الننهج
الستهداف الشباب تذطّي دراسات اااالت جماالت نقل املعرينة بنني األقنرا والتندريب املهن وتنمينة املهنارات
ونظ التعلي والبحوث .وستتشابك قضنايا حمنددة متصنلة بكيلينة إدمناج املعنارف التقليدينة أو املتناقلنة بنني األجينال
واستخدام تكنولوجيات جديدة يف دراسات اااالت املتنوّعة .وستقدّم اخلالصة أينكارا حول كيحل ميكن للتعلّ منن هنذه
املبادرات أ يليد البيئة السياساتية األوسع نطاقا وكذلك تصمي سياسات ومشاريع وبرامج موجّهة حنو الشباب – هلنا
هدف جامع يتمثّل يف توينري سبل معيشية جاذبة وجمزينة ومسنتدامة للشنباب يف قطناع الزراعنة بذينة النهنو بناألمن
الذذائي والتذذية.

املنهجية
دراسات اااالت املقدّمة يف هذه الوثيقة هي نتيجة للندا الذي أطلقته أمانة جلنة األمن الذذائي العاملي للحناالت النيت
تركّز على تنمية املعارف واملهارات والكلا ات لدى الشباب من أجل النهو باألمن الذذائي والتذذية .وعُمّ الندا على
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أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الذذائي العاملي وكذلك روّج له بشكل أكء على منصة الزراعة اإللك ونية .ووردت أكثر
من  60حالة واستعرذت لتضمينها يف الوثيقة على أسا  )1( :تذطية اجملاالت املوجزة يف املذكرة امللاهيمية منن قبينل
نقل املعرينة التقليدية والتكنولوجيات اجلديندة واالبتكنار ونظن التثقينحل الزراعني والبحنوث؛ ( )2نضنج ااناالت
والدرو املستخلصة منها الحقا؛ ( )3إمكانية التوسّع؛ ( )4صلة حمددة باألمن الذذائي والتذذينة .و ّّ إينال عناينة إىل
التنوّع اإلقليمي واجلنساني وتنوّع أصحاب املصلحة يف اااالت املقدّمة يف هذه الوثيقنة .ولينع ااناالت متاحنة علنى
املوقع اإللك وني للجنة األمن الذذائي العاملي .www.fao.org/cfs/youth

دراسات احلاالت
احلاالت العاملية
.1

تدريب مدرّبي الشباب

http://www.fao.org/3/a-i4118e.pdf

الشركا  :منظمة األغذية والزراعة املنظمة العاملية اركة الكشاينة
املوقع :أينريقيا رسيا الشرل األوسط
التحديات الرئيسية :غياب املهارات املتعلّقة بريادة األعمال وااصول على التدريب
النهج ☒ :بني األقرا ☒ التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار ☐ التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدرو املستلادة:
 ميكن أ يكو التعّل بني األقرا أكثر ينعالية وتكثريا يف تبادل املعارف والتشجيع على اعتماد اارسنات جديندة بننيالشباب ال سيّما حني يت ّ إيال االهتمام إىل اختيار امليسّرين املالئمني
 يساه استحداث نهج قابل للتكيّحل إىل حدّ كبري يف حتسنني القندرة علنى التطنوير ومعاجلنة خصوصنيات السنيال يفالوقت نلسه.
توينّر منظمة األغذية والزراعة لألم املتحدة مننذ عنام  2004التندريب للشنباب النذين يسنتخدمو منهجينة مندار
التدريب ااقلي والتدريب على مهارات ااياة لصذار املزارعني .وحتى اليوم استخدمت هذه املنهجية بلضنل قندرتها
على التكّيحل يف العديد من البلدا يف أينريقيا ورسيا والشرل األوسط .واهلدف من مدار التدريب ااقلي والتندريب
على مهارات ااياة لصذار املزارعني متكني الشباب احملرومني واملعرّذني للمخاطر ال سيّما الشباب يف املناطق الريلية
وتوينري ينرص عمل هل وخيارات لكسب العيش .ويعزّ برنامج مدار التدريب ااقلي والتدريب علنى مهنارات اايناة
لصذار املزارعني املهارات الزراعية وااياتية وتلك اخلاصة بريادة األعمال من خالل مواذيع متعنددة نا ينيهنا حتلينل
النظ اإليكولوجينة الزراعينة واإلدارة املتكاملنة لآليننات والزراعنة كعمنل تناري (منثال رينادة األعمنال التسنويق
احملاسبة إعداد التقارير) النظاينة واإلصحاح والتذذية وينريو نقص املناعة البشرية ومتال مة نقص املناعة املكتسنبة
(اإليد ) ومنع عمالة األطلال والتنمية الشخصية .وتُعناجل املواذنيع عنن طرينق مناقشنات ذنمن جمموعنات صنذرية
واملالحظة وأدا األدوار واالختبار .ويت ّ اختيار مواذيع التدريب مع الشباب من جمموعنة منن النمناذج وبالتعناو منع
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الشركا على أسا االحتياجات احمللية .وميكّن التكيّحل العالي لنهج التعلّ املنهجية القائمة على مناذج منن معاجلنة
سياقات اجتماعية واقتصادية ستللة.
وعلى سبيل املثال صُمّ برنامج الذذا من أجل ااياة التابع للمنظمة العاملينة اركنة الكشناينة كآلينة اسنتجابة أل منة
األغذية اليت يواجهها العديد من البلدا يف أينريقيا من خالل استخدام منهجينة مندار التندريب ااقلني والتندريب
على مهارات ااياة لصذار املزارعني .ومتثّل اهلدف يف معاجلة انعدام األمنن الذنذائي عنن طرينق التثقينحل والتندريب
ونشر املعرينة .وركّز التدريب على اس اتيجيات راعية لتعزيز األمن الذذائي والتذذية يف وجنه املخناطر الطبيعينة وتلنك
اليت هي من صنع اإلنسا ( ا يف ذلك تذيّر املناخ على حنو خناص) كمنا عنر أسناليب تواصنل وتندري لضنما أ ّ
الكشاينة املدرّبني قد يصبحو أنلسه مدرّبني ذوي كلا ة.
وأطلقت مؤخرا منظمة األغذية والزراعة شكال جديدا للتدريب ااقلي والتدريب على مهنارات اايناة لصنذار املنزارعني
اخلاص باملدرّبني من خالل تدريب ميسّري الشنباب وتشنجيع النتعلّ بنني األقنرا  .ومتنى عناد الشنباب املندرّبو إىل
جمتمعاته احمللية ينخرطو بشكل يناعل يف حشد أقرانه وتوعيته على اللرص اليت يقدّمها القطناع الزراعني عنء
استخدام التقنيات نلسها اليت ّّ تعلّمها خالل تدريب املدرّبني .ويف بعض اااالت نظّ الشباب املدرّبو مرحلة ثانية
من دورات التدريب ااقلي والتدريب على مهارات ااياة لصذار املزارعني على مستوى األقنرا يف إطنار جمموعنات أو
لعيات شنبابية تابعنة هلن  .وقندّر أ ّ كنلّ خنريج قند قنام بتندريب منا يعنادل  20شنابا رخنر يف املنناطق الريلينة يف
مقاطعته/مقاطعتها اا ولّد تكثري امتداد ملحول.
وألهر تثقيحل األقرا املستخدم على حنو متزايد يف جماالت من قبيل التثقيحل الصحي أو الوقاية منن يننريو نقنص
املناعة البشرية ومتال مة نقص املناعة املكتسبة ومؤخرا أيضا يف سنياقات منر يننريو اإليبنوال قدرتنه علنى تنوينري
التدريب امله الزراعي وتكيّله معه من خالل شباب مدرّبني ومندينعني .وللشباب تكثري كبري على أقرانه وه غالبنا
يف موقع أينضل لتبادل املعارف والتشجيع على اعتماد اارسات جديدة .ومييل الشباب إىل الشعور بارتياح أكنء وإىل أ
يكونوا نشطني أكثر حيث يكو هناك شباب رخرو منخرطني .ينضال عن ذلك تسه هذه العملينة يف تقوينة املبنادرات
واجلمعيات اليت يقودها شباب .ويعتء أيضا التدريب ااقلي والتندريب علنى مهنارات اايناة لصنذار املنزارعني علنى
مستوى األقرا سبيال اتا ا لتمكني الشباب حيث يوينّر ينرصة املشاركة يف عملية التعلّ االختبناري التلناعلي ومنن ثن ّ
تقاس املعارف واملهارات املكتسبة مع األقرا يف اجملتمعات واملقاطعات اليت ينتمو إليها .وتشجّع أيضا منظمة األغذية
والزراعة على تبادل اخلءات والتحديات علنى مسنتوى الشنباب املندرّبني منن خنالل لنع شنباب منن لعينات أو
جمتمعات ستللة.
ومن قصص النجاح متكّن أحد الشباب (ردم) الذين درّبته منظمة األغذية والزراعة يف تنزانيا من حشند وتندريب
قرينا له يف مقاطعته .وبعد تنظي اجملموعة متكّن ردم وأقرانه من تكمني  300يندا من األراذني منن امللنوّ اإلقليمني
لبد أنشطته الزراعية التجارية .ويف غانا متكّن املشروع من الوصنول إىل منا يقندّر بنحنو  150شنابا يف مقاطعنة غنرب
غوجنا عن طريق تدريب  12اثال منن سنت جمموعنات شنبابية ( 6شنابات و 6شنبا ) ودعمهن يف تنوينري التندريب
150
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ألقرانه يف جمموعاته على التوالي .وعلى غرار ما بر يف غانا ال سيّما حني تكو اجملتمعات املستليدة قريبة بعضها
من بعض تزداد املناينع مع قيام أعضا اجملموعات بتبادل الزيارات إىل حقول بعضه بعض و يادة التعلّ املتبادل.
ويعتء اختيار امليسّرين عامال مهما يف حتديد جودة دورات التندريب ااقلني والتندريب علنى مهنارات اايناة لصنذار
املزارعني .وميكن أ تقوّ املشاكل يف توليحل وتدريب امليسّرين املالئمني النتائج إىل حدّ كبري عء إعاقة نشر املعارف
واعتمادها بصورة مستدامة على مستوى الشباب غري املشاركني وحتسني النءامج .وبالتنالي تنوىل العناينة الواجبنة مننذ
البداية إىل حتقيق استدامة أكء على امتداد العملية وبعدها.
وميكن لنشر التثقيحل واملعارف أ يساعد على مكاينحة انعدام األمن الذذائي وتوينري الوسنائل للشنباب يف املنناطق النيت
يواجهو ينيها ساطر طبيعية ومن صنع اإلنسا تهدّد أمنه الذنذائي لينعمنوا باالكتلنا النذاتي وبالقندرة علنى إعالنة
أسره وجمتمعاته .
.2

احلركة الدولية للشباب الكاثوليكي الزراعي والريفي

الشركا  :ال ينطبق
املوقع :عاملي
التحديات الرئيسية:حتليز الشباب على البقا يف املناطق الريلية لبنا سبل معيشية قابلة لالستمرار
النهج:☒:بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار ☐ التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 من امله تعزيز التعلي النظامي وغري النظامي وتقيي املعارف واملهارات التقليدية احمللية. ميكن أ يؤدي متكني الشباب من حتديد االول ملشاكله اخلاصة من قبيل انعدام األمن الذذائي ونقنص التذذينةإىل حلول موجّهة بشكل أينضل وأطول أمدا.
ّّ تكسي ااركة الدولية للشباب الكاثوليكي الريلي والزراعي يف عام  .1954وتمع ااركة أكثر من ملينو شناب يف
أربع قارات (رسيا أينريقيا أمريكا الالتينية وجزر اهلند الذربية وأوروبنا) .وأنشنئت يف ينن ة كنا ينيهنا الننزوح منن
املناطق الريلية يلرغ القرى من الشباب .وتعمل ااركة مع الشنباب يف املنناطق الريلينة للمسناعدة علنى تنمينة قندراته
ليصبحوا جهات يناعلة حامسة وعلى حتويل جمتمعاته وبلدانه  .وينتمكّن الشنباب منن خنالل وسنائل "التندريب يف
العمل" ومنهجية "انظر-قدّر -تصرّف" من حتسني لنروينه املعيشنية وتوليند الندخل عنن طرينق االخننرا يف الزراعنة
الريلية ونظ األغذية.
وأصبحت املعارف واملهارات غري النظامية أقل أهمية يف بعض اااالت .ينالشباب يف العديد من الثقايننات ليسنوا موذنع
ثقة وال توىل أهمية ملبادراته  .وه يعتءو "وعا ينارغا جيب ملؤه" بدال من مصدر لإلبداع واالبتكار .وغالبا منا يلتقنر
الشباب من النسا والرجال الذين يعيشو يف مناطق ريلية إىل التعلي النظامي ما يؤدي إىل هجرة األدمذة لدى الشنباب
الواعد واألكثر مهارة من املناطق الريلية ما يطرح حتديات أكء أمام مستقبل اجملتمعات الريلية.
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وترى ااركة أ ّ متكني الشباب من إجياد حلول ملشاكله اخلاصة هو أينضل سبيل لالستجابة للتحديات اليت تواجهها
اجملتمعات الريلية .وتسه ااركة يف متكني الشباب على حنو ملمو عنء )1( :تشنكيل جمموعنات أقنرا يقودهنا
شباب يف القرى الريلية حيث ميكن للشباب تبادل اخلءات؛ ( )2اتباع منهجية "انظنر -قندّر -تصنرّف" النيت تشنمل
معاينة خءة كلّ ينرد وحتليلها لتككيد كيلية العمل معا منن أجنل إجيناد االنول؛ ( )3تنمينة القندرات يف العديند منن
املهارات ااياتية من قبيل كيلية العمل ذمن جمموعة وتنظي التخطيط وإدارة امليزانية وإجنرا البحنوث واضناذ
قرارات دميقراطية .وميثّل كلّ ينريق حملي "خلية ينكرية" حملية لوذع اسن اتيجيات منن أجنل تعزينز األمنن الذنذائي
والتذذية .وهذا يضمن تكيّحل اا ّل مع السيال احملدّد من الناحية الثقاينية واالجتماعية واالقتصادية.
ويوذح مثال من مشروع حديث يف مشال بنن حيث يعمل معظ املنزارعني الشنباب يف جمنال راعنة اخلضنر يف املقنام
األوّل كيحل ميكن أ يؤدي متكني الشباب إىل حلول ابتكارية .وبلعل تذيّر املناخ يواجه هؤال تقلّبات يف نسب هطول
األمطار تنعك سلبا على الر نامة الزراعية .ونتيجة لذلك يتكثّر املزارعو اللقرا الذي ركزّوا علنى منر السننوات علنى
راعة اخلضر بشدة جنرّا التقلبنات يف نسنب هطنول األمطنار .ويف إطنار اجملموعنة الوطنينة للحركنة الدولينة للشنباب
الكاثوليكي الريلي والزراعي يف بنن منّى الشباب مهارات جديدة لتنليذ أنشطة مدرّة للدخل وأقل اعتمادا على األمطار.
وبالتالي خضع العديد من الشباب خالل السننوات املاذنية لتندريب يف اجملناالت التالينة :تربينة الندواجن واألغننام
واملاعز وصناعة الصابو والشراب وغري ذلك .ويف عام  2014قرّر الشباب ال كيز على تربية النحل.
وترتكز ااركة الدولية للشباب الكاثوليكي الريلي والزراعي على التمكني الطوعي للشنباب بنني األقنرا  .وتواجنه هنذه
املنهجية حتديات بلعل التذيّرات يف الوذع االجتماعي للشباب وتوقعاته  :ينيتعيّن على املنظمات االجتماعينة التكيّنحل
مع أمنا ااياة اجلديدة للشباب وتوقعاته  .وينبذي االع اف بالتعلي النظامي وغري النظامي وتعزيزه .وتولي سياسات
التعلنني النظننامي اهلادينننة إىل تكمننني املننواطنني أهميننة إىل معننارف السننكا ننا يف ذلننك املعننارف العمليننة للشننباب يف
املناطقالريلية.
.3

املهنيون الشباب من أجل التنمية الزراعيةwww.ypard.org ،

الشركا  :الوكالة السويسرية للتنمية
املوقع :عاملي
التحديات الرئيسية )1( :غياب االهتمام بالزراعة يف صلوف الشباب ( )2عندم مشنول الشنباب يف القنرارات املتعلّقنة
به
النهج ☒:بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار ☐ التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 حتتاج عمليات وذع السياسات إىل سبل رمسية إلدماج مدخالت الشباب يف املناقشات وعمليات صنع القرار -ميكن أ يساعد تبادل قصص النجاح على حشد مشاركة أكء وتزويد الشباب بشبكة للتعلّ منها.
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أنشئت لعية املهنيني الشباب منن أجنل التنمينة الزراعينة 1يف عنام  2005للنرد علنى الذيناب النسنيب النذي لنوح
للمهنيني الشباب يف نقاش بشك البحوث الزراعية من أجنل التنمينة علنى املسنتوى العناملي واإلقليمني والنوط  .وكنا
الشباب م ددين للذاية بالنسبة إىل دخول قطاع التنمية الزراعية على الرغ من إمكانية توينري ينرص عمنل ومنن ارتلناع
معدالت البطالة لدى الشباب اليت لهرت أيضا يف االقتصاديات املوجّهة حنو الزراعنة .والزراعنة ال تتنذب الشنباب
وهناك أمثلة قليلة على قصص النجاح اليت ميكن التعّل منها .ويتمتّنع املهنينو الشنباب بكينكنار جديندة وحن قنوي
اللتقا االتاهات الناشئة وه مستعدو لتحدي اختبار نهج جديدة .وبهدف حشند ابتكنار أكنء يف القطناع الزراعني
البد من ااصول على أينكار شباب اليوم؛ وينبذي أ يكو الشباب أساسيني يف صنع مستقبله اخلاص.
ويعتء حشد الشباب ملزاولة مهن يف القطاع الزراعي واستخدام إمكاناته إلجياد نهنج راعينة ابتكارينة وموجّهنة حننو
املستقبل يف غاية األهمينة .وميكنن للشنبكات أ تضنطلع بندور مهن لضنما التبنادل اللعّنال للمعلومنات واخلنءات
واملعارف بني أصحاب املصلحة ويف إجياد حلول ابتكارية للتنمية الزراعية .ومتثّل لعية املهننيني الشنباب منن أجنل
التنمية الزراعية شبكة من هذا النوع حيث توينّر أرذية عاملية للشباب وإمنا أيضنا اثلينات وطنينة وإقليمينة لتبنادل
املعارف واخلءات وتعزيزها .وتركّز اجلمعية على النهج التالية إليصال صوت الشباب بشكل أينضل:
 - 1التوجي ه  :متكّننن العالقننات املوجّهننة الشننباب مننن تنميننة مهننارات وكلننا ات ذات صننلة مننن أجننل حتقيننق
التنميةالزراعية.
-2

تضمني صوت الشباب يف املناظرات السياساتية :صمّمت لعية املهنيني الشنباب منن أجنل التنمينة الزراعينة
برناجما قويا للشباب لتنمية القدرات وإشراك الشباب يف النقاشات اخلاصنة بالسياسنات بالتعناو منع مركنز
البحوث اارجية الدولية .ووذع النموذج وطبّق بنجاح يف املنتندى العناملي للمننالر الطبيعينة يف عنامي 2013
و 2014حبضور  20مشاركا يف املوقع وأكثر من  450مشناركا عنء اإلن ننت .ويرتكنز الءننامج علنى ثنالث
خطوات :تنمية قدرات املهنيني الشباب قبنل اللعالينة منن خنالل حصنص رئيسنية ودورات للشنباب تذنذي
مناقشنننات ينرينننق اخلنننءا ودور يناعنننل للشنننباب يف دورة للمنننؤمترات األساسنننية بصنننلته ميسّنننرين
ومقدّمنيومتحدّثني.

-3

حتديد املهارات والكفاءات املطلوبة :كشلت البحوث اليت أجريت أ ّ املهنارات والكلنا ات النيت يتمتّنع بهنا
املهنيو الشباب اليوم يف جمال التنمية الزراعية غالبا منا ال تتطنابق منع تلنك النيت يطلبهنا أصنحاب العمنل.
وبالتالي يعتء تكييحل املناهج التعليمية الكتساب املهارات والكلا ات ذات الصلة بسول العمل أساسيا.

-4

تبادل قصص جناح الشباب يف قطاع الزراعة :توصّنحل لعينة املهننيني الشنباب منن أجنل التنمينة الزراعينة
قصص املهنيني الشباب الذين حققوا جناحنا يف قطناع التنمينة الزراعينة .وتعنر هنذه القصنص علنى موقعهنا

 1بهدف التعبري عن األهداف الواسعة النطال جملموعة أصحاب املصلحة يف اجلمعية غيّرت اجلمعية امسهنا لتصنبح "املهنينو الشنباب منن أجنل
التنمية الزراعية" حاذينة كلمة "حبوث" حبيث ال ينظر إليها على أنّها تركّز على الشؤو األكادميية ينقط.
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اإللك وني وتتقامسها مع شركائها من أجل نشرها على نطال أوسع .وعالوة على ذلك عقدت اجلمعية شراكة
مع املبادرة اخلاصة باملمارسات الزراعية اجليّدة لتعمي القصص على النسا الشابات يف القطاع.
واليوم متثّل اجلمعية شبكة عاملية تدع الشباب يف جمال التنمينة الزراعينة وهني تضن  1000عضنو اعتبنارا منن عنام
 2015و 41اثال وطنيا.
ويع ّز تعمي برامج توجيه الشباب يف املنظمات ذات الصلة وإثبات مناينعها املتبادلة على املوجّهني ومتلقي التوجيه علنى
السوا قيمة التشارك مع الشباب .وميكن أ يكو وقع تبادل قصص النجاح ذات الصنلة علنى املسنتوى احمللني قوينا
جدا وسهل التزايد نسبيا.
ولكي تصبح الشبكات أدوات قوية يف التكثري على اآلرا ال بد من توينّر التزام طويل األجل من جانب ليع األطنراف
ا يف ذلك الدع املالي .وميكن للتشذيل يف إطار قصري األمد موجّه بصورة متزايدة حنو النتائج أ حيقق نتنائج عكسنية
هلذه اجلهود واالستثمارات واملخاطر اليت تستوعب املوارد إللهار النتائج وحشد األموال بدال من حتقيق األهداف.
وتقتضي برامج تنمية القدرات تقييما واذحا لالحتياجات يركّز علنى الشنباب بهندف بلنوغ أهنداف املهننيني الشنباب.
والبد من تضمني مدخالت الشباب يف إصالحات املناهج .وحتتناج عملينات وذنع السياسنات سنبال واذنحة ونظامينة
إلدماج مدخالت الشباب يف املناقشات وعمليات صنع القرار.
.4

تقيهههيأل األسهههاليب لتهههدريو املعهههارف واملههههارات وشهههمان الهههتعلرأل للشهههباب يف املنهههاطق الريفيهههة
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/technicalvocational-education-and-training-tvet/learning-knowledge-and-skills-for-agricultureand-rural-livelihoods/

املوقع :كمبوديا مصر أثيوبيا

الشركاء :الصنندول الندولي للتنمينة الزراعينة منظمنة األمن
املتحدة لل بية والعل والثقاينة

التحديات الرئيسية:
 ينه األساليب ااالية بهدف حتديد أوجه االبتكار والتحسنيالنهج ☐:بني األقرا ☐التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار ☐ التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 يعتء تيسري التعلّ خارج املؤسسات النظامية من قبيل التعّل غري النظامي من اآلبا واألقرا لكني ينتمكّن الشنبابيف املناطق الريلية من اكتساب املعارف واملهارات التقليدية واجلديدة رئيسيا للمدخالت الطويلة األمد
 -هناك حاجة إىل توطيد الصالت بني أوجه التعّل غري النظامي والتعلّ النظامي كجز من التعّل ملدى ااياة.

13

هدف مشروع البحوث هذا للصندول الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األم املتحدة لل بية والعل والثقاينة (املنجنز يف عنام
 )2014إىل تعميق الله بالنسبة إىل كيلية تدري وتعلّ املسائل املرتبطة بالزراعة وسبل املعيشة الريلينة يف اجملتمعنات
الريلية وأنواع املعارف واملهارات اليت تُعمّ على الشباب يف املناطق الريلية .وّّ إيال اهتمام خاص آلرا الشباب بشك
التعلي والتدريب اللذين حيصلو عليهما وكيلية اطالعه على املعارف واملهارات وطريقة تكثري املساواة بني اجلنسني
على اكتساب املعارف واملهارات وتطلّعات الشباب وررائه خبصوص الزراعة والسبل املعيشية الريلية.
ويتوقّع أ تسه املعنارف املكتسنبة منن خنالل هنذا املشنروع يف التكيّنحل منع املنهجينات االبتكارينة للتندري والنتعّل
و يادتها وكذلك يف السبل اجلديدة لتعزيز اخنرا الشباب يف الزراعة .ويتوقّنع أيضنا أ تسناعد علنى توطيند وحتلينز
ااوار اخلاص بالسياسات حول دور التعلي من أجل حتقينق التنمينة الريلينة وعلنى تبديند الصنورة السنلبية السنائدة
للقطاع الزراعي – أحد األسباب اليت تدينع الشباب غالبا إىل اعتبار الزراعة مهنة املالذ األخنري .إذناينة إىل ذلنك عنزّ
املشروع قدرات البحوث على املستوى القطري بشك املوذوع.
وركّز املشروع على التعلّ يف سيال اجملتمعات الريلية يف ثالثة بلدا ستارة :كمبوديا مصر وأثيوبيا .ولعت البحوث
أصوات النسا والرجال من الشباب يف املناطق الريلية – اليت عادة ما تكو سلية ورا بيانات إحصائية وحبوث تركّنز
على السياسات – ما كشحل واقع الشباب وتطلّعاته  .وحصلت أنشطة البحوث على صنورة وأينكنار شناملة لضنما ينهن
أينضل لتعلّ املعارف واملهارات املتعلّقة بالزراعة وسبل املعيشة الريلية يف العديد من العناصر الرئيسية من قبيل الدرو
املستلادة من السياسات والءامج القائمة وال تيبات املؤسسية ذات الصلة وديناميكينات النتعلّ املرتبطنة باملسناواة بنني
اجلنسني على أسا الدراسات املكتبية وامليدانية .ووينّرت هذه الدراسات األسا لتقيني االنعكاسنات علنى السياسنات
والءامج املستقبلية.
وتلت الدراسة املكتبية – املؤلّلة منن اسنتعرا للمنشنورات وحتديند للمعنارف واملعلومنات الراهننة – دراسنة ميدانينة
إثنوغراينية .وقدّمت األخرية وصلا وحتلنيال للمضنمو وجمموعنة منن عملينات التندري والنتعّل يف منا يتعلّنق باملعنارف
واملهارات ذات الصلة يف قطاع الزراعة وما يتجاو ه (مثال مهارات القنرا ة والكتابنة واملهنارات املرتبطنة بسنبل معيشنية
ريلية أخرى) ا يف ذلك استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
وأجريت مقابالت حول مراحل ااياة مع  15شخصا على األقل يف ك ّل موقع ميداني يف ك ّل بلند وكنا أغلبينة النذين
متّت مقابلته شباب من نسا ورجال ت اوح أعماره بني  15و 24سنة واعتء العديد منه منن األشنخاص املتنكثّرين
بانعدام األمن الذذائي .وركّزت املقابالت على كيحل ومتى وان تعلّ هؤال األشخاص ستلحل املهارات واملمارسات اليت
يستخدمونها حاليا يف حياته اليومية وعلى أي اظات تندريب/تعلّ "ذنائعة" يف حيناته وعلنى وجهنات نظنره
بشك احتياجات التدريب يف اجملال وررائه حول األحكام ااالينة .وجنرت أيضنا مناقشنات جمموعنة ال كينز منع
الشباب باستخدام أدوات تيسري من قبيل اجلداول الزمنية ملقارنة أنشطة النسا والرجال خالل يوم عادي والر نامات
املومسية وخرائط التنقّل مع حتديد املهارات املستخدمة والال مة يف سياقات يومية متنوّعة ورس بياني مؤسسي علنى
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أسا ررا املعيلني يف اجملال .ونظّمت جمموعات تركيز مع بالذني أكء سنا أيضا بهدف مقارنة اسن اتيجيات سنبل
كسب العيش ورينال التعّل واملهارات واملعيلني مع تلك اخلاصة بالشباب.
وأبر ت استنتاجات البحوث األدوار املهمة اليت يؤديها التعلّ خارج املؤسسات النظامية من قبيل التعّل غنري النظنامي
من اآلبا واألقرا لكي يكتسب الشباب يف املناطق الريلية املعارف واملهارات التقليدية واجلديدة على السوا واااجة
إىل توطيد الروابط بني التعلّ غري النظامي والتعلّ النظامي كجز من التعّل ملدى ااياة .وشدّدت التوصيات بشنك صننع
السياسات والبحوث املستقبلية على:
 ال ويج لرؤية أكثر تعقيدا للتعلي والتعلّ والزراعة من خالل استطالع الروابط بني الدراسنة باملندار والزراعنة
والتحوّل يف املناطق الريلية والتذيري االجتماعي واألمن الذذائي والتذذية؛
 تقيي التعّل غري النظامي والتعلّ النظامي يف السياسات؛
 إعطا األولوية لتنمية املهارات الشخصنية لندى الشنباب يف املنناطق الريلينة (منثال الثقنة بنالنل ومهنارات
التواصل والتلاو )؛
 اعتماد نهج شامل لتنمية قدرات الشباب يف جمال الزراعة منن خنالل كسنر اانواجز بنني مراكنز السياسنات
والبحوث؛
 اتبنناع نهننج قننائ علننى املسنناواة بننني اجلنسننني ملقاربننة السياسننات والبحننوث حننول الزراعننة والننتعلّ وسننبل
كسبالعيش.

أفريقيا
.5

مركز سونغهاي،

http://www.songhai.org/index.php/en/

الشركاء :الصندول الدولي للتنمية الزراعية
املوقع :أينريقيا
التحههديات الرئيسههية :ينندينع النلنناذ احملنندود إىل التنندريب والنمنناذج الننيت حيتننذى بهننا الشننباب إىل التوجّننه حنننو
املراكزااضرية
النهج ☐:بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار ☐ التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 ميكن أ يساعد دمج أساليب التعّل واملهارات التقليدية وااديثنة علنى اجتنذاب الشنباب للتعنرّف علنى احتمناالتالعمل يف قطاع الزراعة
 ميكن لتدري املواذيع املتعلّقة باألعمال أ حيلّز الشباب على تعزيز روح ريادة األعمال لديه .يعتمد مستقبل الزراعة يف أينريقيا على استقطاب الشباب املوهوبني يف القارة ملزاولنة الزراعنة كمهننة حم يننة .إال أنّنه يف
غياب النلاذ إىل التدريب والتكنولوجيا يرى العديد منن الشنباب أ ّ الزراعنة مهننة "مسندودة األيننق" وبندال منن ذلنك
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يبحثو عن ينرص عمل يف املناطق ااضرية .واستجابة هلذا الواقع وكوسيلة لتعزيز ريادة األعمنال يف جمنال الزراعنة
ّّ تكسي مركز سونذهاي يف بورتو نوينو بنن يف عام .1985
وميثّل سونذهاي أرذية للبحوث والتدريب للمزارعني األينارقنة الشنباب للنتعلّ عنن تربينة األحينا املائينة واحملاصنيل
وإنتاج الثروة اايوانية بوصله مركزا حاذنا لرواد األعمال االجتماعية واالقتصادية الشباب .واألهن أيضنا أ ّ الشنباب
يتعلّمو كيحل يطبّقو ستلحل أبعاد التنمية املستدامة على حياته اخلاصة .وينتعلّ الشنباب أيضنا كينحل يشناركو يف
عملية إعادة اإلعمار االجتماعية واالقتصادية واملساهمة يف تنمية جمتمعاته اخلاصة.
واملركز مؤسسة اقتصادية واجتماعية أيضا تري أعمال تدريب وإنتاج وحبوث منن خنالل اجلمنع بنني أسناليب النتعّل
التقليدية وااديثة .وميثّل منوذج سونذهاي نظاما متكامال لإلنتاج حيث تتلاعل الزراعنة وتربينة اايواننات واسنتزراع
األمساك مع الصناعات الزراعية واخلدمات .ويت ّ التشديد على قي منن قبينل اإلبنداع وتنولّي منام املبنادرة والتناينسنية
والقدرات التنظيمية.
ووقّع مركز سونذهاي مذكرة تلاه مع برنامج إدارة املوارد الطبيعية على مستوى اجملتمع احمللي يف دلتا النيجر املمنوّل
من الصندول الدولي للتنمية الزراعية – الذي جنح أيضا يف التوجّه إىل الشباب يف املناطق الريلية من خالل توينري تدريب
مالي وين  .وتب مذكرة التلاه أوجنه تنآ ر بنني املبنادرتني – بهندف تذنيري النذهنيات السنائدة يف صنلوف الشنباب
وتشجيعه على الدخول يف مشاريع منتجة على مستوى سالسل القيمة الذذائية.
وروّجت األم املتحدة لنموذج سونذهاي بوصله مركز امتيا ألينريقيا وجيري استنساخه يف  14بلدا أينريقيا رخر .ودعمت
هبة إقليمية من الصندول الدولي للتنمية الزراعية من أجل تطوير الشباب يف املناطق الريلية وتنمية األعمنال الزراعينة
املركز اإلقليمي لتوسيع نطال أنشطته ما عزّ حصول النسنا والرجنال علنى مهنارات خاصنة برينادة األعمنال والقينادة
واإلدارة لتمكينه من إطالل منشآت ألعمال تارية راعية قابلة لالستمرار .ومن خالل اهلبة درّب املركز حنو 3 000
امرأة ورجل من الشباب وتولّى تنشئة  62جمموعة وشبكة شبابية ودع استنساخ مننوذج سنونذهاي يف بننن ونيجريينا
وكوت ديلوار وليبرييا وسرياليو عن طريق ترتيبات منح االمتيا ات.
ومتثّلت رخر مبادرة خاصة بالشباب ملركز سونذهاي يف تكسي أكادميية سونذهاي للقينادة وهني مركنز ينزوّد الشنباب
باملهارات اليت حيتاجو إليها إلنشا مرينق تاري وتشنذيله بنجناح .وينتعلّ الشنباب يف أكادميينة سنونذهاي للقينادة
مواذيع متصلة باألعمال التجارية مثل الرياذيات واإلحصا ات والزراعة وعل االجتماع وإدارة األعمنال .واهلندف منن
هذه املبادرة تثقيحل قادة الذد من الشباب يف املناطق الريلية ومتكينه من قيادة مشاريع إمنائية بصورة ناجحنة وبالتنالي
تعزيز سبل كسب العيش يف الريحل واألمن الذذائي والتذذية وحمو األمية يف املناطق الريلية.
وخيضع حاليا أكثر من  400طالب للتدريب يف مركز بورتو نوينو ويف ينروعه الشقيقة يف سناينالو وبناراكو وكينويندجي.
ويتبع الطالب منهجا ميتد على  18شهرا ويكتسبو خءة يف أكثر من  250مزرعة يف كاينة أحنا بنن .ويتولّى الطنالب
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إدارة املزراع بتوجيه من وحدات التنسيق احمللية .ويف كلّ سنة حيضر أكثر من  300مشارك من جمموعة متنوّعة من
البلدا دورات قصرية األمد يف املركز .ويض مركز سونذهاي أكثر منن  150مولّلنا دائمنا نن يننيه ميسّنرين وينننيني
وإداريني .وقد عقد شراكة مع أكثر من  40مؤسسة ولعية وجامعة وجمموعة دولية من القطاعني العام واخلاص.
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املنتدى اخلاص باألمن الغذائي والزراعة والثروة احليوانية يف نريوبي وشواحيها

الشركاء :معهد ما ينجريا منظمة كينية ال تتوخى الربح
املوقع :نريوبي
التحديات الرئيسية :غياب التدريب يف جمال الزراعة ااضرية
النهج ☐:بني األقرا ☒التدريب امله ☐املعارف التقليدية☐التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار ☐التثقيحل الزراعني
☐البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة :تعتء اارسة الزراعة ااضرية وشبه ااضرية وسيلة للنهنو بالرينناه وينرصنة
لتحقيق الدخل للشباب وميكن دعمها بواسطة السياسات الوطنية واحمللية السائدة واملرتكزة على الشباب.
ميثّل املنتدى اخلاص باألمن الذذائي والزراعة والثروة اايوانية يف نريوبي وذواحيها (املنتندى) مننءا متعندد أصنحاب
املصلحة وشبكة (كوكب) جملموعة من املمارسات ما يتيح النهو باألمن الذذائي والتذذية والزراعة ااضرية وشنبه
ااضرية أو نظ األغذية الزراعية بقيادة معهد ما ينجريا وهو منظمة كينية ال تتوخى النربح تعمنل مننذ عنام 2002
ذمن اجملتمع املدني .وأغلبية املشاركني يف املنتدى ه من املزارعني ااضريني ويشكل الشباب نسبة كبرية من هؤال .
وأجرى املنتدى دورات تدريبية قصرية على اارسة الزراعة ااضرية وشبه ااضرية منذ عام .2004
ومتثّل التحدي الرئيسي يف تنمية قدرات الشباب من بني أمور أخرى يف جمال اارسة الزراعنة يف املنناطق ااضنرية
وشبه ااضرية .واختري هذا النهج ملواجهة التحديات أمنام تنمينة القندرات حبند ذاتهنا و ّّ تكيينحل التندخالت منع
السيال ااضري وكانت ستللة جدا عن التدخالت يف السيال الريلي .وكاننت الذاينة املتوخناة منن الندورة التدريبينة
تعزيز الريناه وينرص العمل وحتقيق الدخل واملصلحة املش كة للمجتمع .ومتثّل اهلندف يف تنمينة املعنارف واملهنارات
وسلوكيات جمتمع املزراعني املسنتهدف واملكن ّو منن األسنر واجملموعنات واملنظمنات واملنشنآت التجارينة نا يف ذلنك
الشباب يف جمال اارسة الزراعة ااضرية وشبه ااضرية.
واعتمد نهج منتظ يف تصمي منوذج التدريب .ويصب ال كيز الرئيسي على نظ األغذية الزراعينة وبيئاتهنا االجتماعينة
واهليكلية والطبيعية .ويتكوّ نظام األغذية الزراعية منن ثالثنة عناصنر :اارسنة الزراعنة ومنوارد الزراعنة وجمتمنع
املزارعني .وتتضمّن اارسة الزراعة :إدارة املزارع وعملياتها وحتديدا اإلنتاج والتجهيز والتو ينع واالسنتهالك .وتشنمل
موارد الزراعة :مساحات املزارع ورأ مال املزارع وريادة األعمال اخلاصة بالزراعة .أما جمتمع املنزارعني ينيتضنمّن:
أسر املزارعني وجمموعاته ومنظمناته ومنشنآته التجارينة ومننابره وشنبكاته (منثال املنتندى اخلناص بناألمن
الذذائي والزراعة والثروة اايوانية يف نريوبي وذنواحيها) .والتحنق حننو  1 200يننرد نن يننيه  480شنابا (تن اوح
أعماره بني  15و 35سنة) بالدورة التدريبية بني عامي  2004و .2014ويف الل ة املمتدة بنني  2010و 2014بنر ت
حماولة جدية لزيادة مشاركة الشباب يف الدورات التدريبية حيث ارتلعت منن  16يف املائنة يف عنام  2006إىل حنوالي
 60يف املائة يف عام  .2014وألهرت دراسات األثر للدورات التدريبية أ ّ الشباب املنخرطني يف ستلحل جوانب الزراعة
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ااضرية وشبه ااضرية الحظوا حتسّنا يف ريناهه من حيث األمن الذنذائي والتذذينة ويننرص العمنل وحتقينق الندخل.
ويتمثّل االعتبار األوّل يف أ ّ اعتماد نهج منتظ يف مقابل نهج قطاعي هو حاس لكي ينظر إىل الزراعة علنى نطنال واسنع
لناحية نظام األغذية الزراعية .ويشار غالبا إىل أ ّ التكيّحل ينبذي أ يكو متصال بالسيال .ويشكّل اجتنذاب الشنباب يف
املد والبلدات ملمارسة الزراعة ااضرية وشبه ااضرية حتديا لكن ميكن معاجلته يف حنال نظنر الشنباب إىل الزراعنة
لي ينقط باملعنى التقليدي لن"حراثة ال بة" وإمنا على نطال أوسنع منن حينث نظنام األغذينة الزراعينة .ويعتنء هنذا
التذيري يف النظرة أساسيا .وقد أثبت املنتدى أ ّ اارسة الزراعة ااضرية وشبه ااضرية وسيلة للنهو بالريناه وتعزينز
ينرص حتقيق الدخل للشباب .وميكن دع ذلك أو غريه من املبادرات املشابهة من خنالل السياسنات الوطنينة واحمللينة
السائدة املرتكزة على الشباب .وميكن يادة هذه املبادرات من خالل ينرص التدريب امله .
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برنامج األعمال التجارية الزراعية للشباب يف مالويwww.fafotrai.org ،

الشركاء :منتدى املزارعني للتجارة والعدالة االجتماعية

املوقع :مالوي

التحديات الرئيسية :ااصول على املهارات اخلاصة بريادة األعمال والتدريب الزراعي
النهج: ☒ :بني األقرا ☒التدريب امله
الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة :ساهمت مساعدة النسا والشباب علنى إطنالل أعمنال راعينة والتشنارك معنا يف
يادة قوته التلاوذية ومكّنته من الدخول إىل أسوال جديدة.
☐

املعارف

التقليدية☐

التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☐التثقينحل

أنشئ منتدى املزارعني للتجارة والعدالة االجتماعية (املنتدى) بذر مساعدة النسا والشباب على إطالل أعمال تارينة
راعية والتشارك معا لزيادة قوته التلاوذية والدخول إىل أسنوال جديندة .وسناعد برننامج األعمنال التجارينة الزراعينة
للشباب يف مالوي التابع للمنتندى مئنات الشنباب علنى البند بإنتناج وتسنويق سنلع خنام منن قبينل الصنويا واللنول
السوداني واللاصوليا واألر وكذلك منتجات ذات قيمة مضاينة مثل يوت الطهي ولنب الصنويا واملربنات ودقينق
األر  .وطلبت حاليا حكومات بوتسوانا وغانا وكينيا من املنتدى استنساخ هذا النموذج املبتكر يف بلدانها.
ويوينّر برنامج األعمال التجارية الزراعية للشباب يف مالوي التدريب يف جمال التنمية واإلدارة العملية للمنشنآت حبينث
ميكن للشباب إطالل مشاريعه اخلاصة يف جمال األعمال التجارية الزراعية .وبني عامي  2010و 2011درّب الءنامج
 3 380شابا وأنشك  75منشكة راعية للشباب .وتلح اخلطط املستقبلية تعزينز املبنادرة علنى املسنتوى النوط حبينث
تصل إىل مليو شاب على األقل .ويعتء استثمار شباب جوما يف قرية جوما يف مقاطعة تيولو أحند األعمنال التجارينة
الزراعية اليت استلادت من برنامج الشباب ملنتدى املزارعني للتجارة والعدالة االجتماعية .ويركّز االسنتثمار النذي أطلقنه
 15مزارعا شابا يف عام  2011على سلسلة قيمة تربية اخلنا ير .ونشكت اللكرة بعدما قام األعضا بإجرا دراسة جدوى
كشلت عن طلب قوي على ا اخلنزير وال سيّما النقانق يف البلدات اجملاورة .وبدأت اجملموعة االستثمار يف خنزينرين
ّّ شراؤهما بواسطة مساهمات األعضا  .ومع تكاثر اايوانات جيري تقاس ذريتها .وتتمثّل اخلطوة التالية يف شرا رلة
تهيز لصنع النقانق .ويف بلدة ماتابواتا اجملاورة أنشئت جمموعة تارية مكوّنة من  35عضوا إلنتاج وشنرا وحتوينل
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الطماط إىل مربات وصلصات وعصائر باستخدام أجهزة منزلية أساسية .وتشمل األسوال املستشنليات احمللينة واملندار
واملستهلكني ومناينذ التجزئة.
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www.sooretul.com ،SOORETUL
الشركاءAwaCaba:

املوقع :السنذال
التحديات الرئيسية :غياب التمويل واهليكلية اإلدارية املعقّدة وعدم الثقة يف املشروع ألنّه خاذع إلدارة قادة شباب
النهج☐ :بني األقرا ☒التدريب امله ☐ املعارف التقليدية☒ التكنولوجينات اجلديندة واالبتكنار☐التثقينحل
الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة :ميكن تعزيز هذا النهج يف األعمال التجارية الزراعية من خالل الدع الذي توينّره
البنية التحتية احملسّنة وااللتزام السياسي لصانعي السياسات.

نُلّذت هذه املبادرة يف داكار السنذال حيث استحدثت نسا شابات حنال متصنال بتكنولوجينا املعلومنات واالتصناالت
حيمل اس " " SOORETULميكن من خالله تلبية الطلب يف املناطق ااضرية عن طريق اإلمداد منن املنناطق الريلينة
وحيظى املستهلكو بإمكانية النلاذ إىل اإلنتاج الزراعي يف بلده  .ويف السنذال تذلب النسنا اللنواتي يعشنن يف املنناطق
الريلية على قطاع تهيز املنتجات احمللية .وتهّز هؤال النسا املنتجات الزراعية علنى مندار السننة ولكنن اللرصنة
الوحيدة اليت حيظني بها لبيع منتجناته ّن هني يف املعنار التجارينة الدولينة النيت تنن ّظ ينقنط يف  15يومنا يف السننة.
والتتمتّع النسا بإمكانية ااصول على متويل إلنشا مساحة تارية قصرية األمد أو لينتمك ّن منن اسنتخدام اإلن ننت
لل ويج ملنتجاتهنّ .ويف هذا السيال ّّ إنشا منصة للتجارة اإللك ونية لبيع املنتجات الزراعينة وإبنرا هنذه املنتجنات
مايتيح بالتالي لسكا السنذال استهالك منتجات حملية و يادة اإلنتاج الزراعي.
ومتثّلت التحديات القائمة يف غياب التمويل وصعوبة إعداد الوثائق اإلدارية املطلوبة وعدم الثقة أل ّ قادة املشنروع هن
يف مقتبل شبابه  .ومل تله اجلهات اللاعلة وصانعو السياسات أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاعات مثنل
الزراعة وكا من الصعب محله على ينه قدرة تكنولوجيا املعلومات على ح ّل مشاكل تسويق املنتجات احمللية وعلنى
املساهمة يف حتقيق األمن الذذائي .وشاركت " " SOORETULيف مسابقة للحصنول علنى متوينل إلطنالل املشنروع؛ ثن ّ
حدّدت النسا يف جمال األعمال التجارية الزراعية؛ وقرّرت ما هي املنتجات اليت ميكن أ تسوّل على أينضنل وجنه منن
خالل منصة التجارة اإللك ونية .واختارت نهج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقليص املساينة بني املزارعني والنسنا
واملستهلكني وإلتاحة إمكانية طلب املنتجات وتسليمها .واستلاد أكثر من  500شاب من هذا املشروع؛ واخنر بعضنه
يف تصمي املنصة وإدارتها ينيما عمل رخرو بشكل وثيق مع النسا للحصول على معلومات حول منتجاته ّن وغريه يف
بيع املنتجات ورخرو يف توصيلها إىل العمال  .ووينّر املشروع ينرص عمل للشباب الذين كنانوا حتنى يومهنا عناطلني عنن
العمل وكذلك ملقدّمي اخلدمات الشباب الذين حظوا بلرصة االستلادة من أسوال جديدة.
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وباإللال استلاد  250شابا وشابة من املشروع وحظوا كلّ ينوم بلرصنة راعنة وحتوينل وتهينز املنتجنات احمللينة
للمستهلكني .ومكّن استحداث متجر إلك وني النسا من بيع منتجاته ّن وساه يف متكينهنّ وعنزّ االقتصناد الرقمني يف
جمال األعمال التجارية الزراعية وأسه يف ردم اهلوّة الرقمية .ومتكّن أكثر منن  300شنخص منن اسنتهالك منتجنات
صحية وطبيعية؛ وحسّن املشروع األمن الذذائي والتذذية من خالل يادة اإلنتناج الزراعني واسنتهالك منتجنات راعينة
حملية طبيعية وصحية.
وساه هذا املشروع أيضا يف تيسري تنمية قدرات النسا الشابات الستخدام املنصة وينهن إمكاننات تكنولوجينا املعلومنات
واالتصاالت يف قطاع الزراعة على حنو أينضل .وميكن تعزيز هذا النهج يف األعمال التجارينة الزراعينة منن خنالل الندع
الذي توينّره البنية التحتية احملسّنة وااللتزام السياسي لصانعي السياسات .وينبذي أ ينولي صنانعو السياسنات أولوينة
كءى للزراعة واألعمال التجارية الزراعية .وجيب أ تدع السياسات الوطنية الشنباب النراغبني يف املسناهمة يف تنمينة
الزراعة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأ توينّر التمويل الستحداث صناعات راعية بهدف ذما سنيادة
الذذا يف السنذال.
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تنمية قدرات صانعي السياسات يف جمال التعليأل

الشركاء:منظمة األغذية والزراعة وو ارة التعلي والثقاينة
املوقع :مو امبيق
التحديات الرئيسية:القيود على ميزانية قطاع التعلي ؛ عدم كلاية معارف املدرّسني وقندرته علنى تثقينحل الشنباب يف
جمال الزراعة واألمن الذذائي والتذذينة؛ الصنعوبات يف الوصنول إىل املندار يف املنناطق الريلينة النائينة؛ عندم مال منة
منهجيات التعّل اإللك وني مع معظ املناطق بلعل غياب املعدات وأوجه االتصال
النهج ☐ :بني األقرا ☐التدريب امله
☒املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☒التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة :
 ميكن الستحداث إطار ملدرّبي املدرّسني مع كتيّبات حمددة يف سياقها أ يساعد على ذما تنمية القدرات حتنى يفاملناطق الريلية النائية؛
 تسمح املواد املراعية ملسكلة املساواة بنني اجلنسنني والعمنر بالوصنول إىل الشنباب منن نسنا ورجنال علنى السنوا وإىلستلحل اللئات العمرية؛
 تقدّم املعارف التقليدية واحملاصيل واارسات الزراعة إمكانات هائلة لتنمية القدرة على الصمود وتكييحل الزراعة منعتذيّر املناخ.
يعتء التعلي واحدا من القطاعات الرئيسية يف خطة عمل ااكومة للحدّ من اللقر املطلق واجلنوع يف مو امبينق .ويف عنام
 2006أدخل توجيه من و ارة التعلي والثقاينة اإلنتاج الزراعي املدرسي كنشا إلزامي يف املناهج علنى مسنتوى التعلني
االبتدائي والثانوي واملتوسط يف املدار يف مو امبينق .والحقنا يف عنام  2007تقنرّر إدمناج أنشنطة اإلنتناج الزراعني يف
املدار يف مناهج تدريب املدرّسني خالل ندوة نظّمتها و ارة التعلي والثقاينة مع شركا وطنيني متعددين .وكا اهلندف
اإللالي من هذا القرار املساهمة يف حتسني جودة التدري وكذلك تعزيز املعرينة بناألمن الذنذائي والتذذينة يف صنلوف
20

الشباب خالل سنوات املدرسة اإللزامية وما بعدها .وطلبت حكومة مو امبيق املساعدة اللنية من منظمة األغذية والزراعنة
لوذع كتيّبات تدريب حمددة للمدرّسني ولتجريب واختبار التدريب يف سيال ورقة اس اتيجية اادّ منن اللقنر واخلطنة
االس اتيجية للتعلي والثقاينة .وتناصر اخلطة االس اتيجية للتعلي والثقاينة تنليذ أنشطة اإلنتاج الزراعني يف املندار يف
مو امبيق بوصلها سبيال لتحسني التدري يف املدار ومكاينحة اهلشاشة واستئصال اللقر املندقع واجلنوع يف النهاينة.
ويف هذا السيال أدخلت و ارة التعلي والثقايننة اإلنتناج الزراعني يف املنناهج الدراسنية علنى مسنتوى التعلني االبتندائي
والثانوي واملتوسط.
وبهدف حتسني قدرات املدرّسنني يف جمنال الزراعنة املسنتدامة ورينادة األعمنال والتذذينة وكنذلك لتجديند الشنعور
باالح ام وااماسة إ ا الزراعة على حنو يراعي املساواة بني اجلنسني والعمر ساعدت منظمة األغذية والزراعنة و ارة
التعلي والثقاينة يف األنشطة التالية:
 تقيي احتياجات التعلّ لدى الطالب يف املواذيع الثالثة (الزراعة رينادة األعمنال والتذذينة) ووذنع منناهج
دراسية ملستوى التعلي االبتدائي جملاالت املواذيع الثالثة ليعها أو تنقيحها؛
 تقيي احتياجات التدريب لدى املدرّسني يف مراحل التعلي االبتدائي والثانوي يف اجملناالت املتعنددة وكنذلك
تقيي مال مة املنهجيات ال بوية ومراجعة مواد التدري /التعلّ اخلاصة باجملاالت الثالثة؛
 استعرا أدوات الرصند والتقيني القائمنة النيت تسنتخدمها و ارة التعلني والثقايننة لتنناول املواذنيع اجلديندة
بشكلوافٍ؛
 تدريب املدرّسني-املدرّبني يف ثالث حماينظات يف مو امبيق على استخدام املواد املعدّة (املكيّلة) اخلاصة بنالتعّل
ا يف ذلك األساليب ال بوية املتطوّرة (اليت تركّز على املتعلّ ).
والتدري
وتدرّب أكثر من  50مدرّسا-مدرّبا من ليع مراكز تندريب املدرّسنني األربعنة والعشنرين يف البلند باسنتخدام الكتيّبنات
اخلاصة املعدّة يف جماالت املواذيع اخلمسة التالية ) 1( :الزراعة؛ ( ) 2الثروة اايوانية؛ ( ) 3رينادة األعمنال؛
( )4التذذية؛ ( )5تكنولوجيات األغذية .وأدجمت املعارف التقليدية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية املتعلّقنة بنإدارة
النظ اإليكولوجية واالستخدام املستدام للمنوارد الطبيعينة بشنكل مالئن ومكيّنحل يف املنواد .ومتثّلنت النتيجنة الرئيسنية
لألنشطة اليت نلّذتها منظمة األغذينة والزراعنة يف تعزينز قندرات قطناع التعلني يف مو امبينق لتطبينق التذذينة اللعالنة
والتثقيحل الزراعي واملتعلّق بريادة األعمال يف املدار االبتدائية والثانوية من خالل توينري مدخالت يننينة ومنواد للنتعّل
ملدرّبي املدرّسني وكذلك تشكيل جمموعة من مدرّبي املدرّسني حمضّرين جيّدا الستخدام املواد اجلديدة على حنو مليند.
وستؤثّر النتيجة النهائية مباشرة على ماليني الطالب الشباب يف مو امبيق ا يف ذلك األكثر عرذة للمخناطر وأولئنك
الذين يعيشو يف املناطق الريلية النائية وستزيد من معارينه املتعلّقة بالزراعة عموما وتعزّ وذعه يف منا يتعلنق بناألمن
الذذائي والتذذية.
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.11

آلية التمويل القائمة على الرسوم

الشركاء :املنتدى العاملي للخدمات االستشارية الريلية
املوقع :أينريقيا
التحديات الرئيسية:ذعحل مؤهالت الشباب؛ ارتلاع معدّالت البطالة؛ تزئة نظام التدريب وعدم تنسيقه
النهج ☐:بني األقرا ☐التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☒التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة :توينّر رلية التمويل القائمة على الرسوم نظاما بنديال منسّنقا لتنمينة املهنارات منن
أجل تزويد الشباب هارات حامسة وخاصة بالقطاع ا يف ذلك يف جمال الزراعة .وال بد من بذل املزيد منن اجلهنود
لتوسيع نطال اجلز اخلاص بهيئة التدريب على التثقيحل القطاعي الزراعي يف الءنامج.
)(http://www.agriseta.co.za/

توينّر رلية التمويل القائمة على الرسوم بيئة مؤاتية وحواينز للقطاع اخلاص لالستثمار يف تنمية املهارات ملختلحل القطاعات
ا ينيهنا الزراعنة .وتنء ااالنة التندخّل املنهجني حينث تتناسنق جهنود مؤسسنات ستللنة (دائنرة التعلني العنالي
والتدريب وهيئات التدريب على تعلي املهارات وهيئة ذما اجلودة يف جنوب أينريقيا وهيئة خدمات اإلينرادات يف
جنوب أينريقيا ومؤسسات تدريب من القطاعني العام واخلاص وطائلة واسعة من أصحاب املصلحة (أي منن القطناعني
العام واخلاص واملنظمات غري ااكومية) باتاه ذما اجلودة واالتسنال يف تنمينة املهنارات .واألهن أ ّ ااالنة توذّنح
كيحل يساعد النظام على تنمية املهارات الننادرة وااامسنة يف القطناع الزراعني وعلنى اسنتقطاب الشنباب إىل الزراعنة
واالال عليه من خالل هيئة التدريب على التثقيحل القطاعي الزراعي.
وطبّقت حكومة جنوب أينريقيا قانونني ملعاجلة قضايا تنمية املوارد البشرية وحتديدا قانو تنمية املهارات (القنانو
لعام  )1998يف حماولة لتحليز إنتاجية الدولة عن طريق رينع مستوى املهارات يف العمل وقنانو الرسنوم علنى تنمينة
املهارات (القانو  9لعام  )1999كسبيل لتمويل املبادرة .وينظّ األخري سطط الرسوم اإللزامية حيث يتحوّل الواحند
يف املائة من إيرادات الضرائب على الشركات املدينوع إىل هيئة خدمات اإليرادات يف جنوب أينريقيا لتنمية املهنارات منن
خالل هيئات التدريب على تعلي املهارات ( 80يف املائة) والصندول النوط للمهنارات ( 20يف املائنة) .ومنا مييّنز هنذه
ااالة هو قاعدتها القطاعية (تعناجل حتنديات خاصنة بالقطناع) والواسنعة (تضن بنرامج موجّهنة حننو العناملني سنابقا
والعاطلني عن العمل والذين ال حيصنلو علنى يننرص عمنل كاينينة والعناملني) والعناينة اخلاصنة املوجّهنة للشنباب يف
املناطقالريلية.
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وباإللال اد النظام القائ على الرسوم إمكانية نلاذ الشباب إىل التعلّ املنظّ يف العمل واق حبواينز لدع وتشنجيع
مشاركة أصحاب العمل يف توينري خءات العمل لتنمية املهارات .وحسّن عملية توينري برامج متنوّعة ومعتمندة للمهنارات
مع يادة دور مقدّمي اخلدمات من القطاع العام يف تنمية املهارات الوليلية وبالتالي تزويد الشباب جموعة واسعة من
ينرص التدريب .وأدّى إىل تنسيق واتسال أينضل يف ضطيط تنمية املهارات وتنليذها إىل جانب وذنع تندابري للمسنا لة
ما يسمح بضما اجلودة وإتاحة التقدّم على ح ّد سوا .
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و جموع من  21هيئة للتدريب على تعلي املهارات متثّنل  21قطاعنا تعتنء هيئنة التندريب علنى التثقينحل الزراعني
القطاعي واحدة من أصذر اهليئات .إ ّال أنّها تتّس بكهمية خاصة نظرا إىل التحديات أمام حتسني األمن الذذائي والتذذينة
يف البلد .وتشكّل رليات التمويل املبتكرة لتنمية املهارات إذاينة إىل توينري التمويل لنظام التدريب الوط منوذجا ينعاال
يف جمال حتقيق األهداف السياساتية الشاملة لتنمية املهارات .وهيئات التدريب على تعلي املهارات شبه مستقلة وهذا
مه للتقليل من البريوقراطية إىل أدنى حدّ وتيسري التدينق السنهل للمنوارد الال منة لتخطنيط املهنارات .ويعتنء الرصند
والتقيي املستمرا لعملية التنليذ وإدارة الثذرات يف املالحظات الواردة على مستوى املؤسسنات املنلّنذة املتعنددة مهمنا
لضما سريها ليعا يف االتاه نلسه وبالوترية نلسها .كما يعتء االستثمار يف قدرات املوارد البشرية إلدارة تنليذ النظام
مهما أيضا .وال يساعد النهج الواسع النطال على سد الثذرات يف املهارات ينحسب بل يضنطلع أيضنا بندور رئيسني يف
مساعدة السكا املهمّشني واحملرومني لتعزيز إمكاناته يف توليند الندخل .وتعتنء اإلرادة السياسنية والقينادة أساسنيتني
لتحقيق هذه النتيجة.
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املؤمترات الصوتية خلدمة اإلرشاد الزراعي

الشركاء :شبكة املزارعني الشباب يف الساينانا
املوقع :غانا
التحديات الرئيسية :ذعحل شبكة اهلواتنحل احملمولنة؛ النلناذ احملندود إىل الكهربنا يف اجملتمعنات الريلينة لشنحن
هواتله احملمولة؛ عدم كلاية األموال والشركا املستثمرين لتوسيع نطال املبادرة
النهج☐ بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☒ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☐التثقيحل الزراعي ☒ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة :تعتء تطبيقات اهلاتحل احملمول  ICT4Agأداة اتا ة لتعزينز االخننرا النشنط
للمزارعني الشباب يف القطاع .وميكن أ تساعد اخلدمات االستشنارية الزراعينة عنء اهلناتحل احملمنول وتندع منولّلي
اإلرشاد على املستوى الوط يف أنشطته اليومية حتى حني يكونو عاجزين عن التواجد شخصيا.
شبكة املزارعني الشباب يف الساينانا ( )SavaNetمنظمنة غنري حكومينة يقودهنا شنباب يف غاننا وهني تهندف إىل تعزينز
االخنرا النشط للشباب من نسا ورجال يف جمال الزراعة .وشبكة  SavaNetملتزمنة بشندة بإدخنال تطبيقنات مبتكنرة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلد ككداة الجتذاب املزارعني الشباب إىل القطاع .وانطالقا من هذه الذاية صمّمت
الشبكة مؤمترات صوتية ملشروع خدمة اإلرشاد الزراعي ونلّذتها.
وغالبا ما تعتء األراذي الزراعية الشاسعة واخلصنبة يف غاننا غنري مسنتذلّة بالقندر الكنايف منع ارتلناع عندد املنزارعني
املتقدمني يف السن بنحو  60يف املائة وهي بالتالي حاينز جيّد للشباب من رجنال ونسنا راغنبني يف الندخول إىل القطناع
الزراعي .وصمّمت املؤمترات الصوتية خلدمة اإلرشاد الزراعي بذر تعزيز االخنرا النشط للمزارعني الشنباب يف غاننا
حيث استلادت املبادرة من اهتمام الشنباب بنكجهزة وخندمات تكنولوجينا املعلومنات واالتصناالت لتقندّم هلن خندمات
استشارية راعية مبنية على الطلب .وعاجلت املبادرة أيضا التحدي النذي يواجهنه كنثريو منن املنزارعني الشنباب يف
املناطق الريلية  -ال سيّما النسا الشابات -للمشاركة حبرّية يف جهود تنمية املهارات والتعلّ حبضور املنزارعني املسننني
يف اجتماعات اجلماعات احمللية اليت نادرا ما يدعو إليهنا .ينضنال عنن ذلنك تناولنت املبنادرة أيضنا التحندي النذي
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يواجهه املزارعو الشباب يف استحداث منشآت راعينة قابلنة لالسنتمرار بلعنل إمكانينة النلناذ احملندودة إىل األسنوال
وذننعحل االرتبننا بسالسننل القيمننة املنتجننة ويف ربننط املننزارعني الشننباب بالبنناحثني الننزراعيني ومننولّلي اإلرشنناد يف
الوقتنلسه.
واستلاد من تنليذ التطبيق املبتكر خلدمة  ICT4Agللهاتحل احملمول ما جمموعه  5 274مزارعا شابا خالل السنة األوىل
من التنليذ .وعادت املبادرة بالنلع على املستليدين الشباب حيث أتاحت هل النلاذ إىل اخلندمات كمنزارعني يننرادى أو
من ذمن جمموعات مزارعني مكوّنة من  5إىل  25ينردا .وتلقّى أيضا املزارعنو الشنباب النذين اعتمندوا خدمنة اهلناتحل
احملمول للمرّة األوىل دعما يننيا من وكال املعلومات الزراعية على مستوى اجملتمع .ولوح أ ّ املنزارعني الشنباب النذين
اعتمدوا املؤمترات الصوتية خلدمة اإلرشاد الزراعي متكّنوا من يادة اإلنتاج يف املزارع ويف الثروة اايوانية علنى السنوا
ما رينع بالتالي مستوى األمن الذذائي والتذذية لديه ولدى أسره .
واعتُرف خبدمة  ICT4Agاملبتكرة هذه على أنّها مبادرة رئيسية لصنانعي التذنيري منن قبنل منظمنات متعنددة .2وميكنن
معاجلة التحديات الرئيسية خالل تنليذ املشروع من خالل استخدام شبكة اهلاتحل احملمنول منع تذطينة علنى املسنتوى
الوط حبيث يكو هلا انتشار أكء يف املناطق الريلية بينما يت ّ تعزيز تقاسن التكناليحل لضنما االسنتدامة .وميكنن
لصياغة وتنليذ السياسات الوطنية لن ICT4Agأ تساه على نطال واسنع يف دعن التنلينذ ال سنيّما تعزينز املنؤمترات
الصوتية خلدمة اإلرشاد الزراعي بهدف توسيع رقعة املناينع لتشمل مزيدا من املنزارعني الشنباب وغريهن منن اجلهنات
اللاعلة احملتملة يف سلسلة القيمة الزراعية.
.12

مشروع الشباب للفاكهة واجلوزيات والثروة احليوانية يف املناطق الساحلية

املوقع :كينيا
التحديات الرئيسية :غياب املهارات الزراعية

الشركاء :برنامج التنمية اجملتمعية للزراعة املستدامة

النهج ☐ :بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☐التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
ميكن للتدريب بني األقرا وتدريب املدرّبني أ يساعد على بنا ااج واالستمرارية بسرعة.
تعرف جيّدا املنطقة الساحلية يف كينيا بكصوهلا ومواردهنا النيت هلنا إمكاننات هائلنة للمسناهمة يف خلنق الثنروات علنى
مستوى اجملتمعات يف اجملال بلضل قطاع السياحة الشديد اال دهار الذي تقويه الشنواطئ الطويلنة والواسنعة حناذاة
احمليط اهلندي .وعلى الرغ من الثروات املوجودة يف هذه املنطقة إالّ أ ّ نسبة اللقر ال تزال مرتلعة .ومعظن املنتجنات
الذذائية "مستوردة" من منطقة كينيا الوسطى يف املقام األوّل أو تستقدم من بلدا مثل تنزانيا .ويتمتّع اجلز األكنء منن
 Ashoka 2منظمة األغذية والزراعة الصندول الدولي للتنمينة الزراعينة مركنز التعناو اللن للتنمينة الزراعينة شنبكة مبنادرة القنادة األينارقنة
الشباب/و ارة اخلارجية األمريكية جامعة بركلي كاليلورنيا جامعة كورنل Microsoft 4Africa
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ت إلنتناج احملاصنيل منع يننرص ينريندة لللاكهنة واجلو ينات إالّ أ ّ
املقاطعة الساحلية ب بة راعية غنية ومنناخ منؤا ٍ
مستويات اللقر مقلقة .ويتمثّل التحدي يف تدني مستوى مهارات اإلنتاج الزراعي.
وأطلق برنامج التنمية اجملتمعية للزراعة املستدامة يف كينيا مشروعا بعنوا "مشروع الشباب لللاكهة واجلو يات والثنروة
اايوانية يف املناطق الساحلية" الذي نلّذ خالل الل ة  2014-2011يف والية كيليلني يف املقاطعنة السناحلية يف كينينا.
ونلّذ املشروع يف واليتني تابعتني للمشروع هما ماليندي وكيليلني وكالهمنا يذطّني املقاطعنات األربعنة باهناري وغنانزي
وماليندي وماغاري  .ومتثّل املشروع الشامل يف اسنتحداث يننرص عمنل وحتقينق دخنل مسنتدام للشنباب يف املقاطعنات
األربعة يف والية كيليلي عنن طرينق االسنتلادة منن قطناع السنياحة باسنتخدام املهنارات اخلاصنة باألعمنال التجارينة
الزراعية من خالل اعتماد إنتاج اايوانات الصذرية والقيمة املضاينة والتسويق.
وبعد تدريب شباب نشيط على كيلية االعتماد على النل يتولّى حاليا  353شنابا أنشنطة ذات قيمنة مضناينة متعلّقنة
باللاكهة واجلو يات وتربية اايوانات الصذرية (الدواجن واألرانب) كمصدر للدخل .وتباع املنتجات إىل السنوبرماركات
واللنادل اجملاورة يف املنطقة.
وتشمل اإلجنا ات الرئيسية:





ّّ إنشا تسع صناعات منزلية صذرية لتجهيز جو اهلند وجو الكاشو واملانذو واألنانا ؛
أسعار املنتجات ذات القيمة املضاينة هي أعلى بنسبة  65يف املائة من أسعار السلع األساسية؛
يعمل  212شابا بدوام كامل يف القطاع الزراعي؛
يف السنننوات الثالثننة لتنليننذ املشننروع حقننق الشننباب رحبننا بقيمننة  4 450 500شننلن كنني
(47 834دوالر أمريكي) من مبيعاته .

وميكن اس داد جز من األموال اليت ّّ حتقيقها من خالل اجملموعة كوينورات الستثمارات مسنتقبلية .ويتجناو املبلن
اإللالي لألموال املندخرة حتنى تارخينه  1 450 600شنلن كني ( 15 591دوالر أمريكني) .وبندأ الشنباب خطنط
للوينورات واالعتمادات انطالقا من املدخرات .ويت ّ تقاس األمنوال األخنرى بنني أعضنا اجملموعنة لتلبينة احتياجناته
اليومية .ويتمتّع شباب من املقاطعة الساحلية اليوم بإمكانات للخروج من حالة اللقر اليت يعيشونها حاليا وأل يكوننوا
جز ا من اجملتمع الثري .وتنقص املهارات اخلاصة بريادة األعمنال واالنلتناح علنى كيلينة االسنتلادة جيندا منن البنينة
التحتية القائمة كمصدر للدخل وللسبل املعيشية املستدامة .ومن خنالل النلناذ إىل األسنوال القائمنة يف املنطقنة السناحلية
املتمددة ميكن للشباب وللمجتمع عموما أ يكو يف موذع خللق الثروات لألجيال ااالية واملستقبلية.
ويف العديد من األمثلة تكو ذمانات الشباب والنسا ذئيلة أو معدومة ليتمكّنوا منن حتسنني وذنعه اانالي لنذلك
وعلى الرغ من أنّه يتمتعو بإمكانات هائلة للنمو إالّ أ ّ غياب رأ املال واجلدارة االئتمانية ال يزال عائقنا رئيسنيا.
وال بد من إيال عناية أكء لكيلية تسهيل ااصول على األموال بالتوا ي مع االستمرار يف تنمية قدرات الشباب.
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ومن خالل الدخول إىل األسوال القائمة عن طريق جمموعات املنتجني املكوّنة من شباب ال ينتمنو إىل املنطقنة السناحلية
ينحسب بل يتواجدو يف كاينة أحنا البالد عموما ميكن أ يتدرّب عدد أكء من الشباب على يد منن سنبق أ خضنع
للتدريب وأ يشكّلوا اليوم مناذج إجيابية يف جمتمعاته تلضي إىل تتنالي التذنيري .إذناينة إىل ذلنك سيصنبح هنؤال
أقوى مع ارتلاع مستوى دخله وسيصلو يف النهاينة إىل موقنع يتنيح هلن الضنذط منن أجنل تذنيري السياسنات علنى
املستوىالقطري.

أوروبا
.13

املركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط

الشركاء :املركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط
املوقع :البحر األبيض املتوسط
التحديات الرئيسية :النلاذ احملدود إىل املعارف واملهارات الزراعية
النهج ☐:بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☒التثقيحل الزراعي ☒ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة :تندرّب أكثنر منن  30 000شناب .وجننح الننهج النذي اعتمنده املركنز الندولي
للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط والذي جيمع بني البحوث والتندريب والتعلني ومشناريع التنمينة امليدانينة
وااوار بشك السياسات يف توينري تدريب مؤهل للشباب.
املركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط منظمة حكومينة دولينة أنشنئت يف عنام  .1962ولالسنتجابة
الحتياجات الدول األعضا ينيها البال عددها  13ولتنليذ مشاريع بالتشارك مع جهات يناعلة دولينة ووطنينة وحملينة
أخرى يستعني املركز خبءاته يف التدريب املتخصص والبحوث واملساندة اللنية عء استهداف الشنباب يف البلندا
املتوسطية على حنو خاص وتوينري تعلي عنال تكميلني ألكثنر منن  1 000شناب كنلّ ينوم .وللمركنز الندولي للدراسنات
الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط أربعة معاهد راعية متوسطية موجودة يف باري (إيطاليا) وخانيا (اليونا ) ومونبليينه
(ينرنسا) وسرقسطة (إسبانيا) وتتخذ األمانة العامة من بناري (ينرنسنا) مقنرا هلنا .وتتنولّى مهمنة التعناو منن خنالل
التدريب املتخصص والبحوث الشبكية والدبلوماسية العلمية والشراكة السياسية.
ويهدف هذا النهج احملدد الذي يشمل املرونة والتخصصات املش كة والشراكات مع مؤسسنات متوسنطية أخنرى
إىل تعزيز الروابط بني التدريب والبحوث والتعاو أي بني املعارف واالحتياجات اإلمنائية .وتتمثّل مهتمه يف تقاطع بنني
ثالثة جماالت للتدخالت (التدريب البحوث التنمية) املوجّهة حنو احتياجنات الندول وأصنحاب املصنلحة يف العنامل
الزراعي والريلي وإمنا أيضا املنخرطة يف اجلانب االقتصادي للمعارف وينرص العمل للشباب .وتوينّر استمرارية اخلءات
اليت متتد من اإلنتاج إىل االستهالك نهجا شامال ومتكامال ملقاربة القضايا املتعلّقة بالزراعة واألغذية واملناطق البحرينة
والريلية .وتعاجل أيضا مناينذ مواذيعية من قبيل الزراعة العضوية والتنمية اإلقليمينة واملؤشنرات اجلذراينينة والنظنام
الذذائياملتوسطي.
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ودرّب املركز منذ إنشائه أكثر من  30 000شاب .ويشذل بعضنه مناصنب رئيسنية كنوكال راعنيني ومندرا ألعمنال
تارية وباحثني أو يف منظمات وطنية ودولية .وإذاينة إىل اهلدف األوّلي املتمثّل يف التدري يساه املركز يف ااوار
بني الثقاينات .وتدرّب ثلثا الشباب تقريبنا منن خنالل دورات قصنرية متخصصنة .ويف كنلّ سننة ميننح املركنز حنوالي
500منحة دراسية لطالب ومهنيني .عالوة على ذلك تستضيحل منصة إقليمية خاصة بشهادة الدكتواره أو تندع حننو
 50طالب دكتوراه كلّ سنة .وبني عامي  2004/2003و 2014/2013شارك حوالي  4 400شنخص يف املاجسنتري
من بينه  3 300من  13دولة عضو يف املركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط – تلقّى  70يف املائنة
منه منحة للتنقل .وبالنسبة إىل التدريب املتخصص شارك  8 200شخص تقريبا بني  2004/2003و2013/2012
يف دورات وينّرها املركز؛ وقَدِم  2 300مشارك من بلدا غري أعضا .
ويتيح هذا النموذج تدريب الشباب الذين سيصبحو صانعي القنرار املسنتقبليني يف جمنال األمنن الذنذائي والتذذينة منع
اإلحسا ستقبل لاعي وانلتاح مثري لالهتمنام علنى الواقنع اإلقليمني نا يعمنل باتناه حتقينق تنمينة مسنتدامة
ومنصلة .وميكن استنساخ هذا النموذج يف سياقات إقليمية (ينرعية) أخرى حيث تتقاس البلدا هذه الرؤية .وال بد أيضنا
من توينري دع مالي طويل األمد بهدف متويل التعلي والتدريب واهلبات والتنقل واملنح الدراسية وإمكانية النلناذ إىل
الشباب األكثر انديناعا ومهارة.
الشرق األدنى
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Enterprise Your Life

املوقع :مصر
الصندول الدولي للتنمية الزراعية
التحديات الرئيسية :غياب الثقة واملهارات اخلاصة باألعمال التجارية
النهج ☒:بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☐التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 تعلّ الشباب من موجّهيه وأعربوا عن تقديره للدع املستمر ال بد أيضا من تنمية القدرات لدى املؤسسات املالية حبيث تدرك على حننو أينضنل االحتياجنات واملعوقنات املتصنلةبعملية منح القرو للشباب.
الشننركا :

Make Cents International

صننلتك

Plan Egypt

يبل عدد السكا يف الشرل األدنى ومشال أينريقيا حوالي  350مليو نسمة .ويتوقع أ يبلن العندد  700ملينو نسنمة
حبلول عام  .2050ويتكوّ أكثر من  60يف املائة من السنكا انن هن دو النثالثني وتواجنه املنطقنة ثذنرة كنبرية يف
معدالت البطالة لدى الشباب والبالذني .ويبل معدّل البطالة لدى الشنباب يف اإلقلني حننو  30يف املائنة ينيمنا يتجناو
املعدل يف مصر نسبة  40يف املائة .ويشري اخنلا عدد الولائحل يف القطناع العنام والقطناع اخلناص النظنامي يف املنناطق
ااضرية اااجة إىل تعزيز روح ريادة األعمال لدى الشباب يف سالسل القيمة الزراعية.
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ولالستجابة هلذه ااالة ّّ متويل مشروع ترييب من خالل هبة من الصندول الندولي للتنمينة الزراعينة لنن
 – Cents Internationalوهي مؤسسة اجتماعينة تتخنذ منن واشننطن العاصنمة مقنرا هلنا – وصنلتك – وهني مبنادرة
اجتماعية تعمل الستحداث ينرص عمل للشباب على مستوى العامل العربني – يف يناير/كنانو الثناني  .2014وأشنارت
املشنناورات الننيت سننبقت وذننع التصننمي مننع الشننباب يف املننناطق الريليننة والننيت أجرتهننا الوكالننة احملليننة املنلّننذة –
 – EgyptPlanإىل أنّه هلذه اجملموعة وعي بك ّ ريادة األعمال هي أمثلة حيتذى بها وأنّه لديها هذه األمثلة النيت هني
عبننارة عننن رواد أعمننال جينندين .لكننن يف العدينند مننن اانناالت يلتقننر الشننباب إىل الثقننة إلطننالل أعمنناهل التجاريننة
واليتمتّعو هارات التلاو أو التواصل أو التخطيط أو توليد األينكار لتشذيل منشكة راعية على حنو نناجح .وبيّننت
املشاورات أيضا أ ّ الشباب تعلّموا من املوجّهني وقدّروا الدع املستمر املقدّم هل .
Making

ونتيجة لذلك ّّ وذع منهج  – Enterprise Your Lifeالذي يركّز على التنمية العملينة للمهنارات ااياتينة املتصنلة
بإطالل املشاريع وعلى تشكيل جمموعات إلنقاذ الشباب .ويشمل هنذا املننهج عنصنر التوجينه النذي يسنتخدم اسنتعارة
الرياذة للتعريحل عن مروّج جملموعات إنقاذ الشباب كموجّنه يتمثّنل عملنه يف إسندا املشنورة بشنك اسنتخدام مضنمو
التدريب .وصمّ املنهج على شكل تدريبات قصرية وهادينة متكّن املمارسة والتعلّ العملي للتنمية املستمرة للمهنارات منا
يتيح للشباب االختبار ومن ث ّ البحث عن مشورة توجيهية منن أعضنا رخنرين وكنذلك منن منروّج جمموعنات إنقناذ
الشباب .وباإللال ّّ تدريب  580جمموعة إلنقاذ الشباب ا يف ذلك حوالي  8 000عضو من بيننه  72يف املائنة
من النسا الشابات.
ويع ّز املشروع تنمية القدرات – يف صلوف الشباب ومؤسسات التمويل الصنذري – إلقامنة عالقنات ينعّالنة علنى مسنتوى
بني شباب الريحل واملؤسسنات املالينة النظامينة .ويتحقنق ذلنك أوّال منن خنالل بننا القندرات املالينة
املقر واملق
لألعضا يف جمموعات إنقاذ الشنباب لتحضنريه للنلناذ إىل اخلندمات املالينة النظامينة .وتوقّنع املشنروع أ ّ األعضنا يف
جمموعات إنقاذ الشباب سيكونو أكثر استعدادا للحصول على اخلدمات املالية النظامية ورغبة يف ذلك بعد املشناركة يف
جمموعات إنقاذ الشباب .ثانيا لدى مؤسسات التموينل الصنذري إدراك لقيمنة جمموعنات إنقناذ الشنباب يف منا يتعلّنق
بتنمية قاعندة منن العمنال املوثنوقني للحصنول علنى خندماتها وللحاجنة إىل تطنوير منتجنات وخندمات تتكيّنحل منع
االحتياجات املختللة للشباب يف املناطق الريلية  -من خالل إيال اهتمام خناص لنديناميكيات املسناواة بنني اجلنسنني.
وعن طريق مناقشة الءنامج وتبادل اإلحصا ات بشنك الويننورات ومعندالت اإلقنرا ودعنوة املمنثلني إىل اجتماعنات
اجملموعات جيعل مولّلو املشروع نظرا ه يف مؤسسات التمويل الصذري أكثر ارتياحا إ ا خندمات اإلرشناد املقدّمنة إىل
العمال األصذر سنا الذين استكملوا مشروع جمموعات إنقاذ الشباب .ومتكّن هذه النهج مولّلي املشروع من ترويج املشروع
على مستوى األعضنا يف جمموعنات إنقناذ الشنباب حينث يوصنى الشنباب النذين تناو ت ويننوراته واحتياجناته
االئتمانية قدرات جمموعات إنقاذ الشباب لتصل إىل مؤسسات التمويل الصذري احمللية ويت ّ دعمه الستكمال الطلبنات
وإجياد الضامنني وما إىل ذلك.
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وتبدو النتائج التمهيدية للمشروع التجرييب مشجّعة علنى النرغ منن أنّنه ال ينزال حنديث العهند .وأعنرب املشناركو
الشباب يف جمموعات إنقاذ الشباب عن تقديره ملنهج  Enterprise Your Lifeوأينادوا أنّه ينظرو إىل موجّهه على
أنّه "شقيق أو شقيقة ميكن أ يساعدا على توجيهه " إلطالل أنشطة جديدة مدرّة للندخل .وعلنى حننو أكثنر حتديندا
تثبت نتائج االستقصا ات األوّلية اإلمكانات اليت يوينّرها هذا املنزج بنني تنمينة القندرات والنلناذ إىل اخلندمات املالينة:
وألهر استقصا آلرا  1 000مشارك استكملوا نصحل املنهج أ ّ  75يف املائة أينادوا أنّه ادوا معنارينه و 25يف املائنة
أشاروا إىل أنّه طبّقوا معارينه بينما ذكر ما يعادل  20يف املائة أنّه استخدموا املعلومات لبند أو حتسنني نشنا مند ّر
للدخل .وسيُكشحل عن املزيد مع انتها اجملموعات من دورتها األوىل واستكمال تقيي األثر املقرّر لصنيحل  .2015ومنن
املتوقّع أنّه إذا ما أثبت املشروع التجرييب أنّه ينعال ا يكلي من حينث التكللنة قند تعتمند الوكناالت ااكومينة و/أو
لعيات التنمية اجملتمعية احمللية النموذج كجز من اس اتيجيتها لتنمية الشباب.
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حتديث دورة اجلامعيني وإعداد دورة للخرجيني يف اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

املوقع :باكستا
والزراعة واجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
التحديات الرئيسية:
 ذما معاجلة املناهج الزراعية للتحديات الراهنةالنهج☐ :بني األقرا ☐التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☒التثقيحل الزراعي ☐البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 يسهّل إنشا شبكة جامعات إلتاحة توحيد الدورات االستلادة بشكل أكء واالستمرارية على املستوى الوط يع ّز تبادل املواد املعدّة مع املؤسسات املعنية بصنع السياسات الزراعية القدرة على إدماج منواد الندورات يف خندماتاإلرشاد.
الشركا  :التحالحل العاملي بني الشباب واألم املتحدة منظمنة األغذينة

وتعتء أهمية توينري دورات حمدّثة وذات صلة وعملية يف اجلامعات ال سيّما يف البلدا النامية بشك املواذيع الزراعية
أساسية يف مكاينحة اللقر وحتقيق األمن الذذائي وتنليذ اارسات ينعّالة للتكيّحل مع تذيّر املناخ.
ودعمت منظمة األغذية والزراعة/التحالحل العاملي بني الشباب واألم املتحندة اجلامعنة الوطنينة للعلنوم والتكنولوجينا يف
باكستا يف حتديث دورتها للجامعيني حول الريّ ويف إعداد دورة جديدة للخرجيني حول املوذنوع .ونُظّمنت جمموعنة
من  26حماذرة لكلّ دورة صُمّمت لتواينق االحتياجات ااديثنة إلدارة املنوارد الطبيعينة يف سنيال تذيّنر املنناخ و نا
يتماشى مع مبادئ الزراعة الذكية من الناحية املناخية .واستكمل هذا التحديث بهدف تعزينز اللهن والنتعلّ والتندريب
يف اجلامعة سعيا لبلوغ اهلدف النهائي املتمثّل يف متكني الطالب من تطبيق ما تعلّموه على حنو ينعّال ما يسناعد علنى
التكيّحل مع تذيّر املناخ ورينع مستوى األمن الذذائي يف بلده .
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وحصلت دورة اجلامعيني على ترتيب متقدّم جدا من قبل الطالب خالل التقيي  .وجرى تبنادل منواد الندورة الينوم منع
جامعة الزراعة يف بيشاور وجامعة مهرا للهندسة والتكنولوجيا يف حيدر أباد .و يف النهاية سنتُعمّ املنواد النيت أعندّت
على اللجنة الدولية للري والتصريحل اليت ستتمكّن من تنوينري الندورة للطنالب النذين يدرسنو هندسنة الري/اهلندسنة
املدنية حول العامل من خالل جلانها الوطنية.
وتعتء قدرة الدورة وموادها علنى مواصنلة التكيّنحل ينيمنا يتحسّنن ينهن اارسنات التكيّنحل منع تذيّنر املنناخ وتتطنوّر
التكنولوجيا الرامية إىل معاجلة تذيّر املناخ يف القطاع الزراعي أساسية الستمرار جناحها .وكاننت الندورة عنندما نلّنذت
حمدّثة بالكامل وينبذي أ تبقى كذلك لضما حصول الشباب املشاركني يف الدورات املعدّة على أينضنل ينرصنة لتحقينق
التذيري يف دياره .
آسيا
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جمموعههههههههات الفتيههههههههاتhttp://www.landesa.org/women-and-land/programs-and- ،
projects/security-for-girls-through-land-project-girls-project/

الشركا
املوقع :اهلند
التحديات الرئيسية:غياب الوعي لدى اللتيات اقوقهنّ وعدم إمكانية النلاذ إىل األراذي
النهج ☒:بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☐التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 يسمح تزويد اللتيات علومات حول حقول النلناذ إىل األراذني وااصنول علنى مهنارات لالخننرا يف سنبل كسنبالعيش القائمة على األراذي بتمكني اللتيات بذر املساهمة يف حتقيق األمن الذذائي والتذذوي هل وجملتمعاته
 ميكن إلنشا املراينق والتواصل من خالل شنبكة للشنباب أ يتنيح مزيندا منن اللنرص لتنوينري الولنائحل وإدمناج رراالشباب يف عملية صنع القرار.
Landesa :

وغالبا ما يُنظر إىل اللتيات اللقريات يف املناطق الريلية على أنّهن ّن عنب علنى أسنره ّن حينث ال يعتنء مسناهمات يف
اجلانب املالي وألنّه يتعيّن على أسرهنّ دينع مهر لتزوجيهنّ .وميكن لثمن املهر أ يندّمر األسنرة منن الناحينة املالينة
لذلك تبذل أسر كثرية ما بوسعها لتاليف دينع مهر كبري .ويف العديد من اااالت يع هذا تزويج اللتاة يف سنن مبكنرة
حتى يف الثانية عشرة أو الرابعة عشرة من العمر نظرا إىل أ ّ املهر يُخلّض أحيانا أو ال يُطلب حتى للعرائ الصنذريات
جدا .وحني تتزوج اللتيات يتعيّن عليهنّ التسرّب من املدرسة.
وبهدف توينري ينرص للنسا الشابات لكسنب معيشنته ّن يف قطناع الزراعنة وتعزينز األمنن الذنذائي والتذذينة يف صنلوف
اجملموعات اهلشّة ومتكني اللتيات من التحوّل إىل بالذنات واثقنات منن أنلسنه ّن ومسنتقالت طنوّر  Landesaوهنو
معهد للتنمية الريلية متخصص يف تكمني حقول النلناذ إىل األراذني للسنكا األكثنر ينقنرا يف العنامل – مشنروع اللتينات.
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وميكّن املشروع النسا الشابات يف املناطق الريلية يف والية البنذال الذربينة منن إعمنال حقنوقهنّ يف النلناذ إىل األراذني
وإنتاج وبيع أغذيتهنّ اخلاصة .وحيسّن هذا اآلينال االقتصادية واالجتماعية الطويلة األمد وخيلّحل من احتمال التعنرّ
ملخاطر من قبيل واج األطلال وغياب التعلي وسو التذذية .وتتيح يادة الله للحقول املتصلة باألراذي على مستوى
اللتيننات وجمتمعنناتهنّ -ومسنناعدة اللتيننات علننى اسننتخدام األراذنني السننتحداث األصننول وإثبننات إمكاننناته ّن -هلننذه
اجملموعة كسب بعض القدرة للتحكّ ستقبلهنّ .ويرينع ذلك احتمال متتّعه ّن حبقول رمنة للنلاذ إىل األراذي كبالذات.
ويتمثّل العنصر الرئيسي للمشروع يف تنظي جمموعات لللتيات تلتئ بصورة منتظمة بتيسري من قادة أقرا وبندع منن
العاملني يف القطاع الصحي يف اجملتمع احمللي .وتشارك اجملموعات يف مناقشات تلاعلية وتندرّ اللتينات عنن حقنول
النلاذ إىل األراذي واألصول وسبل كسب العيش القائمة على األراذني ومنناينع النتحكّ باألراذني وأهمينة حقنول
اإلرث املتساوي لللتيات واللتيا  .وتزوّد أيضا هذه اجملموعات اللتيات هنارات خاصنة بسنبل املعيشنة القائمنة علنى
األراذي و عارف عملية حول كيلية الوصول إىل املؤسسات ااكومية اليت ميكن أ تسناعدهنّ علنى املطالبنة بنإرثهنّ
وتكمني حقوقهنّ يف النلاذ إىل األراذي مستقبال.
وتركّز األنشطة العملية على تعلي اللتيات راعة اادائق املنزلية الصذرية حيث ميكننهنّ أ ينزرعن منتجنات مذذينة
لتزويد أسرهنّ بإمداد غذائي إذايف أو بيعه لتحقيق دخل .ويستخدم العديد منن اللتينات حندائقه ّن لكسنب املنال للمنرّة
األوىل وبدأت أسرهنّ تعتءهنّ أصوال بدال من أعبا  .ويتمثّنل عنصنر رخنر يف تعلني اللتينا ومشناركة اجملتمنع .وهنذا
يقتضي توعية الصبيا واجملتمعات احمللية على املخاطر النيت تتعنرّ هلنا اللتينات وعلنى حقنول اللتينات ومنناينع
ارتباطهنّ باألر  .وقد وصل مشروع اللتيات إىل أكثر من  4 000ينتاة يف أكثر من  1 000قرية يف مقاطعة كوش بهنار يف
والية البنذال الذربية .وستواصل اللتيات اللواتي شاركن يف الءنامج لسنة واحدة دراستهنّ على األرجح للحصول علنى
أصول بامسه ّن وبالتالي سيكو حتوّهلنّ إىل عرائ أطلال أقل احتماال.
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محلة مجع املعلومات

www.infomediary4d.com ، Infomediary

الشركاء:معهند حبنوث األر يف الللنبني وحندة التندريب املهن اللن يف مكتنب

املوقع :الللبني
املدار الثانوية التابع لو ارة التعلي
التحديات الرئيسية :عدم التآ لحل مع تكنولوجينا املعلومنات واالتصناالت وعندم تنوينر بنينة حتتينة جيّندة لتكنولوجينا
املعلومات واالتصاالت
النهج ☐ :بني األقرا ☒التدريب امله
☒املعارف التقليدية☒ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☒التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 ينبذي أ تكمّل دائما االس اتيجيات اخلاصة باإلن نت وتلك غري املتصلة بالشبكة بعضها بعضا؛ سيسنناعد حتدينند الننرواد علننى تعظنني األثننر و يننادة االسننتلادة ال س نيّما حيننث يكننو األشننخاص حننذرين منننالنهجاجلديدة؛
 سيضمن ااوار املستمر مع املؤسسات الوطنية وو ارة التعلي االستدامة.31

تعتء محلة  Infomediaryمبادرة وطنية اشد طالب الثانوية العامة الذين ت اوح أعماره بني  13و 16سننة تقريبنا
لالذطالع بدور وسطا املعلومات :ويتوقّع منه أ يؤدوا مهمة مقدّمي املعلومات يف جمتمعاته اليت تعتمند علنى راعنة
األر  .وجيري تنليذ ااملة اليت بدأت يف عام  2012يف أكثر من مئة مدرسة على مستوى البلند .واهلندف منن هنذه
ااملة معاجلة نقص املعلومات يف اجملتمعات النائية اليت تعتمد على راعة األر يف الللنبني وسند الثذنرة يف اإلرشناد
الزراعي :ويتوينر يف البلد  13 285عامال يف جمال اإلرشاد الزراعي ينقط خلدمة أكثر من مليوني مزارع أر .
وصمّمت هذه املبادرة علنى أنّهنا حبنوث إجرائينة إىل جاننب اسن اتيجيات خاصنة باإلن ننت وأخنرى غنري متصنلة
بالشبكة .وتشمل املبادرات اإللك ونية التعريحل على ) PhilRice Text Center (PTCوعلى  PinoyRiceو PTCمنصة
إلرسال الرسائل النصية تيب على ليع االستلسارات بشك راعة األر  .و PinoyRiceموقع إلك وني حيتنوي علنى
ك ّ هائل من املعلومات حول راعة األر يف الللبني .وأنشئت هاتا املنصتا حتت رعاية األكادميية امللتوحة للزراعنة يف
الللبني وهي تمّع ملراكز البحوث الزراعية يف الللبني الذي انتهى يف عام  .2010ويُشجَّع لينع الطنالب املشناركني
على التسجيل مع  .PTCويقوم اللريق بتصنيحل الرسائل النصية النواردة منن الطنالب .وجينري اللرينق أيضنا جنوالت
منتظمة من االتصاالت و يارات عشوائية ملتابعة تنليذ املشروع.
وتشمل املبادرات غري املتصلة بشبكة اإلن نت إنشا حدائق لألر وإجرا مسنابقة  Infomediary Quiz Beeوتنوينري
مواد إعالمية يف املدار املشاركة وتنظي األيام امليدانية بصورة عشوائية وتعزيز قدرات املدرّسني .وينلّذ املشروع أيضنا
تدريبا وطنيا على إنتاج األر على مستوى املدرّسني يف املدار املشاركة .ويعتء املدرّسنو العوامنل املضناعلة لقنوة هنذه
املبادرة وبالتالي يتعيّن عليه إدماج الدرو اليت استخلصوها يف مناهجه .
ويتوينّر اليوم رالف الكتاب الذين جيمعو املعلومات ويرسلونها إىل منصة  .PTCوعلى سبيل املثنال تلقّنت املنصنة بنني
يونيو/حزيرا وديسمء/كانو األوّل  2014أكثر من  3 000رسالة من جامعي املعلومات اخلاصة بنكنواع األر واإلدارة
املتكاملة لآلينات واملياه .وعمّمت و ارة التعلي تقريرا نشر يف عام  2014على مدار التدريب املهن اللن الزراعني يف
كاينة أحنا البالد .وحيتوي التقرير على توصيات لتحسني العرو اخلاصة بالدورات الزراعية منن قبينل راعنة األر .
كما نزّل العديد من املدرّسني مواد تدري من منصة  PinoyRiceاليت يستخدمونها حاليا لتعلني إنتناج األر  .ووثّقنت
ااملة أيضا اااالت الناجحة للحدّ من مبيدات اآلينات والتحسنينات يف سنلوكيات البحنث عنن املعلومنات يف صنلوف
املزارعني ويف اجملتمعات احمللية.
وبعد مرور أكثر من سنتني على تنليذ ااملة يتمثّل أحد االستنتاجات اجللية يف عدم إمكنا املبنادرة أ تكنو رقمينة
بالكامل .واال األجنع هو اجلمع بني هذين النهجني النهج اإللك وني والنهج غري املتصل بالشبكة .وسريسنل مزيند
من الطالب رسائل نصية حني تري أنشطة مستمرة ميدانيا .وينبذي أ تكو البنينة التحتينة لتكنولوجينا املعلومنات
واالتصاالت يف املناطق الريلية أولوية للحكومات .ونظرا إىل أ ّ كلّ ذلك يتمحور حنول االخننرا يف الزراعنة ينبذني أ
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تؤخذ يف ااسبا جيّدا نهج التعلي وال ينيه جمتمعنة عنند صنياغة اسن اتيجيات االتصناالت إلشنراك الطنالب .وقند
التؤتي االس اتيجيات التقليدية مثارها مع الشباب.
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مشروع مفهوم القرية
الشركاء :اجلمعية الدولية لطلبة العلوم الزراعية والعلوم املتصلة بها

املوقع :إندونيسيا
التحديات الرئيسية:
 غياب اخلءات على املستوى امليداني للطالب يف جمال الزراعةالنهج ☒:بني األقرا ☐التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☒التثقيحل الزراعي ☒ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 يسهّل إشراك الشباب يف األدوار القيادية يف اجملتمعات احمللية التعلّ بشكل أينضل على املستوى املينداني وحيلّنزهعلى أ يكونوا من صانعي التذيري
 يسهّل تعلي الطالب مهارات العالقات بني األشخاص من قبيل كيلية بنا الثقنة واالحن ام يننرص القينادة ويعنزّإمكانية االستلادة من األينكار اجلديدة.
يف عام  2010أطلقت اجلمعية الدولية للطنالب يف جمنال الزراعنة والعلنوم ذات الصنلة يف إندونيسنيا برناجمنا مبتكنرا
حيمل اس مشروع ملهوم القرية لتعزيز معارف الطالب يف إندونيسيا يف ما خيص اخلدمات التطبيقية لإلرشاد الزراعني.
ومشروع ملهوم القرية موجود حاليا يف مثاني جامعات إندونيسية .ويهدف املشروع إىل حتسني األمن الذذائي والتذذية يف
مثانية أقالي ريلية يف إندونيسيا viiمن خالل توينري خدمات اإلرشاد اليت يقندّمها الطنالب يف حقنل الزراعنة واجملناالت
ذات الصلة للمنتجني احملليني .ومن خالل مشروع ملهوم القرينة حتظنى اجملتمعنات احمللينة بلرصنة االسنتلادة منن
التدريب يف طائلة من اجملاالت اليت تشمل التسويق وتهيز األغذية ومراحل ما بعد ااصناد والزراعنة العضنوية
والتذذية .وإذاينة إىل املناينع املقدّمة إىل املنتجني املشاركني تعتء تنمية قدرات الطالب الشباب منلعة مهمة منن منناينع
املبادرة .وحيظى هؤال الشباب بلرصة االطالع علنى الظنروف اللعلينة واملشناكل املشن كة يف املنناطق الريلينة وتطبينق
خلليته التعليمية ملعاجلة التحديات احمللية املتعلّقة برينع مستوى األمن الذذائي والتذذية لدى اجملموعات اهلشة.
ومعظ الشباب املشاركني ه من الطالب اجلامعيني الذين يتمتعنو بالدرجنة األوىل عنارف نظرينة مصندرها اجلامعنة.
واليتمثّل التحدي األكء هلؤال الطالب يف ااصول على معرينة كاينية على املستوى امليداني وهو حتديدا السنبب ورا
استلادة الطالب اإلندونيسيني من مشروع ملهوم القرية .ويُحلّز الطالب على تاو قدراته منن خنالل السنعي إىل حن ّل
املشاكل اللعلية للمجتمعات الريلية ما يع ّز مهاراته وقدراته للعمنل منع املنزارعني منن أجنل إجيناد حلنول بذنر
حتليز األمن الذذائي والتذذية.
وملشروع ملهوم القرية نهج مبتكر يركّز على بنا عالقة شخصية وثيقة بني الطالب واجملتمعنات احمللينة لزينادة الثقنة
واملصداقية .ويب الطالب عالقة قوية مع اجملتمعات عء يارات أسبوعية ال تركّز على املناقشات الزراعينة ينحسنب
إمنا على ااياة اليومية أيضا .وأثبتت هذه االسن اتيجية ينعاليتهنا يف كسنب ثقنة املننتجني ويسّنرت تنلينذ خندمات
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اإلرشاد .ويف الوقت نلسه يطّلع الطالب على وقنائع اايناة اليومينة للمجتمعنات الريلينة منا سنيؤثّر علنى دراسنته
املستقبلية ومسريته املهنية.
واستلاد أكثر من  150طالب يف إندونيسيا يف عام  2014من مشروع ملهوم القرية حيث منحوا اللرصة للعمنل كمرشندين
يف اجملتمعات احمللية وتقاس معارينه مع املنتجني .وميكّن مشنروع ملهنوم القرينة هنؤال الطنالب منن متابعنة مسنرية
وليلية يف جمال اإلرشاد أو التنمية جلمع خءات عملية وبنا مهارات يننية وشخصية .وسيكو للخءات اليت جيمعهنا
الطالب أثر مستقبلي على جودة التنمية الزراعية واإلرشاد على املستوى القطري.
واجلمعية الدولية لطلبة العلوم الزراعية والعلوم املتصلة بها هي حاليا أكء منظمة دولينة للطنالب متخصصنة يف الزراعنة
مع حوالي  10 000عضو يف كاينة أحنا العامل وهناك إمكانية كبرية الستقطاب مزيد من املشناركني إىل مشنروع ملهنوم
القرية من جامعات شريكة .ومن شك ااصول على الساعات اجلامعية املعتمندة للمشناركة يف مشنروع ملهنوم القرينة أ
يزيد بالتككيد عدد الطالب العاملني كمرشدين .وهناك أيضا إمكانية لتوسيع نطال املشنروع ليشنمل بلندانا أخنرى حينث
تتواجد اجلمعية .وأبدت بلدا يف أينريقيا الذربية اهتماما خاصا بهذا اخلصوص حتى الساعة.
وينبذي أ حيظى اخلءا الزراعيو املستقبليو بلرصة للتعلّ يف لروف ينعلية بند اا منن مرحلنة مبكنرة منن دراسنته
وجيب االع اف بطالب الزراعة واستخدامه كمورد رئيسي للتنمية الزراعية .وينبذي أ تندع اجلامعنات واملؤسسنات
ااكومية على السوا جهود الشباب الكتساب خنءة عملينة يف الزراعنة .ومنن شنك إدمناج مشناريع ااثلنة يف املنناهج
الدراسية للجامعات أ يع ّز هذه اجلهود إىل حدّ كبري من خالل منح الطالب عددا منن السناعات األسنبوعية لدراسنة
مواد خاصة بعمله اجملتمعي على املستوى احمللي .ومن خالل التعاو بني اجلامعات ومؤسسات الشباب ومؤسسنات
اإلرشاد العامة سيستليد الطالب أكثر من تربة التعلّ هذه عء ااصول على مشورة مباشرة منن مرشندين حم يننني.
ومن شك تشجيع التطوّع يف سيال التنمية الريلية وتوينري الدع املالي له أ يع ّز جودة الطالب الذين أنهوا دراساته يف
اجملاالت ذات الصلة يف إندونيسيا وبالتالي سيعود ذلك بالنلع على قطاع األغذية والزراعة ككلّ.
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نيبال
الشركاء :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الزراعة يف نيبال

املوقع :نيبال
التحديات الرئيسية:
 عدم كلاية املعلومات املقدّمة للمزارعني ونقص وسائل اإلعالم املتوينّرة؛ ذعحل التدريب واإلرشاد نا يف ذلنك االنتشناراحملدود لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
النهج☐ بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☒ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☐التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 اااجة إىل تضمني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمات اإلرشاد واالستشارات املقدّمة للمزارعني السياسات العامة واالستثمار لدع نشر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريلية.34

يف عام  2011أطلق مشنروع تكنولوجينا املعلومنات واالتصناالت يف الزراعنة يف نيبنال علنى يند جمموعنة منن الطنالب
اجلامعيني .ويعمل املشروع ملعاجلة عندة حتنديات يف قطناع الزراعنة يف نيبنال جنمنت عنن الصنعوبات النيت واجههنا
املزارعو يف ااصول على معلومات وكذلك عن املعوّقات التكنولوجية اليت حتدّ منن انتشنار وكلنا ة خندمات اإلرشناد
واالستشارات .وعمل املشروع منذ إنشائه على استخدام أدوات ستللة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز خدمات
اإلرشاد الزراعي يف نيبال .وتولّت املنظمة عدّة مبادرات لتكنولوجيا املعلومات واالتصناالت يف جمنال الزراعنة منن قبينل
"مؤمترات الليديو للتدريب" وتو يع أشرطة ينيديو ونظ الرسنائل النصنية لنشنر املعلومنات وإنشنا مكتبنات راعينة.
وطوّرت املنظمة تطبيقا راعيا إلك ونيا حتت اس " "Krishi Gharيسنتخدم تكنولوجينا اهلناتحل احملمنول واإلن ننت
بشكل مبتكر إلمتام دور خدمات اإلرشاد يف البلد .ويشدّد تطبيق " "Krishi Gharعلى أهمية متكني مكاتب الزراعة منن
إرسال معلومات ذات صلة إىل املزارعني يف الوقت املناسب.
وتؤثّر املعلومنات الزراعينة علنى اإلنتاجينة الزراعينة بكشنكال شنتى .وميكنن أ تسناعد علنى إيننادة القنرارات املتعلّقنة
باألراذي والعمل والثروة اايوانية ورأ املنال واإلدارة .وميكنن أ يسناعد تعمني املعلومنات الزراعينة يف الوقنت
املناسب وعلى األشخاص املناسبني على حتسني اإلنتاجية الزراعية .ويتمثّل أحد التحديات الرئيسية يف نشر املعلومنات
الزراعية ذات الصلة على مستوى الشباب الذين يكوننو يف الذالنب غنري متصنلني بالشنبكات التقليدينة وبنالنظ غنري
النظامية لتدينق املعلومات .ومن باب األهمية ينإ ّ معظ الشباب يف نيبال متصلو بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
ما يوينّر ينرصة مقنعة للنلاذ إليها بكشكال مل تكن اكنة تقليديا.
ويقس نيبال إىل ثالث مناطق ستللة من الناحية الطبيعية اجلذراينية -جبال تالل وتضاري مع مناخات متبايننة يف
ستلحل املناطق .ويض نيبال نتيجة لتلاوت مساته اجلذراينية ومناخنه جمموعنة واسنعة منن النباتنات واايواننات.
وتؤثّر الطبيعة املتنوّعة للمناخ بصورة كبرية على الزراعة احمللية وعلى تنوّع املعلومنات النيت حيتناج إليهنا املزارعنو يف
ستلحل املناطق اجلذراينية .ويتيح تطبيق " "Krishi Gharملختلحل املكاتب ااكومية إرسال معلومنات متعلّقنة بالزراعنة
إىل املزارعني وينقا الحتياجاته احمللية احملددة.
ويقدّر أ ّ التطبيق القائ على نظام  androidيستخدم منذ ديسنمء/كانو األوّل  2014منن جاننب أكثنر منن
مزارع .ينضال عن ذلك يستخدم أكثر منن  40مكتبنا حكومينا النظنام أيضنا .ويسنتخدم تطبينق " "Krishi Gharكنذلك
وسائط اإلعالم االجتماعية لنشر معلومات راعية حيث استلاد حنو  13 000مزارع منه ويقندّر أ يكنو  80إىل 90
يف املائة منه من الشباب .وغطّت املعلومات اليت نشرت جماالت مثنل حتسنني اارسنات إدارة األراذني والتخطنيط
الزراعي وأنواع البذور ومراقبة األمرا وتوينري معلومات االتصال بكخصائيني منؤهلني .وتنؤدي هنذه املعلومنات دورا
مهما يف تعمي أينضل املمارسات واختيار البذور املالئمة على أسا املناخ والبيئة و يادة التوعية علنى مواقنع وأسنعار
السول .ويتيح نشر املعلومات يف الوقت املناسب خلنض تكناليحل اإلنتناج لندى املنزارعني و ينادة إنتناجيته ؛ وبالتنالي
يضطلع بدور هام يف حتسني األمن الذذائي والتذذية.
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حتفيز القيادة يف املناطق الريفية
الشركاء:

املوقع :اهلند
التحديات الرئيسية:
يؤدي غياب جمموعات ومنظمات الشباب إىل دع حمدود من جانب املصارف واملؤسسات املالية؛
تدني مستويات إجادة القرا ة والكتابة على مستوى الشباب؛ وعدم االهتمام بالزراعة يف صلوف الشباب
النهج ☒:بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☒التثقيحل الزراعي ☒ البحوث
النتائج الرئيسية والدرو املستلادة:
 يسهّل اخنرا الشباب يف أدوار القيادة يف اجملتمعات احمللية إمكانية التعّل بشكل أكء على املستوى امليداني وحيلّزالشباب على أ يكونوا من صانعي التذيري.
أطلق املشروع املموّل من الدولة الذي حيمل عنوا "حتليز القيادة يف املناطق الريلينة لتسنريع نشنر املعلومنات :البحنوث
اإلجرائية" يف ديسمء/كانو األوّل  2012يف جامعة بهار الزراعية يف صبور اهلند .ويف إطنار املشنروع اخنتري قنادة
شباب من مناطق إقليمية ساعدة مراكنز للعلنوم الزراعينة علنى مسنتوى املقاطعنات .و ّّ تندريب القنادة الشنباب علنى
ابتكارات راعية متنوّعة يف قطاعات ينرعية ا يف ذلك راعة اللطر و راعة األ هار العالية القيمة وتربية الدواجن.
واستخدم النهج إلنشا نواد شبابية للسماح للشباب من رجال ونسا بالتعناو منع أشنخاص يتمتّعنو بالذهيننة نلسنها
و ستوى الدخل عينه .وساعد هذا على طلب قرو من املصنارف ومنن مؤسسنات مالينة أخنرى وكنذلك علنى ضطني
األمية حيث أوكل إىل األعضا يف اجملموعات النيت حتظنى سنتوى تعليمني أكنء مسنؤولية تندريب منن ينتمني إىل
مستويات أدنى من حيث إجادة القرا ة والكتابة .واستخدمت أيضا نوادي الشنباب لتشناطر قصنص النجناح واسنتعني
بكمثلة منوذجية يف قطاع الزراعة لتشجيع الشباب على ينه أ ّ الزراعة هي مهنة قابلة لالستمرار على األرجح.
واستلاد جمموع من  152شابا وشابة من املشروع .وأطلقت املبادرات الزراعية يف جماالت تشنمل إنتناج اللطنر و راعنة
األ هار وتربية الدواجن وإنتاج العسنل منن خنالل الننوادي .وأدّى الندخل النذي حتقنق إىل حتسنني األمنن الذنذائي
والتذذية لألسر .وعلى حنو خاص حتسّنت التذذية من خالل أنشطة من قبيل راعة اللطر اليت تنوينّر حتديندا مصندرا
غنيا باملذذيات .ومكّن املشروع من حتقيق دخل أينضل لللنرد وكنذلك تنكمني يننرص عمنل علنى مندار السننة للشنباب يف
منشآته التجارية اخلاصة.
وميكن إىل حدّ كبري تعزيز هذا النهج واعتماده يف مواقع أخرى .ومن امله على حنو خاص أ يت ّ توثيق نوادي الشنباب
وتبادل مناذج حياتية ينعلية عن حاالت ناجحة ما يشجّع الشباب على إحداث تذيري حنو األينضل .إذناينة إىل ذلنك
ينبذي حيثما أمكن متابعة السياسات اجلامعية اليت يتبنّى ينيها العلمنا يف اجلامعنات الزراعينة قرينة بهندف تعزينز
مهارات القيادة لدى جمموعة من الشباب إىل جانب تشكيل منشكة راعية يرأسها قائد شاب.
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الشركاء :مركز توتو للتدريب الريلي مركز التعاو الل للتنمية الزراعية والريلية
املوقع :جزر احمليط اهلادئ
التحديات الرئيسية :جعل الزراعة جاذبة ومرحبة للشباب.
النهج☒:بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☐التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 قيمة االس اتيجية اجلامعة اخلاصة بالشباب لتعك طائلة واسعة من النهج/املبنادرات النيت تنمني قندرات الشنبابلالخنرا يف الزراعة واملساهمة يف حتقيق األمن الذذائي والتذذية على املستوى الوط .
 مناينع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتدريب على وسائط اإلعالم االجتماعية املدجمة مع تنمينة قندرات الشنبابيف جمال الزراعة.
تشكّل عدّة اس اتيجيات هادينة منوذجا لالس اتيجية اخلاصة بشنباب دول احملنيط اهلنادئ يف قطناع الزراعنة النيت
أعدّت استجابة لندا صادر عن و را الزراعة يف دول احمليط اهلادئ يف عام " 2008الستطالع سبل تسنمح بندع مزيند
من الشباب لبد مسرية مهنية يف قطاع الزراعة" .وتعتء االس اتيجية – اليت أعدّتها أمانة لاعة دول احمليط اهلادئ
باالش اك مع مركز التعاو الل للتنمينة الزراعينة والريلينة ونلّنذتها شنبكة السياسنات الزراعينة واارجينة يف دول
احمليط اهلادئ – أداة سياساتية توصي بإجرا ات ومبادرات إلشراك الشباب يف الزراعة يف املنطقة.
ويتمتّع مركز توتو للتدريب الريلي على سبيل املثال خبءة طويلة يف توينري التندريب للشنباب يف جمنال الزراعنة وقند
استحوذ على اهتمام كبري من جانب بلدا جزرية أخرى يف احمليط اهلادئ .وينظر إىل النمنوذج علنى أنّنه يقندّم حلنوال
قيّمة لبعض من مشاكل املنطقة األكثر إااحا ا يف ذلك البطالة لدى الشباب وارتلاع معدّل اجلرمينة واإلسنراف يف
تناول الكحول وارتلاع مستويات الواردات الذذائية .واعتءت صنيذة توتنو ناجحنة جندا يف إعنداد الشنباب ليصنبحوا
مزارعني ناجحني على أراذيه اخلاصة ما يظهر أ ّ شباب الريحل ميكن أ يكسبوا سبال معيشية الئقنة منن الزراعنة.
وعمليا ال يزال ليع الذين استكملوا دورة املركز للمزارعني الشباب يعملو يف الزراعة كمصندر أساسني هلن لتحقينق
الدخل .ويف منطقة موصوينة بكنّها األكثر ينقرا يف ينيجني حلّنز التندريب النذي ينوينّره املركنز األمنن الذنذائي يف صنلوف
اخلرجيني الشباب ومكّنه من املساهمة بصورة جمدية يف جمتمعاته .
ووينّرت أمانة لاعة دول احمليط اهلادئ يف إطنار مصنادقتها علنى نهنج توتنو الندع اللن والتندريب للمندرّبني
واألجهزة الزراعية واملعلومات بشك أمرا القلقا ملركز التدريب .وتعتنء تكنولوجينات املعلومنات واالتصناالت أيضنا
عنصرا مهما لالس اتيجية اخلاصة بالشنباب يف دول احملنيط اهلنادئ يف قطناع الزراعنة املعن ف بكنّهنا سنبيل ينعّنال
الجتذاب الشباب إىل القطاع .واستحدثت أمانة لاعة دول احمليط اهلادئ وشنبكة السياسنات الزراعينة واارجينة يف
دول احمليط اهلادئ صلحة على موقع ينيسبوك للشباب يف قطاع الزراعة ما يشنجّع الشنباب علنى مناقشنة السياسنات
واالس اتيجيات .ويف عام  2012نظّمت األمانة والشركا ن ينيه مركز التعاو اللن للتنمينة الزراعينة والريلينة
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حلقة عمل للتدريب على وسائط اإلعالم االجتماعية والويب  .02للشباب يف ينيجي .واسنتحدثت  Elenoa Saleleوهني
واحدة من اخلرجيني الزراعيني املشاركني البالذة من العمر  24سنة مدوّنة بعنوا اعثروا علي يف العامل الزراعي لتبادل
األينكار واخلءات مع شباب رخرين مهتمني باملبادرات املتعلّقة بالزراعة .وينخر خنريج رخنر يف مبنادرة الزراعنة علنى
مستوى الشباب يف ينيجي اليت أطلقت عام  2012يف مسعى لتوينري ولائحل منتجة للشباب العاطل عن العمنل .وميتلنك
املزارعو الشباب اآل  15 000نبتة قلقا وبركة لألمساك وأرا للزجنبيل والكساينا وسبع أبقار وثورين بلضنل
مساعدات متثّلت بهدايا من الشتول واألدوات وسبل للنقل لتمكينه من إطالل أعماهل .
وحير برنامج تعمي االبتكارات يف جمال التنمية الريلية الذي وذعته املؤسسة الدولية لشعوب منطقة جننوب احملنيط
اهلادئ تقدّما يف مساعدة الشباب يف املناطق الريلية املعزولنة يف مثانينة بلندا يف احملنيط اهلنادئ علنى متابعنة يننرص
مبتكرة ومستدامة لكسب العيش .ومن باب األهمية ميثّل الشباب احمللّز الرئيسي للعملية ويُمنحنو عمندا دورا هامنا
يف التدخالت املتنوعة اليت يصمّمها الشباب أنلسه  .ويساعد كلّ من برنامج املزارعني الشنباب يف تونذنا ومركنز اي ننا
تينا للنظ العضوية يف جزر سليما الشباب على االخنرا يف الزراعة العضوية بوصنلها سنبيال ينعناال ومسنتداما لتنوينري
ينرص العمل والدخل.
ويتمتّع العديد من هذه النهج بإمكانات مهمة لتوسيع نطال اجلهود وتكييلها مع سياقات ستللة .واعتنءت
 Kunawave Brownمن مصلحة األراذي يف أمانة لاعة دول احمليط اهلنادئ أ ّ "هنذه املبنادرات متثّنل ينقنط بعنض
التطوّرات الناجحة اليت حتدث يف منطقة احمليط اهلادئ ولكن ال يزال هناك الكثري من القصص لتوثيقها .وهذا يظهنر
وجود وعي متنام للحاجة إىل إشراك الشباب يف الزراعة يف املنطقة .غري أنّه ال يزال هناك الكثري من األعمال اليت ينبذي
القيام بها".

Miriama

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 .22تعزيز مناصرة املمارسات الزراعية اإليكولوجية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الشههركاء :املعهنند النندولي لالتصنناالت والتنميننة واجلمعيننة الوطنيننة للمنننتجني

املوقع :بريو
اإليكولوجيني يف بريو
التحديات الرئيسية:
 عدم النلاذ إىل األسوال واملهارات اخلاصة بريادة األعمال للنهو باملمارسات الزراعية اإليكولوجيةالنهج ☐:بني األقرا ☒التدريب امله
☒املعارف التقليدية☒ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☐التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:

 مكّن استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الشباب من إمساع صوته على مستوى صانعي السياسنات والقطناعاخلاص.
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تعيش معظ األسر يف اللقر يف مناطق األنديز واألما و وتلتقر حتى إىل اخلدمات األساسية يف أغلب األحيا منن قبينل
الكهربا واملياه .وتتمتّع بإمكانية حمدودة للنلاذ إىل خدمة االتصاالت عء اهلاتحل احملمول واإلن نت ونتيجنة لنذلك
ينتج العديد من الشباب والشابات كمّيات قليلة من احملاصيل الذذائية ويصلو إىل السول بشكل حمدود للذاينة .وعلنى
الرغ من هذه الصعوبات ميلك الشباب إمكانات لتحليز التذيري االجتماعي واالقتصادي يف جمتمعاته حني ينخرطنو
يف املزارع األسرية ويكونو منظّمني يف جمموعات شبابية وعلى صلة باألسوال.
يف عام  2011واسنتجابة هلنذا الوذنع وحّندت اجلمعينة الوطنينة للمننتجني اإليكولنوجيني يف بنريو وهني لعينة
للمزارعني اإليكولوجيني تهدف إىل محاية التنوع البيولنوجي الزراعني وتعزينز األمنن الذنذائي واالنال علنى البيئنة
واملعهد الدولي لالتصاالت والتنمينة قواهمنا لتوطيند قندرات شنبكة الشنباب للممارسنات الزراعينة اإليكولوجينة التابعنة
للجمعية من خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .وهدينت األنشنطة إىل تعزينز املهنارات اخلاصنة برينادة األعمنال
واملمارسات الزراعية اإليكولوجية واملهارات املالية لدى املشاركني بهدف استحداث يننرص اجتماعينة واقتصنادية أينضنل
هل وجملتمعاته  .ينضال عن ذلك حتظى الشبكة بالدع عن طريق تعزيز قدرات الشنباب التنظيمينة والقيادينة ملناصنرة
اإلنتاج الزراعي اإليكولوجي وحتويله إىل أطراف جادين يف اانوار بشنك السياسنات منع صنانعي القنرار يف القطناعني
العامواخلاص.
وتشمل أنشطة تنمية القدرات املقدّمة:
 تعزيز القدرات املؤسسية واللنية للجمعية الوطنينة للمننتجني اإليكولنوجيني وشنبكات الشنباب إلدمناج حلنول
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أعمناهل اليومينة بهندف املطالبنة حبقنوقه يف التنمينة وتعزينز مشناركة
الشباب يف العمليات السياساتية العامة ذات الصلة.
 تدريب شبكات اجلمعية الوطنية للمننتجني اإليكولنوجيني علنى لنع بيّننات ال لنب ينيهنا وبياننات دقيقنة
بواسطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بهدف الضذط بلعالية أكء على صانعي السياسات.
 توجيه شباب الريحل ولعيات املزارعني علنى القينادة املعن ّز ة بتكنولوجينا املعلومنات واالتصناالت ومهنارات
املشاركة يف السياسات.
 توجيه ومساندة اجلمعية الوطنية للمنتجني اإليكولوجيني يف بنا منصات خاصة بالشباب وقادرة علنى الصنمود
لتقاس املعارف والدعوة بهدف إشراك صانعي السياسات يف القطاعني العام واخلناص ويف املؤسسنات النيت ال
تتوخى الربح يف التذيري االجتماعي الذي متكّنه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وحلّز تعزيز املشاريع التجارية للشباب مع العالمة التجارية اجلماعية " "Frutos de la Tierraاملنزارعني الشنباب علنى
متابعة ينرص اقتصادية جديدة .ويف عام  2013ساه شباب الريحل يف اجلمعية الوطنية للمنتجني اإليكولوجيني مباشرة
يف يادة حج املبيعنات الزراعينة اإليكولوجينة للجمعينة بنسنبة  10يف املائنة .وبالتنالي يننإ ّ شنبكة الشنباب تسناه
يفالتمكني االجتماعي االقتصادي املباشر لن 895وحدة أسرية تابعة للجمعينة منا يننعك بندوره علنى األمنن الذنذائي
وسبل كسب العيش لن 66 000نسمة يف تلك املناطق الريلية .ومتننح هنذه التجربنة الشنباب الريلني شنعورا قوينا بنروح
اجلماعة والقيادة.
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إذنناينة إىل ذلننك اسننتخدم األعضننا يف اجلمعيننة الننذين تنندرّبوا علننى أ يكونننوا متحنندثني باسن املمارسننات الزراعينة
اإليكولوجية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بشكل مباشر للتكثري على صانعي القرار يف ااكومنة ويف قطناع اللننادل
واملطاع  .ويف عام  2013اخنر املروّجو الشباب للممارسات الزراعينة اإليكولوجينة يف حنوار منع حكومنات إقليمينة
ووطنية مشددين على جودة منتجاته ومناينعها وعلى مشناركة الشنباب ينيهنا .ولألهمينة تسنه املشناركة يف برننامج
النندعوة واملناصننرة املعننزّ بواسننطة تكنولوجيننا املعلومننات واالتصنناالت يف حتسننني االعنن اف االجتمنناعي بالشننباب
واعتزا ه بكنلسه .
ومع تزايد حضور اإلعالم (على اإلن نت وخارج الشبكة) وتعزيز قدرات االتصال والقينادة متكّنن الشنباب األعضنا يف
اجلمعية من التكثري على رؤية القادة احملليني واثلي قطناع اللننادل واملطناع ألهمينة املنتجنات الزراعينة اإليكولوجينة
بالنسبة إىل النظام الذذائي للمستهلكني والصحة الوطنية .وطرحنت رراؤهن وخنءاته وشنواغله علنى سنبيل املثنال يف
العملية التشريعية املتعلّقة بقانو مكاينحة الوجبات السريعة.
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التدريب على جتربة املزرعة
الشركاء :جامعة يناغننذن

املوقع :أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأوروبا
التحديات الرئيسية:
 املساينة بني العلوم/البحوث واملزارعني؛ عندم ينهن املهننيني وصنانعي السياسنات الزراعيني/النريليني للواقنع الينوميللحياةالريلية
النهج ☐:بني األقرا ☒التدريب امله
☐املعارف التقليدية☐ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☒التثقيحل الزراعي ☐البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 املناينع واللرص يف ربط الشباب الطالب يف جمال الزراعة باملزارعني من خالل دورات تدريب عملية.ملعاجلة القضايا اليت حدّدها الطالب يف جامعة يناننذن يف هولندا بالنسبة إىل املسناينة بنني العلنوم واملمارسنات الزراعينة
وانقطاع االتصال بني ستلحل املنظمات اليت تضع أهداينا مشابهة أنشك الطالب ومنظمات شريكة برنامج التدريب علنى
تربة املزرعة .واستله التدريب على تربة املزرعة من برامج ااثلة يف الءا يل ال سيّما برنامج التندريب يف املزرعنة
يف جامعة ينيكو ا االحتادية الذي انطوى على مخسة أيام من التحضنري تالهنا أسنبوعا لنن"تربة املزرعنة" حينث
يعمل كلّ طالب ويعيش مع أسرة ريلية .وّّ صو هيكلية النسخة الءا يلية ومبادئها لكن الءنامج اهلولندي للتدريب
على تربة املزرعة وذع هويته اخلاصة يف الوقت نلسه مع عناصر وابتكارات جديدة .وحندّدت العملينات التشناركية
معامل املبادرة و ّّ إدماجها أخريا بوصلها دورة رمسية يف جامعة يناننذن يف أغسط /رب .2013
وبرنامج التدريب على تربة املزرعة يسمح للطالب الذين ميثّلو الباحثني وصانعي السياسات ورواد األعمال واملننتجني
يف املستقبل باالطالع على املشناكل النيت تلحظهنا اجملتمعنات الريلينة وااركنات االجتماعينة وينهمهنا ومعاجلتهنا
مباشرة .ولألهمية يسه التدريب على تربة املزرعة يف تقليص املساينة بني سكا املناطق الريلية واجلامعات.
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ويستخدم التدريب على تربة املزرعة نهجا متعدد التخصصات مع ّز ا عتقد ملناده أ ّ خنءات الطنالب تكنو أغننى
حني يت ّ لع أشخاص من جماالت ستللة بهدف تبادل األينكار ووجهات النظر يف مسنعى لبننا ينهن مشن ك علنى
أسا نهج مشولي .ومتثّل الشراكة مبدأ رخر حيث تت ّ مقاربة منظمات خارجينة وأيننراد بصنورة يناعلنة للمسناهمة عنن
طريق تبادل املعارف واملهارات واخلءات .ويكتي عدم التدخل كمبدأ ثالث .ينمنن األهمينة كنا توطيند ينكنرة العالقنة
األينقية اليت حي م ينيها الطالب أعراف وتقاليد مضيليه وال حيناولو تذيريهنا خنالل إقنامته القصنرية يف املزرعنة.
وخالل العملية يستخدم نهج تشاركي حيث يشجّع الطالب على التلكري بصورة نقدية وتبادل أينكار جديدة ووذنعها
موذع التنليذ .وهذا يؤدي إىل منهجيات مبتكرة وإبداع ما يتيح استنبا حلول ورينال جديدة للنظنام التعليمني اانالي
وللمجتمع .وتعتء وسائط اإلعالم اجلديدة من قبيل ينيسبوك والليديو وسائل مركزية لالتصال بني الطنالب املشناركني يف
الدورات التدريبية.
ويف الءا يل متثّلت إحدى املناينع الرئيسية يف بنا عالقات أوثق بكثري بني املزارعني واجلامعنات حينث قنرّر العديند
من املزارعني يف ما بعد متابعة دورات ذات صلة بعمله  .وتندر اإلشنارة أيضنا إىل أ ّ الكنثري منن الطنالب النءا يليني
عادوا إىل اجملتمعات احمللية حيث استمتعوا بتجنربته يف التحقنق منن دخنل املنشنآت التجارينة ملشناريع اإلرشناد أو
البحوث اجلديدة .وشكّل التدريب األوّل على تربة املزرعة يف جامعة يناننذن يف عام  2013جناحا للطالب واملنزارعني
واملنظمننات املشنناركة – وسننتجري النسننخة الثالثننة يف أغسننط /رب  .2015وأق ن ّر املشنناركو سنناهمته يف التعلنني
احملن ف عنننى الشننعور بننالتمكني واالطننالع علننى أسنناليب الننتعلّ اجلدينندة والتقنرّب أكثننر مننن واقننع املننزارعني
واحتياجاته  .ويف الوقت نلسه أعرب املزارعو عن تقديره للمبادرة.
وتتوينر العديد من اللرص لتعزيز نهج التدريب على تربة املزرعة وتكييله .غري أنّه بدال من استنسناخ الر منة ينبذني
تكييلها مع ااقائق املختللة واح ام املبادئ األساسية يف الوقت نلسنه .وأعندّت اجملموعنة اهلولندينة دلنيال باملبنادئ
األساسية هذه لدع الطالب الراغبني يف تنظي تدريب ااثل على تربة املزرعة يف جامعناته  .وتقتضني أيضنا مواصنلة
تعزيز اجلهود إدماج هذه املبادرات على حنو مؤسسي يف مناهج اجلامعات واملعاهد التعليمية األخنرى .وهنذا يسنتدعي
االع اف بك ّ معارف املزارعني واارساته وواقعه أصول قيّمة للطالب يف ولائله املستقبلية.
ولتوسيع نطال هذه املبادرات ال بد أ توينّر مؤسسات التعلي وااكومة دعما سياسيا وماليا .وسيشجّع هنذا الننوع منن
الدع األشخاص على إطالل مبادرات مشابهة يف مناطقه وميكن أ يسمح بتوثيق خءاته وتنظيمهنا بصنورة أينضنل.
ومع توينّر موارد كاينية ميكن أيضا توليحل أشخاص ذوي مهارات حمددة للمساعدة على نشر مبادرة التحقق منن دخنل
املنشآت التجارينة علنى نطنال أوسنع ذنمن الءا ينل وخارجهنا علنى السنوا ويف هولنندا .وكن ّل املطلنوب هنو شنرارة
إلشعالالنار.
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مساعدة مدارسنا االبتدائية والثانوية
الشركاء:املنتدى الزراعي للشباب يف سانت لوسيا املعهد الدولي للتعناو يف ميندا

املوقع :سانت لوسيا
الزراعة األغذية املوحّدة
التحديات الرئيسية:
غياب االهتمام بالزراعة لدى الشباب وعدم وجود وعي للرص العمل احملتملة ذات الصلة؛
عجز التعلي النظامي عن تزويد الشباب باملهارات ذات الصلة لألعمال التجارية الزراعية.
النهج☐:بني األقرا ☐التدريب امله
☐املعارف التقليدية☒ التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار☒التثقيحل الزراعي ☐ البحوث
النتائج الرئيسية والدروس املستفادة:
 -اااجة إىل إدماج الزراعة يف التعلي يف سنة صذرية وإدماجها مع املهارات اخلاصة باألعمال والتسويق ذات الصلة.

يعرّف مشروع مساعدة مدارسنا االبتدائية والثانوية يف سانت لوسيا أطلال املندار بشنكل يناعنل علنى الزراعنة كسنبيل
إلتاحة ينرص مهنية للمستقبل ويساعد أيضا على مكاينحة انعندام األمنن الذنذائي وارتلناع تكناليحل االسنترياد .وينتعّل
الشباب يف أكثر من  12مدرسة كيحل يزرعو احملاصيل باستخدام اارسات إنتاج األغذية املستدامة .ومن خالل اجلمع
بني النهج النظرية والعملية يشجّع الشباب على اعتبار نشاطه الزراعي منشكة تارية .ويستحدث املخطط الذي أعدّه
املنتدى الزراعي للشباب يف سانت لوسيا بدع من مكتنب سنانت لوسنيا للمعهند الندولي للتعناو يف ميندا الزراعنة
حدائق يف املدار ويعّل األطلال تقنيات مثل استخدام األمسدة العضوية وتميع مياه األمطار.
ويعتء برنامج مساعدة مدارسنا االبتدائية والثانوية الذي صمّمته يف األصل اجلمعية الوطنية للشنباب يف ميندا الزراعنة
يف دومينيكا والذي ينلّذ حاليا أيضا يف سانت كيت ونيلي واحندة منن املبنادرات النيت يروجّهنا املنتندى الزراعني
للشباب يف سانت لوسيا وينرع الشبكة اإلقليمية يف سانت لوسيا واملنتدى الزراعي الكارييب للشباب .وهنذه اجملموعنة
الديناميكية ملتزمة بتحسني الظروف املعيشية واآلينال للشباب يف سانت لوسنيا عنن طرينق مسناعدة الشنباب واارسنة
الضذط نيابة عنه  .ومن بني رليات الدع توينّر الرصند والتندريب والتوجينه املهن حبينث حيظنى خرجينو املندار
واجلامعات بلرصة بنا املستقبل ألنلسه يف جمال األعمال التجارية الزراعية أو يف ميادين أخرى يف قطاع الزراعة.
وبهدف حتليز األمن الذذائي والتذذية على الصعيد احمللي حتوّل املنتجنات النيت يزرعهنا أطلنال املندار إىل بنرامج
التذذية يف املدار االبتدائية يف مسعى ملعاجلة ارتلاع مستويات ذنذط الندم والسنكري والسنمنة .وتبناع أيضنا اللاكهنة
واخلضر من املزارع املدرسية إىل املطاع واللنادل والسوبرماركات احمللية.
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وتساعد الروابط بني املزارع املدرسية والقطاع اخلاص على توليد الدخل ما يضمن االستدامة للمشاريع التجارية .ويضذط
املنتدى الزراعي للشباب من أجل ااصول على نسبة مئوية من األرباح السنوية لتقامسها بني التالمنذة .وتنودع األمنوال
يف حساب توينري بكمسا ينرادى الطالب حبيث يت ّ النلاذ إليه عنند اسنتكمال مرحلنة الدراسنة الثانوينة .ويؤمنل يف أ
يستثمر الشباب هذه الوينورات يف مواصلة تعليمه أو يف بد أعماهل التجارية الزراعية اخلاصة عند تركه املدرسة.
ومتثّلت االنطالقة اجلديدة يف إعطا عالمة تارية للمنتجات الزراعية املدرسية بذر يادة االنتشار النوط وتشنجيع
اآلبا والطالب على دع الءنامج من خالل شرا منتجات مشروع مساعدة مدارسنا االبتدائية والثانوية .ونظّمت مسنابقة
بني الطالب لتصمي شعار للءنامج وسيستخدم حبلول عام  2013على ليع املنتجات اليت تباع يف السوبرماركات.
ويت ّ توجيه الطالب مباشرة حنو ينرص ااصول على منح دراسية ملواصلة تعلنيمه يف ميندا الزراعنة ويعمنل املنتندى
الزراعي للشباب بشكل وثيق منع املعهند الندولي للتعناو يف ميندا الزراعنة ملسناعدة الشنباب علنى متابعنة دراسناته
لتحصيل شهادة ماجستري يف املكسيك .وتعقد حلقات تدريب منتظمنة حنول اجلواننب اهلامنة للزراعنة حينث ركّنزت
النندورات السننابقة علننى القيننادة وصننياغة العننرو والتح ندّث اللعننال وإدارة األعمننال وتكنولوجيننات املعلومننات
واالتصاالت .ومن املقرّر عقد دورات مقبلة حول متويل املش يات واإلدارة وتسويق األعمال التجارية الزراعية وحتديد
ينرص ريادة األعمال .ويقدّم مولّلو املنتدى الزراعي للشباب املشورة للشباب النراغبني يف االنضنمام إىل القطناع منن أجنل
حتديد نقطة دخول واعدة وكذلك املهارات الال مة وخيارات التمويل قبل تشكيل ينريق وصياغة خطنة عمنل .وتعمنل
اجملموعة مع مؤسسات مالينة للحصنول علنى قنرو وتنربط الشنباب علومنات مالينة وبسنبل الندع منع التسنويق
وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .ولكن قبل كلّ شي يشجّع املنتدى الزراعي للشباب على استكشناف املزيند عنن
املعنى اللعلي للمستقبل يف ميدا الزراعة واستطالع إمكانات التسويق واألعمال هلذه الوليلة ما يسناعد بالتنالي علنى
جعل الزراعة جاذبة وقابلة لالستمرار بالنسبة إىل الشباب والشابات.
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االستنتاجات
أخربني ...فقد نسيت ،أرني ...فأتذكر ،أشركين ...فأفهأل
مثل قديأل

جتاوز التحديات ،وإطالق العنان لإلمكانات
تظهر دراسات اااالت املقدّمة املناينع اهلامة لالستثمار يف تنمية قدرات الشباب من رجال ونسا لتعزيز األمنن الذنذائي
والتذذية .وينبذي أ يكو متكني الشباب من إعمال إمكاناته املنتجة – وبالتالي تسخري االبتكار والطاقة والديناميكينة
لديه – عامال مركزيا لتجاو التحديات املتعلّقة باألمن الذذائي والتذذية من قبيل ينادة الطلنب علنى األغذينة وتذيّنر
املناخ والتدهور البيئي وتنامي انعدام املساوة .ولكن ميكنن أ حيصنل ذلنك ينقنط يف بيئنة تعتنء ينيهنا تنمينة قندرات
الشباب يف كلّ مكا أولوية .كما ميكن أ حيدث ينقط يف عنامل يعني ينينه صنانعو السياسنات اااجنة إىل اسنتثمارات
ومؤسسات وسياسات تستحدث نظما غذائية شاملة وتوينّر ينرصا الئقة للجميع – ال سيّما للشباب والشابات – لالخنرا
يف أنشطة منتجة ومرحبة على مستوى سالسل القيمة.
وينبذي أ تستجيب نظ األغذية يف العقود املقبلة لتزايد الطلب وارتلاع معنايري اجلنودة واااجنة إىل اعتمناد نهنج
مستدامة ملعاجلة التحديات املناخية والبيئية وتوينري إمكانية النلناذ يف الوقنت نلسنه إىل أغذينة كاينينة ومذذينة لسنكا
العامل املتوقّع أ يتخطى عدده  9مليارات نسنمة حبلنول عنام  .2050وينبذني أ يضنطلع شنباب الينوم والذند بندور
مركزي يف مساعدة العامل على مواجهة هذه التحديات .وهلذا الذر حيتاجو إىل التعلي وإىل املهارات ذات الصلة –
وكذلك إىل بيئة مؤسسية وسياساتية أوسع نطاقا جلعل سبل املعيشة الزراعية عرذا جاذبا للشباب أصنحاب الكلنا ات.
وهذا يع ذما اتصال صذار املزارعني باألسوال ومتكّنه من التلاو على مصااه من خنالل منظمنات املننتجني
والقضا على انعدام املساواة بني اجلنسني ومتكني النسا يف املناطق الريلية وااصول علنى التكنولوجينات ااديثنة
وتوينري اخلدمات املتعلّقة باألراذي واخلدمات املالية يف اجملتمعات الريلية.
وتصحل اااالت املعروذة عدة حتديات ينبذي تاو ها بهدف متكني الشباب من نسا ورجنال منن اكتسناب املهنارات
اليت حيتاجو إليها للمساعدة على بنا قطاع راعي عاملي مزدهر قادر علنى ذنما األمنن الذنذائي والتذذينة للجمينع.
وتعتء الثذرات يف املشاركة يف التعلي على مستوى املنناطق الريلينة وااضنرية -وكنذلك بنني النسنا والرجنال -كنبرية
ومستمرة حتى يف البلدا اليت أحر ت تقدّما ملحولا باتاه حتقيق اهلدف الثاني من األهداف اإلمنائية لألللية بشنك
تعمي التعلي االبتدائي .ومن املقلق أيضا الذياب العام للزراعنة يف املنناهج الريلينة – وهنو غيناب يتنناقض منع مركزينة
القطاع بالنسبة إىل سبل كسب العيش يف املناطق الريلية وكذلك إىل التحديات الوطنية والعاملينة األوسنع نطاقنا املتعلّقنة
باألمن الذذائي والتذذية .وتعيق أوجه العجز يف التعلي األساسي اإلمكانات املنتجة للشباب والشابات وتلحن اااجنة
إىل تعزيز صلة التعلي الريلي األساسي وإمكانية ااصول علينه .وتندر اإلشنارة إىل أ ّ ديناميكينات منن قبينل حتديند
األولويات التقليدية لتعلي الصبيا على مستوى األسرة واألمنا املتعلّقة باملساواة بني اجلنسني يف أعبا العمل املنزلي
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واملعايري اخلاصة بالزواج املبكر واامل والقيود على حركة النسا الشابات يف بعنض اجملتمعنات ال تنزال تنؤدي إىل
تدني معدّالت التعلي بصورة مقلقة يف صلوف نسا الريحل يف العديد من األقالي واألقالي اللرعية.
وتظهر هذه التحديات بكشكال شتى يف نظ التدريب املهن  .والاليننت أنّنه يف العديند منن البلندا حينث تواجنه نظن
األغذية صعوبات حادة يف متكني النلاذ إىل أغذية كاينية ومكمونة وتذذوية للجميع يكو التدريب امله املتصل بالسبل
املعيشية الزراعية غائبا أو غري كافٍ .ونادرا ما تكو نظ التدريب الزراعي القائمة موجّهة حننو الشنباب ومصنمّمة ويننق
متطلباته وال تبذل جهودا للوصول إىل الشابات اللواتي تقتصر مساهمتهنّ يف الننظ الزراعينة يف العديند منن األقنالي
اللرعية والبلدا على املساهمة من خالل العمل املنزلي غري املدينوع يف مزارع أ واجهنّ .ينضال عن ذلك ال تكو عمومنا
أوجه ال ابط مع جداول أعمال البحوث -أو مع نظ أمنن النقنل غنري النظنامي والتقليندي للمعنارف – قوينة وتكنو
النتيجة عدم صلة التكنولوجيات املطوّرة أو توينرّها لالستخدام يف املزارع األسرية الصذرية.
ويف حني ترس هذه ااقائق صورة قامتة إىل جانب القيود اخلاصنة بالسنن النيت يواجههنا الشنباب يف ااصنول علنى
التمويل واألراذي -واليت تكنو صنارخة علنى حننو خناص لندى النسنا  -جينب االعن اف بنك ّ العائندات احملتملنة
ملعاجلتها هائلة .وقد ألهر الشباب من نسا ورجال ماهرين أنّه حني يُمنحو ينرصنا يف سالسنل القيمنة الشناملة -منن
إمداد املدخالت إىل اإلنتاج والتجهيز والتخزين والتسنويق  -ال يتمكّننو ينقنط منن إجيناد حلنول لتذذينة أنلسنه
وأسره بل يستطيعو أيضا املساهمة يف مساعدة بلدانه على حتقيق األمن الذذائي والتذذية.

انعكاسات التعلرأل والسياسات
تشري اااالت الواردة يف هذه الوثيقة إىل درو مهمة القتناص اللرص من أجل تعزيز األمن الذذائي والتذذية عن طرينق
تنمية قدرات الشابات والشباب .ومن األهمية كا اإلحاطة بكنّه ميكن استخدام الدرو املستلادة حتديدا بشكل مثمنر
يف للّ لروف أوسع نطاقا حيث حتدّ السياسات الشناملة واالسنتثمارات أوجنه انعندام املسناواة املكانينة بنني املنناطق
الريلية وااضرية والقضا على التمييز بنني اجلنسنني ومتكنني النسنا وتعزينز سالسنل القيمنة الذذائينة واألسنوال
الشاملة والعادلة.
وعلى النطال األوسع يتمثّل األثر يف اااجة إىل اعتماد رؤية مشولية ومتكاملة ملختلحل الوسائل اليت ميكن منن خالهلنا
لسكا املناطق الريلية اكتساب املعارف .وهذا يع أ ّ إينال العناينة إىل طريقنة اكتسناب املعنارف يف التعلني املدرسني
النظامي تؤثّر على التعلّ امله وكيلية تلاعل كلّ من نظ التعلّ هنذه منع وسنائل نقنل املعنارف غنري النظامينة مثنل
التبادالت بني األقرا وعمليات نقل املعارف واملهارات التقليدية بني األجيال .وهذا يظهر اااجة إىل التوعية على نظن
التعلّ املختللة والتعاو يف ما بينها واالهتمام بكيلية تعزيز النهج القائمة على التآ ر لتنمية قدرات الشباب.
ومع األخذ يف ااسبا اااجة إىل نهج مشولية ومتكاملة تلقي اااالت الضو على درو مهمة ذمن ستلنحل الننظ
النظامية وغري النظامية حيث يكتسب الشباب املعنارف واملهنارات .وبالنسنبة إىل التمندر النظنامي ال بند منن إينال
45

العناية إىل كيلية تكييحل املناهج الريلية ملعاجلة اجملاالت الرئيسنية املتصنلة بننظ األغذينة مثنل الزراعنة املسنتدامة
وإدارة املوارد الطبيعية والتسويق الزراعي والتذذية من بني للة أمور أخرى .وميكن أ يكمّل ذلك من خنالل نظن
التدريب امله اليت تستهدف الشباب واملوجّهة حنو اللرص الرئيسية الناشنئة يف سالسنل القيمنة احمللينة ومعاجلنة
أبعاد مهمة للجنسانية متصلة باإلنتاج والتسويق الزراعيني من قبيل تو يع العمل املنزلي والنلاذ إىل املوارد واملدخالت
املنتجة وحقول األراذي .وّّ تسليط الضو على أهمية تنمية املهارات الشخصية واخلاصة بالعمنل مثنل الثقنة بنالنل
والتلاو والتواصل يف العديد من اااالت.
ومن األساسي أيضا تيسري ودع التعلّ خارج املؤسسات النظامية من قبينل النتعلّ غنري النظنامي منن اآلبنا واألقنرا
لتمكني الشباب والشابات يف الريحل من اكتساب املعارف واملهارات التقليدية واجلديدة على ح ّد سنوا  .وألهنر التوجينه
ونقل املعارف بني األقرا مناينع من حيث تنمية قدرات املدرّبني واملتندربني معنا وكنذلك احتمنال أ تكنو التكناليحل
جمدية .وأوجد ربط نظ التعلّ هنذه بشنراكات -ال سنيّما الشنراكات منع جهنات يناعلنة منن القطناع اخلناص  -ينرصنا
للمتدرّبني الشباب للنلاذ إىل األراذني واملندخالت والتموينل وبالتنالي متكيننه منن بننا منشنآت تارينة راعينة
مستدامة .ومن األهمية كا ذما إدماج األبعاد املتصلة باجلنسانية – القيود على حقول األراذني بالنسنبة إىل النسنا
على سبيل املثال (إما من خالل القوانني النظامية أو املعايري االجتماعية اليت متيّز حسب اجلن ) يف بعض اجملتمعنات
 يف أنشطة التدريب والتوعية.ومن النظ اللعالة األخرى لتبادل املعارف اليت ألقي الضنو عليهنا يف دراسنات ااناالت بننا روابنط بنني اجلامعنات
الزراعية واألسر الزراعية .ويف األماكن اليت أقيمت ينيهنا هنذه النروابط -يف العديند منن ااناالت بالطلنب منن التالمنذة
االلتحال بل ة للتعلّ امليداني حيث يعيشو ويعملو منع أسنرة راعينة ريلينة أو يف جمتمنع ريلني – أعنرب الطنالب
الشباب واألسر الزراعية على السوا عن تقديره للمهارات واملعارف اليت مكّنته من اكتسابها .ومنن جاننب الطنالب-
الذين سيتوجّه كثريو مننه للعمنل كمرشندين راعنيني أو صنانعي سياسنات أو منزارعني أنلسنه – تعتنء أننواع
التبادالت هذه مهمة لتنمية الوعي إ ا ااقائق اليومية والتحديات املرتبطة بسبل املعيشة الزراعية .ومنن جاننب صنذار
املننزارعني األسننريني ميثّننل الطننالب الشننباب مصنندرا قيّمننا للمعننارف احملدّثننة يف اجملناالت الزراعيننة املتعلّقننة بسننبل
معيشته وتقدّم التبادالت ينرصة لالستلادة من هذه املعارف وتكييلها مع واقع عمله .
وبر أيضا دع منظمات الشباب وشبكاته للمشاركة يف املنالرات حول السياسات والتخطيط كتحند وذنرورة رئيسنيني.
وأذا ت بعض اااالت املذكورة على الطريقة اليت تؤدي من خالهلا الروابط املباشرة منع صنانعي السياسنات إىل تعزينز
املخرجننات وحتدينند طبيعننة التنندخالت لتنميننة قنندرات الشننباب يف بلنندا عدينندة أو مننن خننالل إجننرا ات متنوّعننة.
وأسلرإدماج الشباب يف ااوار بشك السياسات مع إيال عناينة خاصنة للمجموعنات اللرعينة منن الشنباب املهمّشنني
واملعرّذني للمخاطر ويف التصمي الالحق للسياسات الوطنية للشباب يف املناطق الريلية (العمل) عن سياسنة مصنمّمة منن
الشباب للشباب.
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وميكن أ تضطلع تكنولوجيات املعلومات واالتصناالت بندور رئيسني يف تنمينة قندرات الشنباب وحتسنني االتصناالت
وتسهيل الوصول إىل املعلومات وعمليات صنع القرار يف الوقت نلسه .وأدّى االستثمار يف توسيع رقعة هذه التكنولوجيات
لتصل إىل املناطق الريلية وال سيّما استهداف الشنباب – النذين يتكيّلنو حتديندا منع اسنتخدامها  -إىل توليند يننرص
للمزارعني الشباب على حنو خاص للبقا على اطالع دائ على معلومات السول واللرص اجلديدة وينسح جماال مهمنا
لتحسني انتشار برامج التدريب القائمة وتوسيع نطاقها.

سدّ الثغرات
وتعر اااالت الواردة يف هذه الورقة جمموعة شيّقة ومتنوّعة منن الننهج لتنمينة قندرات الشنباب منن أجنل النهنو
باألمن الذذائي والتذذينة ويؤمنل أ ّ الندرو النيت سيستخلصنونها بالدرجنة األوىل سنتكو جمدينة إليننادة املننالرات
واخلطط املستقبلية بشك القضايا ذات الصلة .لكن جيب اإلقرار بكنّنه ال بن ّد منن بنذل مزيند منن اجلهنود .ويف حنني أ ّ
القدرة على متكني الشباب من املساهمة باتاه النهو باألمن الذذائي والتذذينة واستئصنال اجلنوع منن العنامل كنبرية
جدا إالّ أ ّ تكاليحل اإلخلال يف هنذا املسنعى كنبرية أيضنا .وال ميكنن أ يكنو للعنامل مسنتقبل حيظنى ينينه الشنباب
جاالت حمدودة للنلاذ إىل ينرص مرحبة يف قطاع راعي حديث ومكثّحل املعارف يرتبط بسالسل قيمنة شناملة وأوسنع
نطاقا .وهذا هو الواقع للكثري من الشباب الينوم ويعن ّز ننزوح الشنباب منن قطناع الزراعنة واملنناطق الريلينة يف العديند
منالبلدا .
وينبذي أ تشكّل اااالت الناجحة والدرو املستلادة جز اا من نظ متكاملة ومنظّمة على ليع املسنتويات تصنل إىل
ليع الشباب  -ن ينيه الشباب يف املناطق الريلية والشباب األصليو والنسا الشنابات والشنباب منن األقلينات
اإلثنية والشباب اهلاربني من النزاعات واملهاجرين الشباب وغريه  -وتستمع إىل أصنواته يف املننالرات وذنما
حصوهل على ينرص لتنمية املهارات اليت حيتاجو إليها للمساهمة يف مستقبل جمتمعاته  .وعلنى حننو خناص ال بند
من القيام بالكثري الستهداف النسا الشابات اللواتي يلتقر يف العديد منن املنناطق الريلينة إىل ريننال لتنمينة قندراته ّن
على الرغ من أنّه ّن أثبنت قدرتهنّ على املساهمة يف تعزيز األمنن الذنذائي والتذذينة .وسنيكو االعن ا علنى املعنايري
االجتماعية اخلاصة بالزواج املبكر واإلرث وتو يع العمل املنزلي جانبا أساسيا من ذلك .ويشري ك ّ مهن منن البيّننات إىل
أ ّ تذليل العقبات أمام النسا الشابات من شكنه أ حيلّز إىل حندّ كنبري الننواتج الزراعينة وأ يننهض بناألمن الذنذائي
والتذذوي العاملي.
وتتعلّق ثذرة أخرى ناشئة من استعرا اااالت باااجة إىل أعمال تقيي دقيقة لله رثار املبادرات على األمن الذذائي
والتذذية .وسيكو هذا ال ما إلينادة جهود تكييحل النهج الناجحة وتنظيمهنا وتوسنيع نطاقهنا وتذذينة عملينات صننع
السياسات والتخطيط .وسيكو من امله إجرا أعمال تقيني أكثنر وأينضنل لتقندير ينعالينة تكناليحل ستلنحل التندخالت
وحتليل عمليات املكسسة دعما لعمليات أكثر كلا ة لصنع السياسات.
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البناء على النجاحات
وذكرت هذه الورقة أنّه بذر االستجابة لتحديات األمن الذنذائي والتذذينة يف العقنود املقبلنة سنتكو تنمينة قندرات
سكا الريحل الشباب لالخنرا يف سالسل القيمة الذذائية ااديثة والشاملة ذرورية .وباللعل نظرا إىل التحديات النيت
يواجهها العامل – من حيث األمن الذذائي والتذذية وكذلك ينرص العمل للشباب  -ميكن القول إنّه لن يكو منن املمكنن
التحوّل إىل نظ أغذية مستدامة واستئصال اجلوع من دو حصول ذلك.
وتقدّم اااالت املعروذة يف هذه الوثيقة سبل تعلّ قيّمة وأينكارا حول نقط دخنول رئيسنية لتحقينق النجناح .ويف الوقنت
نلسه أقرّ بك ّ اجلهود املبذولة ليست كاينية وأ ّ قضية تنمية قدرات الشباب لتحقيق األمن الذنذائي والتذذينة حتتناج
إىل مزيد من االهتمام وإىل استجابات أكثر منهجية وتكامال على ليع املستويات .وتعتنء التحنديات مهمنة والعائندات
احملتملة هائلة يف الوقت نلسه .وميثّل املستقبل الذي يتمكّن ينيه شباب الرينحل منن حتقينق إمكانناته واملسناعدة علنى
إرسا عامل تتوينر ينيه أغذية كاينية ومكمونة ومذذية للجميع سنيناريو ميكنن أ يصنبو اجلمينع إلينه .وعلنى النرغ منن
ذرورة القيام بالكثري قبل ترلة هذه الرؤية على أر الواقع إالّ أ ّ حتقيقها يف متناولنا.
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امللحقات
امللحق - 1

التحديات اليت عاجلتها دراسات احلاالت

اجلدول  - 1التحديات اليت غطرتها دراسات احلاالت

3

التحديات
عدم توينّر املهارات اخلاصة بريادة األعمال و/أو املهارات الزراعية
جعل الزراعة جاذبة ومرحبة
عدم إمكانية النلاذ إىل البنية التحتية واخلدمات
عدم إمكانية ااصول على تدريب
توجيه املناهج الزراعية حنو التحديات أمام الشباب
عدم مشول الشباب يف صنع السياسات
عدم ااصول على متويل
عدم النلاذ إىل األراذي وااقول املتساوية
غياب املوجّهني/النماذج

عدم توينّر املهارات اخلاصة بريادة األعمال و/أو املهارات الزراعية
احلالة

1

#

7
8

العنوان

تدريب املدرّبني الشباب
برنامج الشباب لألعمال الزراعية التجارية يف مالوي
SOORETUL

10

رلية التمويل على أسا الرسوم
مشروع الشباب لللاكهة واجلو يات والثروة اايوانية يف املناطق الساحلية
املركز الدولي للدراسات الزراعية املتوسطية املتقدمة

14

Enterprise your life

17

محلة
مشروع ملهوم القرية
تعزيز مناصنرة املمارسنات الزراعينة اإليكولوجينة منن خنالل تكنولوجينا املعلومنات
واالتصاالت

12
13

18
21

3

Infomediary

أشارت دراسات اااالت إىل أكثر من حتد واحد
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اجملموع
9
6
5
5
3
2
2
1
1

اإلقليأل
عاملي
أينريقيا
أينريقيا
أينريقيا
أينريقيا
أوروبا
الشرل األدنى
رسيا
رسيا
أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب

جعل الزراعة جاذبة ومرحبة
احلالة

2

#

اإلقليأل

العنوان

ااركة الدولية للشباب الكاثوليكي الزراعي والريلي

20

مركز سونذهاي
حتليز القيادة يف املناطق الريلية
مساعدة مدارسنا االبتدائية والثانوية

24

االس اتيجية اخلاصة بشباب دول احمليط اهلادئ يف قطاع الزراعة

5
23

أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب
أينريقيا
رسيا
أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب
احمليط اهلادئ

عدم مشول الشباب يف صنع السياسات
احلالة
3

#

21
22

اإلقليأل

العنوان
منصة املهنيني الشباب للبحوث الزراعية من أجل التنمية
تعزيز مناصنرة املمارسنات الزراعينة اإليكولوجينة منن خنالل تكنولوجينا املعلومنات
واالتصاالت
التدريب على تربة املزرعة

غياب املوجّهني/النماذج
احلالة#

العنوان
ااركة الدولية للشباب الكاثوليكي الزراعي والريلي

3

منصة املهنيني الشباب للبحوث الزراعية من أجل التنمية
مشروع ملهوم القرية
حتليز القيادة يف املناطق الريلية

2

18
20

توجيه املناهج الزراعية حنو التحديات أمام الشباب
احلالة#

4
9
13

العنوان
تقيي األساليب لتعلي املعارف واهلارات وتوينري التعّل لشباب الريحل
بنا قدرات صنع السياسات التثقيلية
املركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط
50

عاملي
أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب
أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب

اإلقليأل
أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب
عاملي
رسيا
رسيا

اإلقليأل
عاملي
أينريقيا
أوروبا

15

حتديث دورة اجلنامعيني وإعنداد دورة للخنرجيني يف اجلامعنة الوطنينة للعلنوم
والتكنولوجيا
التدريب على تربة املزرعة

23

مساعدة مدارسنا االبتدائية والثانوية

22

عدم إمكانية ااصول على التدريب
احلالة#

6
10
19
24

العنوان
املنتدى اخلاص باألمن الذذائي والزراعة والثروة اايوانية يف نريوبي وذواحيها
رلية التمويل على أسا الرسوم
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نيبال
االس اتيجية اخلاصة بشباب دول احمليط اهلادئ يف قطاع الزراعة

الشرل األدنى
أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب
أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب

اإلقليأل
أينريقيا
أينريقيا
رسيا
أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب

عدم إمكانية احلصول على متويل
احلالة#

العنوان

8

SOORETUL

9

بنا قدرات صنع السياسات التثقيلية
املؤمترات الصوتية خلدمة اإلرشاد الزراعي
حتليز القيادة يف املناطق الريلية

11
20

اإلقليأل
أينريقيا
أينريقيا
أينريقيا
رسيا

عدم إمكانية النلاذ إىل البنية التحتية واخلدمات
احلالة#

11
17
19

العنوان
املؤمترات الصوتية خلدمة اإلرشاد الزراعي
محلة Infomediary
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نيبال

عدم النلاذ إىل األراذي أو ااقول املتساوية
احلالة#

16

اإلقليأل
أينريقيا
رسيا
رسيا

اإلقليأل
رسيا

العنوان

جمموعات اللتيات
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تتوفرر على اإلنرتنت دراسات حاالت إشافية

- 2 امللحق

 غري حمرّرة،باللغة األصلية فقط
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/special/en/

عاملي
Monsanto’sBeachellBorlaug
-1
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_global_beachellborlaug.pdf
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_global_4hsummit.pdf -H4 مؤمتر القمة العاملي للشبكة
-2

منح نوينيلد الدراسية الدولية للزراعة
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_global_minigrants.pdf املنح الصذرية
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_global_factsforlife.pdf حقائق للحياة
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_global_agreenium.pdf جامعة أغرينيوم على اإلن نت

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_global_nuffield.pdf

-3
-4
-5
-6

أينريقيا
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_africa_nasfam.pdf

اجلمعية الوطنية للمزارعني الصذار مالوي
املؤسسة اللرنسية األينريقية للنمو

-7
-8

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_frenchafricanfoundation.pdf
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_abslkouady.pdf  كوت ديلوارABSL Kouady

-9
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_bungokho.pdf  أوغنداBungokho - 10
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_burundijuice.pdf  عصري بوروندي بوروندي- 11
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_cagedpoultry.pdf  دواجن األقلاص أوغندا- 12
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_ndiangaane.pdf السنذالNDIANGAANE - 13
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_roppa.pdf  أينريقيا الذربيةROPPA - 14
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_dimitraclubs.pdf النيجرDimitra Clubs - 15
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_dimitraclubs.pdf  بننJeunes Aizo - 16
 األعمال التجارية الزراعية اإللك ونية غانا- 17
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_eagribusiness.pdf
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_farmerline.pdf  غاناFarmerline

- 18
 أراذي العاصمة االحتادية نيجرييا- 19

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_federalcapitalterritory.pdf
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_mkulimayoung.pdf  كينياMkulima Young

- 20
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_farmquest.pdf  ماليFarm Quest - 21
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_digitalskills.pdf  املهارات الرقمية كينيا- 22
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- 23
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_sonko.pdf السنذالAboubacar Sidy SONKO - 24
 البحوث اللنية والبيئية اخلاصة بالشباب- 25

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_kwakwabakundu.pdf

الكامريو

Kwakwa Bakundu

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_africa_youthtechenvirorespartners.pdf

رسيا
 مؤسسة سيجنتا اهلند- 26
 برنامج تنمية البساتني يف كرياال اهلند- 27

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_asia_syngentafoundation.pdf

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_asia_keralahorticulture.pdf
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_asia_sharedharvest.pdf Shared Harvest

- 28
 الزراعة الطبيعية بدو ميزانية اهلند- 29

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_asia_zerobudgetnaturalfarming.pdf

أوروبا
كورنوال
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_europe_farnetfinland.pdf يننلندا

- 30
FARNET - 31
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_europe_farnetsweden.pdf FARNET  السويد- 32
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_europe_torthytir.pdf  اململكة املتحدةTorth y Tir - 33
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_europe_cap.pdf  السياسة الزراعية املش كة االحتاد األوروبي- 34
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_europe_milanprotocol.pdf  بروتوكول ميالنو- 35
www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_europe_farnetcornwall.pdf

FARNET

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
املكسيك

Agricultores del barrio

- 36

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_lac_agricultoresdelbarrio.pdf
 سورينامApptasticAgri Assistant

- 37

www.fao.org/cfs/youth/cfs42_youth_lac_apptasticagriassistant.pdf

املوارد اإلشافية
 نسنخة. استطالع اللرص واملعوّقنات أمنام رواد األعمنال الشنباب يف جمنال الزراعنة يف أينريقينا.DallaValle, F. 2012
. روما منظمة األغذية والزراعة.ستصرة للمؤمتر
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منظمة األغذية والزراعة .2014 .الشباب والزراعة :التحديات الرئيسية واالول امللموسة .من مطبوعات منظمة األغذية
والزراعة لألم املتحدة بالتعاو مع مركز التعاو الل للتنمية الزراعينة والريلينة والصنندول الندولي للتنمينة الزراعينة.
متنننننناح علننننننىhttp://www.cta.int/en/article/2014-08-27/youth-and-agriculture-key-challenges-and- :
concrete-solutions.html

منظمة األغذية والزراعة .2013 .تعزيز ينرص العمل الالئق لشباب الريحل :أخبار من شبكة اإلن ننت .رومنا إيطالينا.
متاح علىhttp://www.fao.org/docrep/018/i2976e/i2976e.pdf :
منظمة األغذية والزراعة .2010 .ينرص عمل شباب الريحل يف البلدا النامية :رؤية عاملية .روما إيطالينا .متناح علنى:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Vandergeest_2010_RurYouthEmpl_150_ppi.pdf

الصندول الدولي للتنمية الزراعية .2014 .االستثمار يف شباب الريحل من أجل حتقيق التنمية املستدامة واملنصلة .رومنا
إيطاليا .متاح علىhttp://www.ifad.org/pub/ruralyouth/investing.pdf :
الصندول الدولي للتنمية الزراعية .2013 .إجيا عن سياسات الشباب :حتسني سبل معيشة شباب وشابات الرينحل –
أكثننننننر السننننننبل اسننننننتدامة لالنتقننننننال إىل مسننننننتقبل مزدهننننننر .رومننننننا إيطاليننننننا .متنننننناح علننننننى:
http://www.ifad.org/pub/ruralyouth/youth_policybrief.pdf

الصندول الدولي للتنمية الزراعية .2013 .مذكرة توجيهية :تصمي برامج حتسّنن سنبل معيشنة شنباب الرينحل .رومنا
إيطاليا .متاح علىhttp://www.ifad.org/pub/ruralyouth/youth_guidancenote.pdf :

احلواشي
()1

إدارة الشؤو االقتصادية واالجتماعية التابعة لألم املتحدة .2013 .املقارنات على املستوى الوط للنهجرة الداخلينة :حتنديث حنول األمننا

واالتاهات العاملية .الورقة اللنية لشعبة السكا رق  .1/2013نيويورك :إدارة الشؤو االقتصادية واالجتماعية التابعة لألم املتحدة.

()2
()3

السكا ما بني  15و 24سنة على النحو احملدّد من األم املتحدة.
 Proctor Fو .2012 . Lucchesi Vاملزارع الصذرية والشباب يف حقية التذّري السريع يف املناطق الريلية .لند والهناي :املعهند الندولي للبيئنة

والتنمية و. Hivos

()4

Jayne T.S

و Meyer Fو . Traub L.Nحملّزات التذيري يف النظ الذذائية األينريقية :التمييز بني ما هو حمنّت ومنا ميكنن أ يتنكثّر بصنانعي

السياسات .لند  :املعهد الدولي للبيئة والتنمية.

()5

منظمة األم املتحدة لل بية والعل والثقاينة . 2012 .الشباب واملهارات :تكمني العمل للشنباب .تقرينر الرصند العناملي للحركنة العاملينة للتعلني

للجميع

2012

اللصل  :7مهارات الشباب يف املناطق الريلية – طريق اخلروج من اللقر .باري  :منظمة األم املتحدة لل بية والعل والثقاينة.

(Tacoli, C and Mabala, R. 2010. Exploring mobility and migration in the context of rural-urban )6

 linkages: why gender and generation matter. Environment and Urbanization 2010 22: 389. London: IIED.

()7

بوغور ماالن

سيماران

باندون

يوغياكارتا سولو بنجربارو ماتارام.
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بهدف مواجهة التحديات املستقبلية املتصلة باألمن الذذائي والتذذية – ا يف ذلك تذذية ما يقندّر بنن 9ملينارات نسنمة حبلنول عنام  2050بواسنطة
أغذية كاينية ومكمونة ومتنوّعة وغنية باملذذيات – مثة حاجة إىل تنمية قدرات اجليل القادم من املنتجني الزراعيني عن طريق حتديند سنبل إلشنراك
الشباب من نسا ورجال على السوا – ومتكينه  .ويعيش حنو  90يف املائة من السكا الشباب الذين ت اوح أعماره بنني  15و 24سننة يف البلندا
النامية حيث تولّحل الزراعة ما يصل إىل  60يف املائة من القوى العاملة ومع ذلك ال ينظر أغلبية الشباب حاليا إىل الزراعة على أنّها مسرية وليلية
قابلة لالستمرار نظرا إىل اخنلا معدّالت اإلنتاجية والصعوبات اليت يعرينو أ ّ األجيال السابقة قد واجهتها .ويتمثّنل جنز منن التحندي املتصنل
بتنمية القدرات يف إرسا بيئة مؤاتية تعل العمل يف قطاع الزراعة مرحبا وجاذبا للشباب .ومن العناصر الرئيسية األخرى حتسني املهنارات وتندريب
الشباب املنخرطني أصال يف الزراعة أو املهتمني بها لالستجابة إىل الطلبات اجلديدة على املهارات أو الكلا ات منثال منن خنالل تكيينحل املنناهج يف
التعلي الزراعي أو عء نهج خدمات اإلرشاد .وستضطلع مؤسسات البحوث واملؤسسات األكادميية بدور رئيسي يف حتديند الننهج النيت حتقنق أثنرا
قابال للقيا على األمن الذذائي والتذذية .وتشمل هذه املطبوعة توليلة من مروحة واسعة من النهج واملبادرات لتنمية القدرات واملعارف واملهنارات
لدى الشباب – من نسا ورجال إلشراكه ومتكينه من النهو باألمن الذذائي والتذذية.
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