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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف :10-2البند 
 تمهيديةالالحظات امل

 
يف شباب الالشباب اعرتافًا منها أبن ، �قشت جلنة الزراعة (اللجنة) موضوع إنعاش املناطق الريفية من أجل 2018يف عام 

املناطق الريفية، نســـــــــــــاًء ورجاًال، يعانون من البطالة وقّلة العمل الالئق، األمر الذي يســـــــــــــاهم يف اهلجرة إىل اخلارج وتدهور 
 دت اللجنة على أن دعم الشــــــباب يشــــــّكل ضــــــرورًة أســــــاســــــية إلنعاش املناطق الريفية واإلســــــهام املناطق الريفية. وقد شــــــدّ 

دت يق األهداف اإلمجالية ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة)، وضـــــــــمان حتقيق أهداف التنمية املســـــــــتدامة. كما حدّ يف حتق
اللجنة مخســـــة جماالت عمل ضـــــمن خطة العمل، واعتربت النهج اإلقليمي مبثابة إطار عمل شـــــامل إلنعاش املناطق الريفية 

  ووافق مؤمتر املنظمــــــــة يف دورتــــــــه احلــــــــاديــــــــة واألربعني). COAG/2018/06(الوثيقــــــــة وتوفري فرص العمــــــــل الالئق 
الريف ابالســــتعانة ابألدوات  يف شــــبابخاصــــة ابل)، على توصــــية اللجنة بوضــــع خطة عمل C2019/21/Rev.1(الوثيقة 

 املتوفرة حالًيا.

فصــيغت خطة عمل مدهتا مخس ســنوات تتماشــى مع اجملاالت املواضــيعية اخلمســة اليت حددهتا اللجنة. واســتندت صــياغة 
: دعم مشــــاركة الشــــباب يف التنمية الريفية ضــــمن ســــياق النُـُهج املتكاملة 1 الركيزة: كالتايلمخس هي   ركائزتلك اخلطة إىل 

: تعزيز قدرات شــــباب 3 والركيزةتوظيف الشــــباب يف اقتصــــاد أخضــــر شــــامل؛  : تعزيز2 والركيزةللمناظر الطبيعية واملناطق؛ 
: الرتويج للخــدمــات الريفيــة 4 والركيزةالريف على اســـــــــــــــتخــدام النهج والتكنولوجيــات املبتكرة يف جمــايل األغــذيــة والزراعــة؛ 

ا من تناول جماالت العمل : بناء القدرات املؤســــــســــــية للمنظمة لتمكينه5 والركيزةللشــــــباب وألصــــــحاب األعمال الزراعية؛ 
املرونة الالزمة الســــــــتيعاب درجة اخلاصــــــــة ابلشــــــــباب يف املناطق الريفية. وجيب اعتبار خطة العمل كوثيقة "حية" لضــــــــمان 

. وتقّر خطة العمل أبن الشـــــــــــــباب ال 19-التطورات اجلديدة، من قبيل التحد�ت الناشـــــــــــــئة اليت تفرضـــــــــــــها جائحة كوفيد
حداث األلك أن التحد�ت اليت يواجهها الشــــــــــــباب يف املناطق الريفية أكثر بروزًا لدى ذ ،يشــــــــــــّكلون جمموعة متجانســــــــــــة
 حدرين من األسر األكثر فقرًا ومن اجملموعات العرقية أو األصلية. ن، والشباب املةوالشاابت والشباب ذوي اإلعاق

بشــــــــأن الشــــــــباب، ومع اســــــــرتاتيجية األمم وتتماشــــــــى خطة العمل هذه مع خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة 
املتحدة للشـــــباب اللتني وضـــــعتهما شـــــبكة األمم املتحدة للنهوض ابلشـــــباب املشـــــرتكة بني الوكاالت واليت تنضـــــوي منظمة 
األغذية والزراعة حتت عضويتها. كما متت مواءمة خطة العمل مع عمليات دولية رئيسية أخرى كأهداف التنمية املستدامة 

. وقد قامت 2021لعام  للقضـــــاء على عمل األطفال والســـــنة الدوليةكالســـــنة الدولية للزراعة األســـــرية :  يةلدولوالســـــنوات ا
جهات التنســيق املعنية ابلشــباب واألطفال يف املقر الرئيســي للمنظمة ومكاتبها امليدانية، ابلتشــاور مع أعضــاء شــبكة األمم 

الوكاالت، الســـــــيما الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومنظمة العمل الدولية، املتحدة للنهوض ابلشـــــــباب املشـــــــرتكة بني 
 بوضع خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف. كما ُعقدت مشاورات مع عدد من الشبكات والدوائر الشبابية.

 : القيام مبا يلي وإن اللجنة مدعوة إىل

 يف هذه الوثيقة.اعتماد خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف الواردة  •



والطلــب إىل منظمــة األغــذيــة والزراعــة تعزيز ترتيبــاهتــا التنظيميــة واملتعلقــة ابمليزانيــة، مبــا يف ذلــك إنشــــــــــــــــاء "مكتــب  •
للشــــــــباب" لضــــــــمان قدرة املنظمة على دمج وتناول عناصــــــــر متصــــــــلة ابلشــــــــباب ومراعية لقضــــــــا�هم يف براجمها 

 ومبادراهتا. 
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