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الغذائي  متت املصادقة على هذا التقرير الذي وضعه فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن 
وال تعربر اآلراء الواردة يف هذا التقرير ابلضرورة عن الرأي الرمسي للجنة األمن   .العاملي، من جانب اللجنة التوجيهية للفريق

وإنر ذكر شركات حمددة أو منتجات لصانعني حمددين، سواء   .الغذائي العاملي أو ألعضائها أو للمشاركني فيها أو ألمانتها
مبوجب براءة أم ال، ال يعين أنر فريق اخلرباء الرفيع املستوى قد صادق عليها أو أوصى هبا من ابب تفضيلها  أكانت مسجلة  

اليت مل تُذكر هنا التقرير متاح للجمهور، وُيشجرع استنساخه ونشره. وسريخص لالستخدامات غري    .على مثيالهتا  وهذا 
ستنساخ ألغراض إعادة البيع أو غري ذلك من األغراض التجارية،  التجارية من دون مقابل بناء على الطلب. وقد ينطوي اال

مبا يف ذلك األغراض التعليمية، على وجوب دفع رسوم. وتقدرم طلبات احلصـول على تصريح الستنسـاخ هــذا التقرير أو  
 .hlpe@fao.org-cfsإىل مــع إرســال نسخــة  copyright@fao.org نشره ابلربيد اإللكرتونــي على العنوان 

الغذائي والتغذية،    :راجع هذا التقريرالتنويه مب الرفيع املستوى املعين ابألمن  تشجيع الشباب على .  2021فريق اخلرباء 
املعين ابألمن الغذائي والتغذية التابع  . تقرير صادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى  املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية

 للجنة األمن الغذائي العاملي، روما.
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 متهيد

يف برانمج عملها املتعدد   1من املسـلرم به أن الشـباب هم مسـتقبل البشـرية. ابلفعل، تقرر انة األمن الغذائي العاملي )اللجنة(
أبنر الشـــــباب هم أحد مفاتيح احللر لتحقيق التنمية املســـــتدامة، خاصـــــة يف البلدان النامية،    2023-2020الســـــنوات للفرتة 

حيث يعيش الســــــــــــــواد األعظم منهم، غالًبا يف املناطق الريفية. واب هلذه املالحظة البديهية، يف حال تطبيقها على النظم  
ا الزراعية والغ ــً ــيان أيضـــــ ــاســـــ ــراكهم يف هذين القطاعني أســـــ ــباب وإشـــــ ذائية، أن ترتافق مع اليقظة على اعتبار أنر عمالة الشـــــ

 ملستقبل أغذيتنا. 
غري أنر شـــــــباب اليوم يعيشـــــــون يف عامل   وهناك خزران كبري وغري مســـــــتغلر بعد من فر  العمل يف القطاع الزراعي والغذائي.

املناخي والبيئي وحاالت عدم املســــــــاواة العاملية يف ناالت األمن الغذائي والتغذية   تتضــــــــارب فيه األزمات، من بينها التغري
الضـــــوء على هذه اال،اهات، ال بل فاقمتها، نيث أنر   19-وقد ســـــلرطت جائحة كوفيدوفر  العمل ورفاهية اإلنســـــان. 

ا هبذا القدر يف أي وقت مضــــــــــــى، يف حني  احلاجة إىل إحداث حتويل جذري يف النظم الغذائية العاملية واحمللية مل يكن ملح  
ــياقات يف ما بينها، أال وهي أنره من امللحر تعزيز قدرة النظم   أنر املالحظة هي نفســــــها يف العديد من البلدان، رغم تنورع الســــ

ــباب هي عائد ــتثمار يف الشـ ــتقبل. وإنر العائدات احملتملة لالسـ ــمان املسـ ــباب لضـ ــتقطاب الشـ ات الزراعية والغذائية على اسـ
 غري حمدودة من حيث األمن الغذائي واحلد من الفقر وتوليد فر  العمل، إضافة إىل حتقيق السالم واالستقرار السياسي. 

غري أنر حمدودية فر  احلصــــــول على األراضــــــي واملوارد الطبيعية والبل التحتية والتمويل والتكنولوجيا واملعارف وتد  أجور 
ب عن النظم الغذائية. ونتيجة لذلك، يشــعر الكثريون أبنر اخليار األفضــل لديهم هو اهلجرة، العاملني واملنتجني يُبعد الشــبا

إمرا إىل املناطق احلضـــــــــــــرية أو إىل اخلارج. وال بد من اعاذ إجراءات اعل القطاع الزراعي والغذائي جاذاًب أكثر للشـــــــــــــباب 
 ولتعزيز قدرهتم على توليد املداخيل. 

ادهتم ارتباطًا وثيًقا بنواٍح ال حتصــــــــــى تتعلق بتحقيق األمن الغذائي والتغذية اايدة للجميع. وترتبط مشــــــــــاركة الشــــــــــباب وقي
ويكتســـي أ ية خاصـــة هبذا الصـــدد، من بني هذه ااوانب، الرتابط القائم مع املســـاواة بني اانســـني ومتكني املرأة والتكامل  

بتكرة، مبا يف ذلك االســــــــتخدامات ااديدة ملنصــــــــات تبادل بني املناطق احلضــــــــرية والريفية واملمارســــــــات والتكنولوجيات امل 
 البياانت واملعارف.

وتدعو انة األمن الغذائي العاملي إىل تطوير نظم وسـياسـات وبرامج تعزز مشـاركة الشـباب يف الوظائف يف قطاعي األغذية 
شـــــباب واســـــتقالليتهم وتنوعهم والزراعة. وســـــوف يشـــــكرل تطويرها مســـــار عمل من شـــــصنه أن يعزز اإلقرار بصـــــفة الفاعل لل

 ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية. 
وســـــعًيا إىل احلصـــــول على املعلومات الالزمة لالســـــرتشـــــاد هبا يف مســـــار العمل هذا، طلب برانمج العمل املتعدد الســـــنوات 

التــابع للجنــة إعــداد تقرير    2من فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين ابألمن الغــذائي والتغــذيــة  2023-2020للجنــة للفرتة  
( اســتعراض الفر  املتاحة إلشــراك الشــباب وتوفري فر  العمل هلم يف النظم الزراعية والغذائية والعوامل اليت حتدر 1بغرض )

 
والتغذية. وإنر الدروس  تعدر انة األمن الغذائي العاملي على املستوى العاملي املنتدى الدويل واحلكومي الدويل األمشل واملستند إىل األدلرة لألمن الغذائي   1

شكيل فريق اخلرباء الرفيع املستوى  قد أفضت إىل إصالح اللجنة وت 2009واألزمة االقتصادية يف عام  2008-2007املستفادة من األزمة الغذائية يف الفرتة 
 قراراهتا مستندة إىل أدلرة دامغة قائمة على أحدث املعارف. و املعين ابألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء( نيث يكون عمل اللجنة 

لجنة األمن الغذائي العاملي. وتشكل تقارير فريق فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية هو واجهة التفاعل العلمي والسياسايت ل  2
من الغذائي  اخلرباء الرفيع املستوى نقطة انطالق مشرتكة قائمة على األدلرة لعمليات متعددة أصحاب املصلحة بشصن االتساق بني السياسات يف انة األ

 العاملي. 
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( واسـتعراض اللوائح واألنظمة والنهج 3( والنظر يف ااوانب املتعلقة بفر  العمل واألجور وظروف العمل؛ )2من ذلك؛ )
الســـــــــــياســـــــــــاتية ومن ضـــــــــــمنها الُنهج اإلقليمية الرامية إىل معااة تعقيدات عمليات التحول اهليكلية االقتصـــــــــــادية والثقافية 

( واســـــــتكشـــــــاف الطاقات الكامنة يف النظم الغذائية وتوطيد 4واالجتماعية واملكانية ااارية حالًيا على املســـــــتوى العاملي؛ )
 د من الوظائف األفضل للنساء والشباب. الروابط احلضرية والريفية لتوفري مزي

*** 

ابالســتناد إىل النتائج اليت خلصــت إليها اإلصــدارات الســابقة من تقارير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى خالل العقد املاضــي، 
م التقرير إضافة إىل الكمر الوافر من األدبيات العلمية،   بعض الرسائل اهلامة:احلايل يقدر

ــتقبل مبوازاة حتمرلهم يف طن مًعا املخاطر إنر الشــــــباب موجودو  • ن يف الصــــــفوف األمامية لبناء النظم الغذائية للمســــ
 امللحوظة النامجة عن تغري املناخ وأوجه عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية والتهميش السياسي. 

اقات العاملية املتنوعة،  توفر النظم الغذائية نموعة واســـعة من الفر  إلشـــراك الشـــباب وعملهم يف  تلف الســـيو  •
 وإن كانت هذه الوظائف ال توفر على الدوام عمالً الئًقا ونزاًِي وال سبل عيش مالئمة. 

ــات واملبادرات  • ــياسـ ــتند السـ ــتجابة لذلك، اب أن تسـ ــباب وعملهم يف واسـ ــاركة الشـ الرامية إىل محاية وتعزيز مشـ
واالعرتاف. ومن شـــــصن إعادة توزيع املوارد واملعارف  النظم الغذائية إىل ركائز احلقوق واإلنصـــــاف وصـــــفة الفاعل

والفر  لالبتكار من أجل الشباب ومشاركتهم يف رسم سياسات للعمل والعمالة خاصة بكل سياق أن يساهم 
 ليس فقط يف خلق فر  للشباب بل إنه يوفر الدعم املباشر أيًضا لعمليات التحول إىل نظم غذائية مستدامة. 

*** 
ــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية والتزامهم ابلعمل على  ــاركة مجيع اخلرباء يف فريق اخلرباء الرفيع املســـــ ــيد مبشـــــ وأودر أن أشـــــ

 Evan)كندا( يعاوهنا الســـيد   Hannah Wittmanإعداد هذا التقرير، ال ســـيما قائدة فريق مشـــروع فريق اخلرباء الســـيدة 

Bowness   جامعة بريتيش كولومبيا( و( األعضــاء يف فريق املشــروع: الســيدةIndika Arulingam   والســيد )ســري النكا(
Jim Leandro Cano   الفلبني( والســــــيدة(Catherine Mungai   والســــــيدة )كينيا(Mariaelena Huambachano  
والســـــــــــــــــــــــيـــــــــدة   والســـــــــــــــــــــــيـــــــــدة    Anna Korzenszky)بـــــــــريو(   )إيـــــــــطـــــــــالـــــــــيـــــــــا(    Paola Termine)هـــــــــنـــــــــغـــــــــاراي( 

 كة املتحدة لربيطانيا العظمى وطيرلندا الشمالية(.)اململ  Ben Whiteوالسيد 
ا أن أنوره أيضـًا ابملسـا ة اهلائلة اليت قدرمها مجيع أعضـاء اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء خالل العقد املاضـي  ّر وال يسـعين إل

ــتندة إىل األدلرة إىل انة األمن ــورة مسـ ــداء مشـ ــني فهمنا لألمن الغذائي والتغذية وإسـ ــواها   من أجل حتسـ الغذائي العاملي وسـ
 من ااهات الفاعلة يف نتمع األمن الغذائي العاملي. 

مته من دعم قيرم لعمل الفريق. وقد  كما أودر أن أثين على أمانة فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى وأن أتوجه إليها ابلشــــكر ملا قدر
ا بصـورة افرتاضـية وهذا ندر ذاته حتدر إضـايف متكرنت حترمت علينا ااائحة عقد مجيع اجتماعات اللجنة التوجيهية ومداوالهت

ا بشـــــكل كبري من   األمانة ابلرغم منه من مواصـــــلة عملها لضـــــمان إحراز تقدم يف إعداد التقرير. واســـــتفاد هذا التقرير أيضـــــً
إن ابلنســــــبة إىل  اقرتاحات املراجعني النظراء اخلارجيني ومن تعليقات عدد أكرب بكثري من املعتاد من اخلرباء واملؤســــــســــــات،

 نطاق التقرير أو ابلنسبة إىل املسودة األوىل منه. 
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أخريًا وليس طخرًا، أتوجه ابلشــــكر إىل الشــــركاء الذين يقدمون دعًما مالًيا فعلًيا ومســــتمرًا لعمل فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى 
 ا املشهود هلا على نطاق واسع. ويسا ون ابلتايل يف احلفاظ على حيادية نرايته وتقاريره وموضوعيتها وجودهت

مبدى هشـــــاشـــــة نظمنا الغذائية العاملية وأب ية ما نضـــــطلع به من عمل وطابعه امللحر لتوطيد   19-ران جائحة كوفيدّر وتذك
التعاون الدويل من أجل إطار اســــــرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية بغرض وضــــــع حدر للجوع. ويتمثل أحد املكوانت 

 م الزراعية والغذائية. الرئيسية هلذا اإلطار العاملي يف تشجيع مشاركة الشباب وعملهم يف النظ
 وأمتل لكم االستمتاع يف االطالع على هذا التقرير!

 

Martin Cole 

رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء رفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية التابع  
   2021للجنة األمن الغذائي العاملي، يونيو/حزيران 
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 شكر وتقدير 

اخلرباء عن خالص الشكر إىل املشاركني الذين قدموا مسا اهتم وتعليقاهتم القيمة إىل املشاورتني املفتوحتني،  يعرب فريق  
ومت توجيه هذه ا(.  مسا ً   71)   اليت جرت بلورهتا  (V0صفر )   ا( واثنًيا بشصن املسودة مسا ً   99نطاق التقرير ) بشصن  أواًل 

ابإلضافة إىل نظمة األغذية والزراعة. وكل هذه املسا ات،  مل لغذائي والتغذية  املسا ات من خالل املنتدى العاملي لألمن ا
  لفريق اخلرباء الرفيع املستوى. اإللكرتو  الواثئق املنبثقة عن عملية إعداد التقرير، متاحة على املوقع 

العميق اميع املستعرضني من األقران على   النهائية للتقرير ويعرب فريق اخلرباء عن شكره   استعراضهم للمسودة ما قبل 
) V1( .لفريق اخلرباء   اإللكرتو املوقع  وترد قائمة أبمساء املشاركني يف استعراض األقران يف فريق اخلرباء على اإلنرتنت على

  الرفيع املستوى.
إلعداد هذا التقرير،    مدخالهتمحاهتم و ونتوجره خبالص الشكر إىل األفراد الواردة أمساؤهم يف ما يلي على مسا اهتم واقرتا

وWard Anseeuw :وهم  ،Lian Boltwoodو  ،Madison Brownو  ،Sara Chan،  وKhera Reetika ، 
 ، Celine Nugraha، و Christopher Prasetya Mulya، وQiran Liang، و Sarah Li، و Klassen Susannaو
 ،Jiahua Ya، وEmily Voong، وChanel Sooو  ،Romy Sato، وShirin Mir Salimi، وYeun Rim-Jiو

 . Elena Zheng و

أيضً  والتقدير  ابلشكر  اخلرباء  فريق  إىل  ويتوجه  ا  Jill Gastonا  اإللتحرير  على  للنسخة  نكليزية،  املتص  
وفريق الرتمجة يف منظمة األغذية والزراعة على ترمجة التقرير إىل اللغات الرمسية الست لألمم     Giulini Gianluca  وإىل

 املتحدة.
 إلخراج التقرير ممتًعا ومثمرًا.   CANOPYوقد كان التعاون مع 

مجاعية علمية   مستقلة  وتقارير فريق اخلرباء عبارة عن مساعٍ   إن أعمال فريق اخلرباء ممولة ابلكامل بواسطة مسا ات طوعية.
العاملي. الغذائي  األمن  للجنة  العامة  االسة  تطلبها  مواضيع  عاملية.   تتناول  عامة  منافع  اخلرباء  فريق  تقارير   وتعترب 

أو يقدمون    ،يف حساب األمانة اخلا  ابلفريق  2010ويتوجه فريق اخلرباء ابلشكر إىل املاحنني الذين يسا ون منذ عام  
كرن الفريق من ممارسة عمله مع االحرتام الكامل الستقالليته. ولقد حظي فريق اخلرباء، منذ إنشائه  مسا ات عينية له مبا مي 

  ، والسودان   ،وسلوفاكيا  ،وروسيا  ،وأملانيا  ،وأسرتاليا  ،وإسبانيا  ،وإثيوبيا  ،واالحتاد األورويب  ،، بدعم من طيرلندا2010عام  يف  
ونيوزيلندا، مبا يف ذلك من خالل    ،والنرويج  ،وموانكو  ،واململكة املتحدة   ،وفنلندا  ،وفرنسا  ،والصني   ،وسويسرا   ،والسويد

 املسا ات العينيرة.
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 موجز 

تبلغ معدالت البطالة لدى الشــباب ثالث مرات ما هي عليه لدى الكبار يف مجيع أقاليم العامل، علًما أن النســاء الشــاابت 
الشــــــباب. ويف عداد األشــــــخا  الذي لديهم وظائف، تعدر معدالت    يشــــــكرلن غالبية العاطلني عن العمل ضــــــمن شــــــر ة

ا عوائق خطرية حتول دون  العمرال الفقراء والعمالة اهلشـــــــــة لدى الشـــــــــباب أعلى منها لدى الكبار. ويواجه الشـــــــــباب أيضـــــــــً
لعديد من  حصـــوهلم على األراضـــي واالئتمان وغري ذلك من األصـــول اإلنتاجية الالزمة لرتســـي  ســـبل عيشـــهم؛ كما يفتقر ا

 الشباب إىل حق التمثيل لدى النقاابت العمالية أو منظمات املنتجني.

اليوم يف اخلطوط األمامية لتحويل النظم الزراعية والغذائية. فهم  اولون التصــــــدي لتصثريات ويف الوقت عينه، يقف شــــــباب 
حياهتم. وقد تفاقمت هذه املشـــــاكل جراء التصثريات تغري املناخ والبيئة اليت من املرجح أن تتســـــارع وتتكثف خالل ســـــنوات  

ــادية اليت خلفتها جائحة كوفيد واليت عررضـــــــت األرواح والوظائف وســـــــبل العيش للخطر وترتربت  19-االجتماعية واالقتصـــــ
 عنها طاثر خطرية على كل من اإلمدادات الغذائية والطلب عليها حول العامل.

شـــباب يرتعرعون يف عامل ال يســـري يف املســـار املطلوب لتحقيق أهداف التنمية  ، كان ال19-تفشـــي جائحة كوفيدوحىت قبل 
املســــتدامة املرتبطة ابألمن الغذائي. عامل يتصثر ثلث ســــكانه بشــــكل واحد على األقل من أشــــكال ســــوء التغذية. وما زالت 

ة عمل الشـباب داخل النظم الزراعية  أوجه التفاوت على مسـتوى العامل مسـتمرًة وطخذة يف التزايد، وهناك قلق متنام إزاء أزم
وهلذه اهلشـاشـة    والغذائية وخارجها، واليت سـيشـار إليها ببسـاطة يف األقسـام الالحقة من هذا التقرير ابسـم مالنظم الغذائيةم.

تبعات عميقة على إعمال حق اإلنســــــــان يف الغذاء ويف العمل ويف بيئة صــــــــحية ويف الرفاه العام، وهذا ال  ص الشــــــــباب 
 ، وإمنا سائر األجيال كذلك.فحسب

يف دورهتا الســـادســـة واألربعني من فريق اخلرباء )اللجنة(  ، طلبت انة األمن الغذائي العاملي2019ويف أكتوبر/تشـــرين األول  
الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء الرفيع املستوى(، إعداد تقرير الستعراض فر  مشاركة الشباب 
ــباب  ــتدامة والقيود اليت حتول دوهنما. ويعرض هذا التقرير إطارًا مفاهيمًيا لفهم دور الشــــــــــــ وعملهم يف النظم الغذائية املســــــــــــ
بصــفتهم عوامل للتغيري يف حتويل النظم الغذائية. و لرل التقرير مواضــيع حمددة تتصــل ابلســياســات، كالعمالة واملوارد واملعرفة 

ــيات  ــياغة توصـ ــد اهلدف واالبتكارات، لصـ ــا ة يف حتقيق مقاصـ ــباب يف النظم الغذائية واملسـ من   2من أجل تعزيز دور الشـ
 حتقيًقا كاماًل. 2030أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية املستدامة لعام 

لية ويقيرم هذا التقرير الفر  والتحدايت احمليطة مبشــــــــــــــاركة الشــــــــــــــباب وعملهم يف النظم الغذائية لكي يكونوا جزًءا من عم
ويتصــور هذا النهج إعادة التوازن يف  اقتصــاد الرفاهية.إعادة تكيف عاجلة للحياة االجتماعية واالقتصــادية من أجل حتقيق  

ــحية، من أجل دعم احلق يف  ــة يف مواجهة األزمات املناخية والصـــــــــ ــرية وطبيعة العيش، خاصـــــــــ العالقات بني الطبيعة البشـــــــــ
زية، والعالقات القائمة على التعاون والتضـــــــــــــامن. وإن اهلدف املتمثل يف مالعيش  الغذاء، وتوفري ســـــــــــــبل العيش الكرمية واجمل

يتحدرى النهج املعتادة يف ما  ص النمو االقتصــادي، ويقرر أبن انتقال الشــباب ومشــاركتهم   منظورًا مشوليًااحلســنم يتطلب 
 يف النظم الغذائية يتصثران بتقاطع عوامل متعددة وبقيود هيكلية. 

ا ،ميعًيا للتوصـــــيات يف نال الســـــياســـــات اليت تشـــــجعر على مشـــــاركة الشـــــباب وعملهم يف النظم   ويقدم هذا التقرير عرضـــــً
الدول واجملتمع املدين ومنظمات املزارعني والعمال والقطاع اخلاص   الغذائية. وإن اإلجراءات املوصــــــــــــــى هبا تتطلب قيام

ل جوهري يف النظم الغذائية حنو ّر ابلعمل جنًبا إىل جنب من أجل حتقيق حتو  واحلركات االجتماعية والشببببباب أنفسببببهم
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حتقيق االســتدامة والرفاهية وســيادة الغذاء. و تصــر هذا التقرير نموعة املؤســســات والنهج والســياســات العامة واإلجراءات  
 ديد النظم الغذائية.الكفيلة بتعزيز املشاركة الشاملة واملنصفة واملنتجة واجملزية للشباب يف عملية ،

 الرسائل الرئيسية 
وال ســيما يف بلدان اانوب، بيد أهنا  القطاع الذي يوفر أكرب كّم من فرص العمل للشببابمتثرل النظم الغذائية   •

، وهي ال حتفظ ال توفر يف الكثري من األحيبان العمبل الكرو واجملزي وال الفرص الكبافيبة لكسبببببببببببب العي 
 احتياجات األجيال املختلفة وحقوقها.التوازن بني 

ــياســـــــات الرامية إىل تعزيز مشـــــــاركة الشـــــــباب وعملهم يف النظم الغذائية إىل الركائز   • ــتند النهج والســـــ ينبغي أن تســـــ
 .احلقوق واإلنصاف وصفة الفاعل واالعرتافاملتمثلة يف: 

،  القائمة على الوسببباطة  حيتاج الشبببباب إل الدعما مبا يف  لي سبببياسبببات إعاد  التوايع وسبببياسبببات السبببوق •
ألجل احلصـــــــــول على األراضـــــــــي واملياه والغاابت وفر  العمل واملعارف واملعلومات واإلرشـــــــــاد الزراعي والتمويل  

 واالئتمان واألسواق والتكنولوجيا واملؤسسات الداعمة من أجل التحويل املستدام للنظم الغذائية.
املرتبطة ابلســياقات احملددة على املســتوايت العاملية والوطنية واحمللية  سببياسببات التشببغيل وسببوق العملال تســهم  •

وإمنا بوسعها أيًضا أن تدعم مباشر  االنتقال إل نظم غذائية مستدامة  يف توليد فر  عمل للشباب فحسب، 
يف األســـــــواق    عن طريق اســـــــتصـــــــالح قاعدة املوارد الطبيعية، وتعزيز البنية التحتية االجتماعية واملادية، واإلســـــــهام

 املناطقية واألمن الغذائي.

من أجل النظم الغذائية املســـــــــتدامة على عمليات ،مع بني النظم    االبتكار املتمحور حول الشببببببببابيشـــــــــتمل   •
القدمية وااديدة للمعارف واملمارســــــــات ومناذج للحوكمة والتنظيم تتســــــــم بقدر أكرب من الدميقراطية والشــــــــمول.  

ع درقراطيبة املعرفبة"ا ولكن ال ببد من التغلبب على الفجوات   وبوسبببببببببببع التكنولوجيبات الرقميبة أن "توسبببببببببببّ
كي ال ترتكز هذه الفوائد فقط على الشـــــــــباب الذين يتمتعون لمكانية الوصـــــــــول إىل   الرقمية اليت ال تزال قائمةً 

 مستوايت عالية من رأس املال املايل.
 االعرتاف بدور الشباب كعوامل للتغيري يف النظم الغذائية 

 (.1ا هو مبنير يف التقرير، ينشط الشباب يف أكثر من دور وحيرز عرب  تلف النظم الغذائية )الشكل كم
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 : أدوار وجماالت مشاركة الشباب وعملهم يف النظم الغذائية1الشكل  

 

 

 أ( 2020، 2017)املصدر: من إعداد مؤلفني اقتباسًا عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى 

عرب كل تلك اجملاالت، إىل احلصـول على وظائف نزية اقتصـاداًي وحمفزة فكراًي ونديًة. وإن خلق  يسـعى الشـباب يف العامل،  
ســـــيتطلب إعادة توزيع كبرية للموارد من أجل حتقيق نظم غذائية مســـــتدامة وشـــــاملة وصـــــحية وقادرة على  الفر  للشـــــباب

الصـمود بوجه تغري املناخ. ويشـمل هذا األمر إجراء تغيريات هامة يف هيكلية حيازة األراضـي والتكنولوجيات واسـتخدامها،  
ــكان، ويف توزيع ودين ــصن هذا التحول  ويف القدرات والفر  املتاحة ملختلف السـ ــكان والقوى العاملة. ومن شـ اميكيات السـ

أن يولد فوائد متعددة، مبا يف ذلك حتســـني التعليم والتغذية والصـــحة واملياه والصـــرف الصـــحي وزايدة دخل صـــغار املزارعني  
 ومتكني النساء والشباب. وتتجسد هذه الفوائد يف سبل العيش واجملتمعات املتحولة واملزدهرة.

ابحلاجة إىل حصــــــول    أ(2020)فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى، ويقرر اإلصــــــدار األخري من تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى 
ــياق وأن  حتورل جذري يف النظم الغذائية، ويالحظ أن احللول لتحدايت األمن الغذائي والتغذية اب أن تكون حمددة الســـــــ

ــار، ليثبت أن تبل على نموعة متنوعة من الظروف التم كينية للحوكمة. و طو هذا التقرير اخلطوة التالية على هذا املســــــــــــ
ــفـة الفـاعـل  ــتـدامـة خالل اايـل املقبـل ال بـد وأن يكون مبنيـًا على ركـائز صــــــــــــ حتقيق التحول املطلوب للنظم الغـذائيـة املســــــــــــ

. وابلنســـــــبة إىل العديد من  غذائيةالشبببببباب كعوامل للتغيري يف بيع أبعاد النظم الواحلقوق واإلنصـــــــاف واالعرتاف بدور 
ــتثمارات يف املوارد واملعرفة واملهارات  ــتوايت مرتفعة من البطالة واحلرمان، ف ن االســـــــــ ــباهبا حالًيا مســـــــــ البلدان اليت يعا  شـــــــــ
املوجهة إىل معااة التحدايت اهليكلية اليت تواجه الشـــــباب، تشـــــكل أفضـــــل أمل لتحقيق أهداف التنمية املســـــتدامة وخطة  

األوســــــع نطاقًا. بيد أنر تســــــخري مهارات الشــــــباب وطاقاهتم بفعالية من أجل النظم الغذائية   2030مية املســــــتدامة لعام  التن
املســــــــتدامة ســــــــيتطلب بذل جهود كبرية إلعادة توزيع القوى الالزمة لتحويل العالقات والظروف االجتماعية والســــــــياســــــــية 

ــادية القائمة داخل البلدان ويف ما بينها، الوصـــــول إىل املوارد والتعليم والعمل الكري، نتيجًة  تعيقبوصـــــفها حواجز   واالقتصـــ
 لعدم مالءمة األطر القانونية وعدم كفاية تعبئة املوارد احمللية والدولية وااللتزام هبا.
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 إطار مفاهيمي إلشراك الشباب بشكل كامل يف النظم الغذائية 
نقوق الشـــــباب  االعرتافتســـــتند التوصـــــيات اليت يســـــديها التقرير يف نال الســـــياســـــات إىل إطار مفاهيمي يوضـــــح أ ية 

وإنصــافهم ووكالتهم ابعتبارها مجيًعا ركائز أســاســية لبناء نظم غذائية مســتدامة يف املســتقبل. ويتعنير على الســياســات الرامية  
شــــاركتهم فيها أن تدرك مطامح الشــــباب وخربهتم وتنوعها وتقاطعها وارتباطها إىل دعم عمل الشــــباب يف النظم الغذائية وم

ابلسـياقات احملددة يف  تلف أحناء العامل؛ وأن تعمل على تنشـيط املعارف ومسـارات العمل املختلفة مبا يف ذلك من خالل  
إبداعهم؛ وأن تعاجل أوجه الالمســـــاواة العالقات بني األجيال والتكنولوجيا املكيرفة؛ وأن تيســـــر قدرة الشـــــباب على التنقل و 

 اهليكلية.

 : ديناميكيات مشاركة الشباب وعملهم يف النظم الغذائية2الشكل  

 

 

 .Sam Braddاملصدر: قام لعداده مؤلفون. الرسوم لـ 

ووســــــــيلة ،  هدفًا ال بد من حتقيقهتشــــــــكل ابلتايل مشــــــــاركة الشــــــــباب وعملهم يف النظم الغذائية املســــــــتدامة يف الوقت عينه 
إلحداث حتول جذري يف النظم الغذائية وحتقيق أهداف التنمية املســـتدامة واقتصـــادات الرفاهية. ويؤكد التقرير هبذا الصـــدد  

مبا يف ذلك احلق يف احلماية وعدم التمييز واملشـــــــاركة   -  حقوق اإلنسبببببان  على ضـــــــرورة دعم الدور املركزي الذي تكتســـــــيه
 بوصفها مبادئ حمورية لبيئة سياساتية متكينية يف ما  ص الشباب.  -والغذاء والتعليم والعمل الالئق 

 النظم الغذائية.  أ ية خاصـة اهة تنفيذ سـياسـات إعادة التوزيع الالزمة لبناء القدرة على الصـمود يف اإلنصباف  والعتبارات
تدابري إعادة التوزيع أن تشمل مجيع الفئات املهمشة واليت تفتقر إىل املوارد، مبا فيها   مجيعوتذكرران ركيزة اإلنصاف أبن على 
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فئة الشــــباب. وإن اســــتهداف الشــــباب يف حتويل النظم الغذائية يعين معااة االختالالت يف توازن املوارد والقوى يف ما بني  
 ألكرب سًنا وجيل الشباب.اايل ا

أبن التغيري التحويلي اإلاايب ال بد أن يعرتف ابلشـــــــــباب كمواطنني فاعلني )عوامل( مهتمني    صبببببببفة الفاعل  وتذكرران ركيزة 
ا االعرتاف ابلشــــباب، من خالل   وقادرين على حفز التجدد الســــياســــي واالقتصــــادي املطلوب بشــــكل كامل. وينبغي أيضــــً

ــتدام، وكجهات فاعلة مهمة يف احلركات العمل الفردي وااماعي   على حدٍر ســـــــــواء، إلمكاانهتم كدعاة لالســـــــــتهالك املســـــــ
السـياسـية من أجل حتقيق العدالة الغذائية واالسـتدامة البيئية. وال بد من االعرتاف ابألصـوات املتعددة للشـباب ومبشـاركتهم  

 تيسريها وإضفاء الشرعية عليها.ومبكانتهم القيادية يف عملية حتويل النظم الغذائية املستدامة، و 
خصــــــائص الشــــــباب واالعرتاف بتنوعهم ورعايته لدى عطيط أو تنفيذ أي   بتقاطعوعالوة على ذلك، من املهم االعرتاف 

برامج أو مبادرات أو ســـــــــياســـــــــات تتناول مشـــــــــاركة الشـــــــــباب وعملهم. وينبغي للمبادرات الرامية إىل حتويل النظم الغذائية  
، ما يؤثر األجيال يف ما بني الشــــباب واألكرب ســــًنا  ويعرتف ابلعالقات بني  هنًجا يقوم على العالقات  املســــتدامة أن تعتمد

أيًضا يف الدورة اإلمنائية لألسر الزراعية واحلضرية اليت يقيمون فيها. وبوسع البيئة التمكينية أن تعيد، من خالل هذا النهج،  
 ا لإلدراك االجتماعي للشرائح العمرية املختلفة.وفقً  -بناء مالتوازنم بني الشباب واألكرب سًنا 

ويصــف هذا اإلطار كيف ميكن للشــباب أن ميارســوا صــفو الفاعل يف حتقيق أهداف التنمية املســتدامة واقتصــادات الرفاهية 
 املستدامة.من خالل وصوهلم إىل مسارات داعمة للمشاركة احلقيقية والعمالة اجملدية يف النظم الغذائية 

 التوصيات على مستوى السياسات
ســــوف يســــلرط كل فصــــل من فصــــول هذا التقرير الضــــوء على ناالت حمددة للســــياســــات ميكن للتدخالت فيها أن تدفع 
ــاتية يف التســـلســـل   ــياسـ مشـــاركة الشـــباب وعملهم اب،اه حتوالت جذرية يف النظم الغذائية. ومن الضـــروري اعاذ إجراءات سـ

احلضـــــري من أجل ضـــــمان احلق األســـــاســـــي يف العمالة، والوصـــــول إىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية واملعارف والتعليم؛  الريفي  
ودعم الشــــباب لكي يؤســــســــوا مبادراهتم الذاتية أو ااماعية ويعملوا على تنفيذها. وهلذه التوصــــيات مكانة أســــاســــية اهة 

تهم يف النظم الغذائية، ولتحقيق طاثر إاابية وطويلة األجل على االعرتاف نقوق الشـــــــــباب وإنصـــــــــافهم ووكالتهم ومشـــــــــارك
صــــــــــعيد التنمية اإلقليمية، ولتطوير عالقات مســــــــــتدامة بني احليز احلضــــــــــري واحليز الريفي واحلفاظ عليها. واعرتافًا ابحلاجة 

صــــيات وفًقا للمجاالت املشــــرتكة  امللحة إىل التعاون يف ما بني القطاعات واســــتخدام هنج النظم الغذائية، فقد مت تنظيم التو 
 التالية:

 توفري بيئة متكينية للشباب بوصفهم عوامل للتغيري •
 وأتمني سبل العيش الكرمية واجملزية •
 وزايدة اإلنصاف واحلقوق يف احلصول على املوارد •

 وتعزيز املعرفة والتعليم واملهارات •

 وتشجيع االبتكار املستدام. •
ر أســــاســــي يف األطر املعيارية والتشــــريعية واملؤســــســــية للوكاالت الدولية )احلكومية  هو أم  أبصبببوات الشببببابوإن االعرتاف  

ص  الدولية(، واحلكومات وااهات الفاعلة احلكومية، ومنظمات ومؤسـسـات اجملتمع املد  واملسـاعي اليت تنظمها يف ما  
ــباب وتوفري حيرز  ــلة عن طريق العمل مع الشـــــ ــورة متواصـــــ ــات بصـــــ ــياســـــ ــني عمليات تنفيذ الســـــ ــباب. وابإلمكان حتســـــ الشـــــ
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ملشـــــــــاركتهم، وعن طريق إدماج ،ارب الشـــــــــباب واحتياجاهتم املتنوعة القائمة على األمكنة احملددة، وتطلرعاهتم يف صـــــــــياغة 
 السياسات وتقييمها.

األدوات واملبادرات العاملية اليت ميكن هلا أن تدعم عمليات الســياســات من أجل حتســني  وهناك ابلفعل نموعة واســعة من  
مشــــاركة الشــــباب وعملهم يف النظم الغذائية. وكثريًا ما تضــــع هذه الصــــكوك العاملية يف نال الســــياســــات الفئة الشــــبابية يف 

 عداد الفئات املستهدفة الرئيسية.
سواء أكانت اتفاقيات ملزمة لألمم املتحدة أم   -ل يف هذه األطر العاملية وتنفيذها ومع ذلك، غالًبا ما تكون مشاركة الدو 

غري كافية. ويتعني إلزام الدول وغريها من مســـتوايت اإلدارة املؤســـســـية  -إعالانت طوعية وخطوطًا توجيهية لألمم املتحدة  
نه أن يدعم تنفيذ سياسات وإنفاذ برامج  بتحمل املسؤولية عن أدوارها كجهات مسؤولة عن إعمال احلقوق. وذلك من شص

أكثر تناغًما مع التحدايت القائمة على احلقوق واملتقاطعة والقائمة بني األجيال واملرتبطة ابلسياقات احملددة للنظم الغذائية  
ا ابملشــاركة يف ع مليات اإلقليمية، ومع متوضــع الشــباب يف املشــهد الســياســي واالقتصــادي. وإن شــباب اليوم مهتمون أيضــً

رسم السياسات الرمسية كما يف استكشاف ناالت السياسة خارج اإلطار السياسي الرمسي. وينبغي لإلجراءات أن تشجع 
على ازدهار احلياة االجتماعية والثقافية من خالل توطيد التعاون ضـــــمن اايل نفســـــه ويف ما بني األجيال، ودعم مشـــــاركة  

 ظمات الريفية واحلضرية واملنظمات احلضرية والريفية.الشباب واضطالعهم أبدوار قيادية يف املن
وكثريًا ما حتدد الســــياســــات اليت تســــتهدف الشــــباب املســــتفيدين منها بناء على فئات عمرية معيرنة. وإن توفري دعم أفضــــل  

ملوقع  للشـباب يف النظم الغذائية يتطلب فهم الشـباب، ليس فقط من انحية السـنر، وإمنا أيضـًا من حيث السـمات األخرى
والطبقة االجتماعية والثقافة  ســــــــائل اانســــــــانيةالشــــــــباب يف العالقات الشــــــــاملة )املتقاطعة( والرتاتبيات اهلرمية لألجيال وامل 

ا أن الفئة العمرية واملوقع االجتماعي للشـــــــــباب يعتربان ظرفني  والعرق و تلف أشـــــــــكال املعرفة والتعلم. ويبنير التقرير أيضـــــــــً
يف نال التعليم واملشــــــاركة والعمالة يف النظم الغذائية    -ض الســــــياســــــات اليت تســــــتهدف الشــــــباب مؤقتني. وينبغي اســــــتعرا

ــابقة. ويف الوقت عينه، تســـــتوجب  ــتفادة من التدخالت الســـ ــتناًدا إىل النتائج والدروس املســـ و،ديدها بصـــــورة منتظمة، اســـ
واحلماية االجتماعية، وجود ارتباط واضـح ومسـار  السـياسـات اليت تسـتهدف الشـباب، مبا فيها تلك اليت توفر البل التحتية

ــياســـــات والربامج يف ما  ص األشـــــخا  الذين انتقلوا من ســـــنر الشـــــباب إىل ســـــنر الرشـــــد. ويف النهاية، نظرًا إىل أن  للســـ
ــتقلة، ومن حيث  ــفهم فئة مسـ ــات بوصـ ــياسـ ــطة السـ ــتهدافهم بواسـ ــباب يكورنون فئة قائمة على العالقات، ينبغي إذا اسـ الشـ

 تهم مع غريهم من املواطنني األكرب أو األصغر سًنا، على حدر سواء. عالق
ــاركة   ــجع املشـ ــات وبرامج تشـ ــياسـ ــطة سـ ــافهم وحقوقهم بواسـ ــباب وإنصـ ــفة الفاعل للشـ ــع دعم صـ ــة القول إنه ابلوسـ وخالصـ

ة جدية إىل جداول  املدنية والســياســية لألجيال األصــغر ســًنا، اعتبارًا من ســنر مبكرة، وتنقل التحدايت اليت تواجههم بصــور 
األعمال احلالية للســـياســـات، وتوفر هلم الظروف اهليكلية الالزمة لكي يتمكنوا من املشـــاركة. وهذا شـــرط هام لتهيئة بيئات 

  من أجلمتكينية تتيح مشــــــاركة الشــــــباب، ومن أجل عمليات ال توضــــــع مبوجبها الســــــياســــــات والربامج واملبادرات األخرى 
الشـباب على مسـتوى أفقي من أجل التعاون بني األجيال اسـتناًدا إىل مبدأ  معاوض بشـصهنا الشـباب وحسـب وإمنا يتم التف

 تقاسم السلطة. 
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 قدمة امل

، اال،اهات والقيود وطفاق )اللجنة(   يستكشف هذا التقرير، الذي متر إعداده بناًء على طلب انة األمن الغذائي العاملي
والنظم الغذائية املستدامة. وهو يستند إىل التقرير األخري الصادر عن فريق العمل الرفيع عمل الشباب ومشاركتهم يف الزراعة  

)فريق اخلرباء  م  2030عام    حنو  ةعاملي  ة سردي  بناءاألمن الغذائي والتغذية:  املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية بعنوان م
السياسات والضرورية لتشجيع محتورل جذري للنظم الغذائيةم.    أ(، الذي  درد التحورالت احلامسة يف2020الرفيع املستوى،  

  11الصفحة ، 2017)فريق اخلرباء الرفيع املستوى،  الذي حدرده فريق اخلرباء    النظم الغذائيةويستخدم هذا التقرير تعريف  
 : ]النسخة اإلنكليزية[( 

والبل   والعمليات  )البيئة واألفراد واملدخالت  العناصر  املتصلة  مجيع  ذلك( واألنشطة  التحتية واملؤسسات، وما إىل 
لنتاج األغذية و،هيزها وتوزيعها وإعدادها واستهالكها، و رجات هذه األنشطة، مبا يف ذلك النواتج االجتماعية  

 .والبيئية واالقتصادية
]النسخة   29 الصفحةأ، 2020)فريق اخلرباء الرفيع املستوى،  املستدامة للنظم الغذائيةكما أن فريق اخلرباء يصيغ رؤيًة 

 تكون:  اإلنكليزية[(
الكامنة من اإلنتاج إىل االستهالك.   املبادئ  النظر جبرأة يف  ...متكينية، وعادلة، و،ديدية، ومنتجة ومزدهرة وتعيد 

الغذائية من خالل تعزيز صفة الفاعل  هذه املبادئ تدابري أقوى لتشجيع اإلنصاف بني املشاركني يف النظم   وتشمل
 واحلق يف الغذاء، وخباصة ابلنسبة إىل الفئات السكانية الضعيفة واملهمشة.

إىل احلصــــــــــول على وظائف نزية  ويتطلرب حتويل النظم الغذائية الرتكيز على العمل مع الشــــــــــباب يف العامل الذين يســــــــــعون  
]النسـخة اإلنكليزية[(. ويف الوقت ذاته،    42  الصـفحةأ،  2020 الرفيع املسـتوى،فريق اخلرباء )اقتصـاداًي وحمفزة فكراًي ونديًة  

إن الوضـــع احلايل للمناخ والصـــحة واألزمات االقتصـــادية قد رســـر  اإلقرار بعدم االســـتدامة الكامنة للنظم الغذائية يف العامل،  
ــباب الذين ــبة إىل الشـــــ ــيما ابلنســـــ ــتقبلية مبزيد من وال ســـــ ــريعة للتغريات   يبحثون عن طفاقهم املســـــ القلق. كما أن الوترية الســـــ
توقعات بشـــــــــصن طفاق الشـــــــــباب يف نال العمل يف الزراعة والنظم الغذائية  وضـــــــــع ال املناخية والتكنولوجية هتدرد القدرة على

ــتقبلية أبي درجة كانت من اليقني.   ــاشـــة تبعات عميقة على إعمال حق اإلنســـان يف الغذاء ويف العمل ويفاملسـ  وهلذه اهلشـ
 بيئة صحية ويف الرفاه العام، وهذا ال  ص الشباب فحسب، وإمنا سائر األجيال كذلك.

إنر الشــــــــباب موجودون يف الصــــــــفوف األمامية. وســــــــوف يتعني عليهم التصــــــــدي آلاثر التغري البيئي واملناخي، اليت لااز، 
، كـان 19-وحىت قبـل جـائحـة كوفيـد(. Sumberg ،2020و  Gloverاملرجرح أن تتســـــــــــــــارع وتتكثف خالل حيـاهتم ) من

الشــباب يرتعرعون يف عامل ال يســري يف املســار الصــحيح لتحقيق مقاصــد أهداف التنمية املســتدامة املرتبطة ابألمن الغذائي،  
يف عامل يتصثر ثلث سـكانه بشـكل واحد على األقل من أشـكال سـوء التغذية، إضـافًة إىل نظام غذائي متعثر ابعتباره الدافع 

(. كما أن أوجه انعدام املســــــــــــاواة يف العامل ال تزال قائمة، ال بل تتفاقم )فريق اخلرباء الرفيع Amiot  ،2020ي له )الرئيســــــــــــ
 أ(.2020(، ويتنامي القلق بشصن أزمة عمل الشباب )منظمة العمل الدولية، 34 الصفحةأ، 2020املستوى، 

ها االجتماعية واالقتصــــــــــــادية )فريق اخلرباء الرفيع وطاثر   19-وقد تفاقمت هذه املشــــــــــــاكل وتســــــــــــارعت بفعل جائحة كوفيد
؛ والعديد من التقارير األخرى الصـــــــــادرة 2020ب؛ منظمة العمل الدولية ومصـــــــــرف التنمية اآلســـــــــيوي 2020املســـــــــتوى،  

مؤخرًا(. ابلفعل، عررضـــــــــت ااائحة األرواح والوظائف وســـــــــبل العيش إىل اخلطر، وهي علرف طاثرًا خطرية على اإلمدادات  
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العــامل. وهبــدف مكــافحــة طاثر األزمــة احلــاليــة والتخفيف من وطــصهتــا يف النظم الغــذائيــة، يتمثــل   ذائيــة والطلــب عليهــا يفالغــ
ــياقات ابلتزامن على املســــتوى العاملي، والوطين واحمللي تضــــع الشــــباب يف الصــــفوف   التحدري يف تقدي حلول خاصــــة ابلســ

فريق اخلرباء الـدويل ب؛  2020أ، 2020ة )فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى،  األمـاميـة يف مجيع مكورانت ونتـائج النظم الغـذائيـ
 أ(.2020؛ األمم املتحدة، 2020، املعين ابلتغذية املستدامة

على    -، توفرر هذه األزمة يف األجل الطويل  19-ورغم أ ية اإلجراءات يف األجل القصري اليت تستجيب إىل أزمة كوفيد
الفر  والزخم لتحورٍل أكثر أ ية ودائم وإلعادة التوازن لقيام نظم غذائية أكثر مشوالً واستدامة    - غرار أزمات أخرى قبلها  

 وقدرًة على الصمود.
وعلى مستوى اخلطاب الثقايف والسياسايت، تزايد خالل العقد املاضي اإلقرار لحلاح التحورل األساسي حنو أمناط زراعية  

، صادقت  2021صغرية اهة تلبية االحتياجات الغذائية يف العامل. ويف يونيو/حزيران  إيكولوجية يوجرهها أصحاب احليازات ال
الزراعية   النظم  إزاء  اإليكولوجية  الزراعية  النهج  تدعم  اليت  السياسات  بشصن  التوصيات  على  العاملي  الغذائي  األمن  انة 

قد ميس ]الذي[ صحة اإلنسان واحليوان والنبات والبيئة  انقطاع الروابط املتبادلة بنيوالغذائية املستدامة الرامية إىل معااة م
البيولوجي ورفاه   العاملي،  ابلتنوع  الغذائي  األمن  )انة  لألمم  2019(. ويف عام  2021اإلنسانم  العامة  اامعية  برعاية   ،

للفرتة   األسرية  للزراعية  املتحدة  األمم  عقد  والزراعة  األغذية  منظمة  أطلقت  وي2028-2019املتحدة،  هذا.  العقد   رمي 
األجيال ودعم الشباب   إىل التوارث بني  مبا يف ذلك ضمان  األسريني ومتكينهم،  املزارعني  لدعم  السياسي  االلتزام  تعزيز 

 ابعتبارهم فاعلني أساسيني يف النظم الغذائية واالنتقال إىل االستدامة.
ية  وقد تطابقت هذه التطورات على مستوى املعرفة واخلطاب مع عدة مبادرات  مشجرعة على األرض. إمنا تبقى أسئلة جدر

قائمة حول ما إذا كان الرتكيز احلايل على وراثة املزرعة، والتنويع وإضفاء الطابع احمللي يغرير إىل حدر كبري الطابع العام للنظم  
مالعمل كاملعتادم وتبقى    العامل واستدامتها اآلن وما إذا كان سيؤدي إىل تغيريه يف العقود القادمة، فيما يستمر الغذائية يف

(. كما أن معظم احلكومات  Hendrickson  ،2020و   Howardمعظم الصناعات املتصلة ابألغذية والزراعة أكثر تركرزًا )
تُدرج السياسات املتصلة ابلنظم الغذائية ضمن إطار النماذج االقتصادية التقليدية لنمو الناتج   زالت واملؤسسات األخرى ما

اإلمجايل وقلمااحمللي  الغذائية    ُتسند ،  للنظم  واإليكولوجية  االجتماعية  االستدامة  لضمان  للسياسات  األولوية 
(Chrysopoulou ،2020  .) 

ــياســـات اليت تتخطرى هنج  ــتدامة. وهذا يشـــمل السـ ــاراٍت جديدة لتحقيق النظم الغذائية املسـ ويكمن التحدري يف تصـــورر مسـ
ا يف مبادئ  االقتصـاد اإليكولوجي، ومكافحة تراجع النمو واقتصـادايت الرفاهية القادرة على الصـمود  النمو أوالً للنظر أيضـً

(Amate  وMolina ،2013  ؛Martinez Alier ،2009 والســــياســــات اليت توفرر فرصــــًة إلعادة حتديد موقع الشــــباب ،)
ــادايت ال يف ــتدامة القائمة على مبادئ اقتصـ ــميم احللول املبتكرة للنظم الغذائية املسـ ــمود والدائرية  صـ رفاهية القادرة على الصـ

 أ(.2020؛ األمم املتحدة، 2020، فريق اخلرباء الدويل املعين ابلتغذية املستدامةب؛ 2020)منظمة األغذية والزراعة، 
: تعريف مالشبابم( عنصرًا فاعالً هاًما يف التحورل الديناميكي للنظم  1وميكن أن يشكرل الشباب واألطفال )أُنظر اإلطار  

بشصن مالقضاء على ااوعم،    2الغذائية املعاصرة، حيث يضطلعون بدوٍر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وخباصة اهلدف  
الزراعية والغذائية. وهي تشمل اهلدف   وغريها من  املرتبطة بشكل مباشر أو غري مباشر ابلنظم    1األهداف ذات الصلة 

بشصن املساواة   5بشصن التعليم اايد، واهلدف    4بشصن الصحة اايدة والرفاه، واهلدف    3الفقر، واهلدف   بشصن احلدر من
العمل الالئق والنمو االقتصادي، واهلدف    8بني اانسني، واهلدف   التحتية،    9بشصن  الصناعة، واالبتكار والبنية  بشصن 

بشصن الشراكات.   17نال املناخ واهلدف  بشصن العمل يف 13بشصن االستهالك واإلنتاج املسؤولني، واهلدف  12واهلدف 
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مقارنًة ابألجيال   جًدا  موقع ضعيف  أنفسهم يف  الشباب  اد  ما  غالًبا  والسلطة    السابقة لكن  املوارد  إىل  الوصول  اهة 
 السياسية ودعم املؤسسات.   

 : تعريف مالشبابم 1اإلطار 
واحلكومات الوطنية ونظمها القانونية مراحل الطفولة والشباب  ألغراض قانونية ودستورية، تعررف وكاالت األمم املتحدة،  

سنة، ومالشبابم    17والبلوغ نسب العمر الزمين. فاألمم املتحدة مثالً تعررف مالطفولةم على أهنا الفئة العمرية بني صفر و
  17و   15)وابلتايل، تتداخل هذه املرحلة مع مرحلة مالطفولةم لثالث سنوات بني   24و  15على أهنم الفئة العمرية بني  

 املتحدة، غري مؤررخ(. سنة( )األمم 
هذه   بني  فروقات كبرية  مثة  القوانني    التعاريف لكن  يف  مالشبابم  مرحلة  وهناية  بداية  به  تُعرَّف  الذي  والعمر  العاملية 

(. على سبيل املثال، تبدأ مرحلة الشباب  2019وطخرون،    Arulingamة )والسياسات املتصلة ابلشباب يف بلدان  تلف
سنة يف اململكة املتحدة    19سنة يف بوليفيا؛ وتنتهي يف عمر    18سنة يف املكسيك، لكن يف عمر    12قانونًيا يف عمر  

الكامل أب ية العمر    يف ماليزاي ) تربات سياسات الشباب، غري مؤررخ(. ومع اإلقرار  40يف تنزانيا و  35يف عمر   إمنا
الرئيسية لتعريف   امليزة  العالئقية  التقرير، متثل  الزمين يف تعريف مالشبابم، وألغراٍض حتليلية وسياساتية وألغراض هذا 

    مفهوم مالشبابم.
( والدراسات حول الطفولة والشباب  Huijsmans  ،2016وابالستناد إىل أفكار رئيسية يف الدراسات حول األجيال )

(James  وJames  ،2008  ب؛Jones  ،2009  ؛Wells  ،2009  الدراسات هذه  بني  متزج  اليت  األفكار  (، وبعض 
(Ansell  ،2016  أ؛Panelli, Punch and Robson  ،2007  حيث من  والشباب  ابلطفولة  التقرير  هذا  يقرر   ،)

العالئقية، اليت  دردها موقعهم يف العالقة بني األجيال وخالل حياهتم. إمنا لدى ذكر البياانت، يتم تعريف الشباب عامًة  
 سنة، ما مل يُذكر خالف ذلك. 24و 15بوصفهم أشخاًصا يرتاوح عمرهم بني 

ملشاركة الشباب وعملهم يف الزراعة والنظم الغذائيةا وحيّدد القيود والتحدايت األساسية  الوضع احلايل    هذا التقريريقّيم  
اليت حتّد من مشاركة الشباب وعملهم يف الزراعة والنظم الغذائية )وخباصة الوصول إل املوارد واملعرفة ودعم االبتكار  

 انشطني يف الزراعة والنظم الغذائية.  عاملًيا للشباب يعترب الشباب فاعلني ااالجتماعي(ا ويقرتح برانجمً 
كذلك، يقيرم هذا التقرير السردايت احلالية عن الشباب يف الزراعة، ويف االقتصادات الغذائية الريفية واحلضرية، ويف النظم  

دميوغرافية   ثروًة  أو  هتديًدا  ابعتبارها  الشبابيةم  مالطفرة  تصوررات  على  نقدية  نظرة  ويلقي  أوسع.  بشكل  نسب  الغذائية 
قد قلرص إىل حدر كبري وفيات األطفال وحافظ يف  ما الظروف. فالطفرة الشبابية هي ظاهرة حتصل حني يكون بلٌد أو إقليم 

الوقت ذاته على معدل خصوبة مرتفع، وابلتايل ميثل األطفال والبالغون الشباب جزءًا كبريًا من إمجايل عدد السكان فيه  
(Lin  ،2012  وتتعلق سردايت .) أخرى مبغادرة الشباب املناطق الريفية وعزوفهم عن ممارسة الزراعة، فيما يرغب طخرون يف

بشصن إدراك الشباب للفر  الوفرية املتاحة  العمل يف نال الزراعة ولكنهم غري قادرين على احلصول على أراٍض؛ واآلراء
نظم الغذائية يف السياقات احلضرية والريفية على  للعمل وكسب العيش، ابالستناد إىل نموعة واسعة من املهن يف نال ال

السواء؛ واعتبار الشباب مبتكرين وقادرين على االنتقال إىل االستدامة مبا يتيح التصدي للتحدايت اليت يطرحها تغرير املناخ  
 وأوجه انعدام املساواة اهليكلية املعاصرة يف النظم الغذائية.
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من   التقرير إىل نموعة واسعة  الدراسات  ويستند  التخصصات يف  املشرتكة بني  اجملاالت  ذلك  مبا يف  النظرايت واألدلة، 
الطفولة والشباب، هبدف فهم التحدايت اليت يواجهها الشباب يف إااد فر  عمل ندية ونزية يف النظم الغذائية   بشصن 

يس التقرير  أن  مستدام. كما  على حنٍو  الشباب  مشاركة  تتيح  أن  ميكن  اليت  األهداف    فيةتكشف كيوالسياسات  حتقيق 
تدعم االعرتاف نقوق الشباب، وصفة الفاعل واإلنصاف كجزٍء من املبادرات األوسع نطاقًا اليت تدعم تنفيذ أهداف  اليت

ماحلياة  مفهوم  أو  الرفاهية،  األصليني وفلسفاهتم اهة  السكان  من تصوررات  التقرير  يستلهم  املستدامة. وبذلك،  التنمية 
(، إضافًة إىل دراسات عن االستدامة اإليكولوجية واالقتصادية، حيث تتعايش اقتصادايت التضامن  buen vivirاايدةم )

والرعاية والرفاهية لألشخا  والطبيعة جنًبا إىل جنب، وتكمرالن بعضهما البعض كصساس الستدامة النظم الغذائية املستقبلية  
اصة إلعطاء الشباب دورًا مركزاًي يف التحورل إىل نظم غذائية مستدامة  وقدرهتا على الصمود. وهذه النـُُهج مالئمة بصورة خ

الغذائية، وبصفتهم، وإنصافهم وحقوقهم حيث أهنا تلقي الضوء على أ ية االعرتاف ابلفاعلني يف وهي مجيعها    -النظم 
الرفا ماقتصادايت  تعريف  ويتمر  الغذائية.  النظم  يف  الشباب  من  املشاركني  لدى  رئيسية  من  شواغل  مبزيد  ومناقشتها  هيةم 

 النحو التايل:  . وانطالقًا من هذه النقاط، يتوزرع التقرير على2التفصيل يف الفصل 
تغيري يف النظم الغذائية املستدامةم، يضع إطارًا  درد نطاق الدراسة ويوفرر فهًما  بصفتهم للالشباب    حتديد موقعم  1الفصل  

ناد إىل مبادئ االعرتاف واحلقوق واإلنصاف وصفة الفاعل. ويصف اإلطار املذكور  ملا قد تكون عليه النظم الغذائية ابالست
كيف ميكن للشباب أن ميارسوا صفة الفاعل من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة واقتصادايت الرفاهية، من خالل  

 مسارات داعمة ملشاركتهم احلقيقية وعملهم اجملدي يف النظم الغذائية املستدامة.
، مفهم الشباب يف النظم الغذائيةم ما الذي ميكن تعلرمه من الدراسات عن الطفولة والشباب والعمل  2ويستعرض الفصل  
شصن مشاركة الشباب يف الزراعة والنظم الغذائية. وينظر هذا الفصل يف املفاهيم الرئيسية لفهم حياة  بالذي أجري مؤخرًا  

األجيال والتقاطع بينها ويسصل: ما الذي نعرفه عن املستقبل الذي يصبو إليه شباب  الشباب، مبا يف ذلك العالقات بني  
اليوم، مبا يف ذلك املسصلة املعقدة املتعلقة بتطلعاهتم؟ كيف ينبغي تصورر مشاركة الشباب يف النظم الغذائية ابعتباره مفهوًما  

، مبا يتجاوز اهلجرة األحادية اال،اه وصوالً إىل أفكار  يشمل االخنراط أكثر منه نرد التوظيف؟ ما هي تبعات تنقرل الشباب
 أوسع نطاقًا بشصن تنقل الشباب يف ا،اهات متعددة بني األماكن والقطاعات؟

 إىل مشاكل ومواضيع سياساتية حمددة. 6و 5و 4و  3مثر تتطررق الفصول  
الغذائيةم، ي  عمالة، م3فالفصل   الزراعة والنظم  العمل يف  سصل كيف ميكن تشجيع مشاركة الشباب  الشباب وحقهم يف 

الزراعة والنظم الغذائية، ليس فقط هبدف إعمال حق الشباب يف العمل بل أيًضا لضمان أن تكون فر  العمل هذه،   يف
وسبل العيش اليت يدعمها، الئقة ونزية. ما هي الفر  اليت تولردها اال،اهات يف العمليات االنتقالية الدميوغرافية واهليكلية  

 األهداف، وما هي التهديدات اليت تنطوي عليها؟ لتحقيق هذه 
، ماحلصول على املواردم، فيستعرض العوائق الرئيسية اليت تعيق حصول الشباب على املوارد من أجل مشاركتهم  4أمرا الفصل  
والغااب املنتجة يف السمكية،  واملياه، واألرصدة  ذلك، األراضي،  )مبا يف  الغذائية  والنظم  ت، واألسواق، واألدوات  الزراعة 

املالية، والتكنولوجيا واملعرفة(. ويستعرض أيًضا النماذج املبتكرة لتقاسم املوارد ونقلها من جيل إىل طخر ويوفرر أمثلًة عن  
 املمارسات اايدة لتحسني وصول الشباب إىل األراضي وغريها من املوارد.
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البيولوجي الثقايف والت5الفصل   علرم بني األجيالم، يستعرض كيفية وصول الشباب إىل طرق  تلفة يف  ، ماملعرفة والرتاث 
. كيف ميكن ملبادرات التثقيف والتدريب املهين   االطرالع والتعلرم ونشرها فيما يواجهون بيئاٍت غذائية معقدة وسريعة التغرير

 غذائية املستدامة بصورة خاصة؟ الرمسية أن تعزرز احلق يف التعليم، مبا يف ذلك التثقيف على النظم ال الرمسية وغري
الفصل   املعرفة،  6ويستكشف  من  وااديدة  التقليدية  األشكال  ،ميع  يف  االبتكار  دور  والتكنولوجيام،  ماالبتكار   ،

املقصودة  والتكنولوجيا واملمارسة االجتماعية والتنظيمية واملشاركة املؤسساتية. وينظر هذا الفصل يف التداعيات املقصودة وغري  
 للتكنولوجيا املبتكرة، مبا يف ذلك التحورل الرقمي للنظم الغذائية، على التوظيف وإدارة املعارف الزراعية وتشاطر املعلومات.

التقرير    عن  أمرا اازء اخلا  إليها  الرئيسية اليت خلص  السياساتم فيحدرد االستنتاجات  ماخلالصةم ومالتوصيات بشصن 
 ذ.  وتبعاهتا من حيث التنفي
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 النظم الغذائية املستدامة إطار  يف عوامل للتغيري بصفتهم الشباب  حتديد موقع -1

األشخا   عديد من  الوهناك  تغيري حتدايت كبرية وفريدة من نوعها عرب النظم الغذائية.  للعوامل    ابعتبارهميواجه الشباب  
يظل  ، و تعا  من اهلشاشة لنظم الغذائية  املتصلة اب  عيشهمسبل    تزال ممن ال  يف العامل    واألضعفاألكثر هتميًشا  فئة  الضمن  

فريق اخلرباء الرفيع املستوى، )تقرير   تصثر بشدة ابلتغري البيئي العاملييالذي    األغذيةإنتاج  السبب األبرز والوحيد وراء ذلك هو  
وذلك  حتول عاملي يف النظم الغذائية،   إحداث  ذلك، هناك حاجة ماسة إىل  (. وجراء2019وطخرون،    Willett؛  أ2020

اآلن   وأن يضمن يفاألمن الغذائي والتغذية وسبل العيش الالئقة    يؤدي إىل توفري أن    من خالل وضع تصميم حمكم من شصنه
يصف هذا  وعليه،  .  االجتماعية واالقتصادية   من الناحيتنيوأن يكون عادالاملناخ  ذاته القدرة على الصمود يف وجه تغري  

مث   -  أكرب حجًما نموعات كصفراد وكجزء من   - الشباب يف هذا التحول  يؤديهاصل أوالً األدوار املتنوعة اليت ميكن أن الف
 .التقرير ما تبقى من  حددت معاملاإلطار املفاهيمي ونظرية التغيري اليت  يعرض بعد ذلك

إدارة املوارد الطبيعية مبا   تكون هذه العناصر إماوقد . من عدة أصعدة وناالت متقاطعة فاعلة  عناصر تضم النظم الغذائية و 
الزراعي،   البيولوجي  التنوع  ذلك  األمساك، و   وصون الرتبة،    وسالمةيف  ،  واالستشاراتالبحث  خدمات  الغاابت ومصايد 

،  التجهيزو اإلنتاج الزراعي األساسي، والتجارة،    أو قد تندرج ضمنوإنتاج املدخالت الزراعية مثل البذور واألمسدة،    طويروت
والتغذوي،  ،واالستهالك  والتسويق،  ابلتجزئة  والبيع الغذائي  من    والتثقيف  )تقرير  والتخلص  الرفيع النفاايت  اخلرباء  فريق 

البيئات الغذائية، أو مالظروف املادية واالقتصادية واالجتماعية  نطاق    ضمنهذه األنشطة األخرية    (. وتدخل2017املستوى،  
فريق  كلفة والسالمة والتفضيالت الغذائيةم )تقرير  والقدرة على تكبد الالوصول  حتدد  اليت    واملتعلقة ابلسياساتوالثقافية  

 (.]النسخة اإلنكليزية[ 12 الصفحة، أ2020اخلرباء الرفيع املستوى، 
ال  ويندرج ضمن اجتماعية حمددة   فئةأو  املعيشية    األسرة فرد أو  الوعي    يعين  الذيسلوك املستهلك،  أيًضا  غذائية  النظم 

والنتائج   الغذائي املتبع  النمطسلوك املستهلك والبيئات الغذائية    و دد.  اواستهالكه  اوإعداده  األغذية  بشصن اقتناء  موخياراهت
من النواحي البيئية واالقتصادية    لنظم الغذائيةاهلا أتثري على الصحة والتغذية، وابلتايل على استدامة    وهي عوامل،  املرجوة منه
أ(  2020، 2017فريق اخلرباء الرفيع املستوى، تقرير ىل مناذج النظم الغذائية السابقة )مثل إ 1الشكل  ويستند.  واالجتماعية

 مالعالقاتبـ  يقر هذا الرسم البيا و يف إطار النظم الغذائية.    العمل هلم  وتوفري فر الشباب    إشراك   وناالتلتصوير أدوار 
القائمة  إنتاج    النظم بني    املعقدة  تدعم  وسالسل  األغذيةاليت  وسلوك الغذائية  اإلمدادات،  الغذائية،  والبيئات    فرادى   ، 
اليت    والنواتج  ،التغذوية   والنواتج الغذائية،    واألمناطاملستهلكني،   الرفيع  )تقرير  النظامم    ضمنتندرج  األوسع  اخلرباء  فريق 
 (.]النسخة اإلنكليزية[11 الصفحة، أ2020املستوى، 
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 يف النظم الغذائية وعملهمأدوار وجماالت إشراك الشباب : 1الشكل 

 
 أ 2020 وعام 2017 لعام فريق اخلرباء الرفيع املستوىتقرير أعده املؤلفون استنادًا إىل : املصدر

Equivalent in Arabic English Term 
 YOUTH AS AGENTS OF CHANGE عوامل للتغيري  بوصفهمالشباب 

  العمالية  العمل ااماعي: اامعيات والتعاونيات والنقاابت
 واحلركات االجتماعية 

Collective action: associations, cooperatives, 
trade unions, social movements 

 FOOD SYSTEMS الغذائيةالنظم 

 Environment and natural resources البيئة واملوارد الطبيعية 

 Biodiversity التنوع البيولوجي 

 Climate املناخ 

 Health الصحة 

 Land األراضي 

 Water املياه

 FOOD SUPPLY CHAINS الغذائية مدادات اإلسالسل 
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 Farm and primary production اإلنتاج الزراعي واألويل 

 Storage and trade التخزين والتجارة 

 Processing and packaging التجهيز والتعبئة

 Retail and marketing البيع ابلتجزئة والتسويق 

 Own-account worker / entrepreneurs عامل حلسابه اخلا  / رجال أعمال 

 Wage worker مصجورعامل 

 Family labour سري عامل أُ 

 Volunteer / intern / apprentice ب / متتلمذ ع / متدرر متطور 

 Extension agent عامل إرشاد 

 Caregiver رعاية المقدم 

 Parent والد/والدة

 Cottage entrepreneur مقاول لإلنتاج احلريف

 Waiter, Cook اخاندل، طبر 

 Plantation worker عامل مزرعة 

 Scientist عامل

 Coop member عضو يف تعاونية 

 Retail worker عامل بيع ابلتجزئة

 Teacher مدررس 

 Student طالب 

 Farmer pastoralist, fisher مزارع، راع، صياد أمساك 

 Driver سائق

 Migrant / seasonal worker عامل مهاجر/مومسي 

 Informal market worker عامل غري نظامي 

 Consumer behaviour املستهلكسلوك 

 Consumer مستهلك

 Family member فرد من األسرة 
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 Educator معلرم 

 Media influencer شخصية مؤثرة يف مواقع التواصل االجتماعي 

 Corporate advertising إعالانت مؤسسية 

 Diets الغذائية  األمناط

 Nutritional requirements specific to life احلياةاملتطلبات الغذائية اخلاصة مبرحلة دورة 
course stage 

التغذية   نقص  ذلك  يف  )مبا  التغذية  الزائدسوء   والوزن 
 والسمنة( 

Malnutrition including undernutrition. 
overweight and obesity) 

 Dietary diversity التنوع الغذائي 

 FOOD ENVIRONMENTS البيئات الغذائية 

  وصوال ،  نياملستهلك  اليت متثل   ضغطاللتغيري عرب مجيع أبعاد النظم الغذائية، بدًءا من نموعات  لالشباب عوامل  ويشكل  
 اخنراطهم  إىل جانب،  اوتوزيعه  األغذيةإىل احلركات االجتماعية الستصالح األراضي، والشبكات احمللية املنظمة ذاتًيا إلنتاج  

الرمسية وغري الرمسية    والرابطات يشمل العمل ااماعي من خالل تعاونيات الشباب  و  .العيش  كسب  سبل و من خالل العمل  
والنقاابت العمالية ومنظمات املنتجني مجيع مكوانت النظم الغذائية ويؤثر على التغيريات يف أمناط اإلنتاج الزراعي وتوزيع  

 املستهلكني. خياراتأتثريه على ، فضالً عن األغذية

  اإلمدادات املتقاطعة، مبا يف ذلك سالسل    ساليبالشباب يف النظم الغذائية من خالل نموعة من األدوار واأل  كما ينخرط
كمسؤولني حاليني    الشباب  ما  ص أدوار  ويف العيش.    كسب  سبلو   للحصول على عمل  ا مصدرً اليت تُعترب  الغذائية والزراعية  

واكتساب املعرفة ونقلها.    عملية الصون و   البحوثيف    هؤالء، يشارك  البيولوجيلرتاث الثقايف  ألراضي واعلى اومستقبليني  
يعملون   وأجراء  ورواد أعمالن ورعاة يوصياد كمزارعني  يعملون فهم الزراعة واإلنتاج الزراعي األويل،  جايلمب ما يتعلق  يفأما 
أعضاء يف  هم إضافة هم إضافة إىل ذلك الشباب و أطفال.  وهمحىت  - أجر  دون من  أسرية  يؤدون أعماالً ؛ كما زارعيف امل 

مثل وكالء اإلرشاد الزراعي وخرباء التغذية وأطباء من  دمات خومقدمي  ،ومتطوعني يف املزارع العضوية  ،تعاونيات املنتجني
عمال النقل واملخازن   بنيوظائفهم    وع فتتن،  ة الغذائي  اتالتخزين والتوزيع يف سالسل اإلمداد  صعيد مكو َ   أما علىبيطريني.  

النظم  وهو نال من ناالت  األغذية وتعبئتها،    ،هيز  نال  يفتنتشر العمالة املؤقتة واملومسية  و .  والوسطاءالتجار غري الرمسيني  و 
  نظامية وال  ميةالنظاغري    األسواقالبيع ابلتجزئة والتسويق    ويشمل ناالالشباب، وخاصة الشاابت.    الذي يطغى عليهالغذائية  

  الشباب   يعملحيث  الطعام يف الشوارع،  بيع  املتكاملة، واملطاعم وأكشاك    املتاجر الكربى، وسالسل  للمنتجات الطازجة
 األطباق. غسل  وصوالً إىل الطهاة و أصحاب املتاجر  تتنوع بنيوظائف يف 

ما بعد ابسم النظم الغذائية، دورًا حيواًي يف خلق فر  العمل   النظم الزراعية والغذائية، املشار إليها يف تؤديبشكل عام، و 
ولكن أيًضا يف السياقات احلضرية  فحسب  هذا هو احلال ليس فقط يف املناطق الريفية  و التنمية االقتصادية.  يف  للشباب و 

وطخرون،    Abay)  للعمالة يزها وتوزيعها و،ارة التجزئة أيًضا فرًصا  وشبه احلضرية حيث توفر قطاعات إنتاج األغذية و،ه
 (.2019وطخرون،  Piselli؛ 2020
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ينعكس هذا  و الغذائية األسرية؛    األمناطخيارات غذائية تؤثر بشكل متزايد على  من موقعهم كمستهلكني  يتخذ الشباب  و 
 تتقاطع،  ذاته يف الوقت  و غري الصحية.    األغذيةيف اإلعالانت الغذائية املوجهة لألطفال والشباب واليت غالًبا ما تركز على  

املستدامة،    والنظم الغذائيةمع التغذية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة    املزدهر  التثقيف الغذائياألناث واملهن يف نال  
إىل هتدف  الشباب واليت  وعي  الغذائية  دعم  األمناط  و ال   حول  أكرب صحية  بقدر  )هبا  وااللتزام  املستدامة   .Renwick  

يف    ني ستهلكامل   خيارات   وحتدد(.  Karides  ،2014و  Widener؛  Gallegos  ،2014و  Vidgen؛  Powell  ،2019و
نتائج   الغذائية  البيئات  املتزايدة لألطفال اب  تتصثراليت    الغذائيةاألمناط  سياق  الغذائية  املتطلبات  من  لعمر ابلنظر إىل كل 

املقلقة   واملعدالت  والرضاعة،  احلمل  أثناء  والشاابت  املراهقات  وخاصة  األطفال    لدىوالسمنة  الزائد  لوزن  لوالشباب، 
)منظمة الصحة العاملية،    2018يف املائة يف عام    18إىل أكثر من    1974املائة يف عام   يف  4 من  والشباب، واليت ارتفعت

2020.)   
 النظم الغذائية املستدامة  تعريف: 2اإلطار 

النظم الغذائية    (، ]النسخة اإلنكليزية[  15  فحة صالأ،  2020تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى )ريف الوارد يف  بناء على التع
 : هي نظم املستدامة

 )لضمان توافر الغذاء الكايف(؛    منتجة ومزدهرة  •
 ميع على الغذاء وعلى سبل املعيشة داخل ذلك النظام(؛  اا)لضمان حصول   ومنصفة وشاملة •
األكثر ضعفً )ومتكينية    وحمرتمة • فيهم األشخا   مبن  األشخا  واجملموعات،  الفاعل اميع  ا  لضمان صفة 

 رسم معامل هذا النظام(؛   من أجل صوهتم   وإمساعا، العاذ القرارات وهتميشً 
 )لضمان االستقرار يف مواجهة الصدمات واألزمات(؛    وقادرة على الصمود •
 لضمان االستدامة أببعادها كافة(؛  ) ونددة  •
 لضمان تناول املغذايت واستخدامها(.) وصحية ومغذية •

الغذائية املغذية والصحية، و،ديد النظم البيئية، والتخفيف    األمناطاب أن تساهم الزراعة والنظم الغذائية املستدامة يف  و 
االجتماعية.   من العدالة  املناخ، ودعم  مؤلفات واسعة و تغري  أعدرها)  هناك  اليت    ؛ وفريق 2018،  وطخرون Caron   كتلك 

، Desmarais  ،2010و  Wiebeو  Wittmanو  ؛Pimbert  ،2009و  ؛2020اخلرباء الدويل املعين ابلتغذية املستدامة،  
  من أجل   التنوع  تؤكد على أ ية النظم الغذائية الشاملة واملستدامة والقائمة على احلقوق وتعزز مساراتوجهات أخرى(  
حتقيق خطة التنمية املستدامة  ألغراض  وأشكال الزراعة املستدامة األخرى    ة اإليكولوجيالزراعة  احلق يف الغذاء و احلصول على  

 .2030لعام 
نموعة واسعة من  من خالهلا  تؤثر    السبل اليتمعرفة  ن من  كر مي أن  نظم غذائية مستدامة    ضمن ب  الشبا  ومن شصن إشراك

والبيئية والتكنولوجية واالبتكارية واالقتصادية والسوقية والسياسية واملؤسسية واالجتماعية والثقافية    حيائيةالدوافع )الفيزايئية األ
الدوافع مرتابطة  و يف سياقاهتم اجملتمعية والدميوغرافية اخلاصة.    وتتصثر هبم  الشبابعلى    والدميوغرافية( غالًبا ما تكون هذه 

املنظور  ولكن أيًضا مع مسات أخرى للشباب مثل  فحسب،  عمر واايل  وتعزز بعضها البعض، بينما تتقاطع ليس مع ال
، وكذلك مع الديناميكيات النظامية واهليكلية األوسع مبا يف ذلك تغري املناخ االجتماعية  والعرق والتعليم والطبقةاانسا   

 .والعوملة االقتصادية
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النظم الغذائية العاملية، فضالً عن العديد    معاملل متزايد  بشك الواسعة  النظم االقتصادية والسياسية  ترسم  ،  ذاتهيف الوقت  و 
كزة بشكل تدراي،  َر مُ إىل نظم  النظم الغذائية    حتولتقد  (. و Sumberg  ،2020و  Glover) النظم اإلقليمية والوطنية من
  األمد قصرية  الذات األجندات    ىوتعزز أتثري الشركات الكرب والغذائية  سالسل اإلمدادات الزراعية    جعلها حتدد شكل مما
(.  2020فريق اخلرباء الرفيع املستوى لعام )تقرير  الطويل األمد يفواالستدامة  القدرة على الصمودلنمو، بدالً من تحقيق ال
  التصرف ، مبا يف ذلك الشباب، على  دميكن هلياكل السلطة الشاملة والعمليات االقتصادية هذه أن حتد من قدرة األفراو 

 .، سواء كمستهلكني أو كعاملنيلفاعل بصفة ا

 متهيديإطار  :يةات الرفاهدالشباب واقتصا

أدانه(   2لتغيري )انظر الشكل  لفريق اخلرباء الرفيع املستوى من خالل اقرتاح نظرية  ل  ىل إطار النظم الغذائيةإهذا التقرير    يستند
وكوسيلة  يف حد ذاته    كهدف اب حتقيقه الشباب وتوفري فر  العمل هلم يف النظم الغذائية املستدامة    إشراك تتعامل مع  

أي التعاون بني األجيال والتوازن الديناميكي  -يعتمد على مفهوم االستدامة بني األجيال  وهو. لتحقيق التنمية املستدامة
األجيال    واملتنامي للتنمية.    - بني  أساسية  دافعة  النظرايتإليه    يشري كما  و كقوة  من    ةاألكادميي  واضعو  طويلة،  منذ فرتة 

التوازن بني االستهالك  أي    –   والغذائية  ة يالزراعابلنظم  لق  ما يتع  الضروري النظر يف نموعة من التوازانت كمبادئ تنظيمية يف
والتبعية  ، وبني االستقاللية  ةواخلارجي  ةالداخلياملوارد  بني  و بني اإلنتاج والتكاثر،  و والطبيعة احلية،    السكان  بنيو ،  والعمالة

خلقه  األجيال الذي مت  ميكن أن يعزز التوازن بني(. و van der Ploeg ،2013 ؛ Chayanov ،1966 على سبيل املثال)
واسرتاتيجيات املوارد وسبل العيش دور الشباب   بكل جيل تعدد اال،اهات للمعرفة اخلاصة امل واحملافظة عليه والتبادل  بعناية

 .يف قيادة االبتكار الناجح واحمللي يف النظم الغذائية واملسا ة يف التحوالت الزراعية والريفية واحلضرية املستدامة
النظم  مقابل ذلكيف  و  الرفاهية، استناًدا إىل  اقتصادات  التحوالت حنو  التنمية املستدامة  ، ينبغي أن ييسر حتقيق أهداف 

بيئة صحية وتدعم احلق يف الغذاء والسيادة الغذائية    خلق   سبل العيش الكري وتعززل  الطريق  متهردالغذائية املستدامة اليت  
حتديد النظم الغذائية اخلاصة هبا وهنجها لتحقيق األمن الغذائي  يف  اجملتمعات  األمم والشعوب و   حق)على سبيل املثال،  

  ؛ 2014وطخرون،    Lambek)  على حقوق اإلنسان   تقوم قوانني وسياسات جديدة    سنر   والتغذية، مبا يف ذلك من خالل 
  (.أ2020فريق اخلرباء الرفيع املستوى، تقرير 
به يف كل من تعاليم    امعرتفً   جديًدا  اسياساتيً   خطاابً   آخر من أشكال التنمية"  الرفاهية ابعتباره "شكالً مفهوم    ويشكل

بني   العالقات  حول  املعاصرة    اإلنسان األجداد  التنمية  نظرية  وكذلك يف  التقليدية،  اجملتمعات  من  نموعة  والطبيعة يف 
ىل  إذا الرتكيز على الرفاهية ه ويستند(. 2014وطخرون،  Kothari؛ Beling ،2014و Vanhulstواإلصالح التشريعي ) 

  بشصن ( Sen ،1989و  Drèze؛Amartya Sen ،1985 ،1999ويكمله )  Amartya Senالعمل السابق الذي قام به
بشكل    املركزة   واالستجابة لفشل االسرتاتيجيات  اإلمنائيواألولوية لقدرة الناس على أتمني رفاهيتهم يف التدخالت    إسنادأ ية  

 األمن الغذائي واالستدامة.حتقيق  ولضمان  كافٍ معااة اإلجحاف اجملتمعي بشكل   بغرض مفرط على النمو االقتصادي
واألماكن والفئات   األجيالضمن  املتعلقة ابلتنمية املستدامة )املساواة    السياساتيةالرئيسية يف اخلطاابت    واضيعامل   ا إىلواستنادً 

، أو العيش  التمترع ابحلياة ، أو اقتصادات الرفاهية ظهرتواإلشراف البيئي، واالزدهار البشري(، ، ويف ما بينها  االجتماعية
)أو ماقتصاد الرفاهيةم(،    اقتصادات الرفاهيةتشري  و .  من القرن املاضي   يف أواخر التسعينياتايت، كخطاب سياسالكري 

  اإلنسان بني    التناغمكما هو مستخدم يف هذا التقرير، إىل األنشطة االقتصادية والعالقات واهلياكل اليت تعزز العودة إىل  
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العادل للموارد  و والطبيعة؛   التفاواتت االقتصادية؛ و بغرض  التوزيع  تمعات يتمتعون بصحة جيدة اجملفراد و جعل األمعااة 
 (.Chrysopolos ،2020على الصمود )والقدرة 
مفهوم اقتصاد    تنظر إىلواحلركات االجتماعية األخرى يف أمريكا الالتينية    من السكان األصلينياحلركات االجتماعية    وكانت
  Kothari؛  Beling  ،2014وVanhulst ؛  Gudynas  ،2011)  كصساس للتجديد الثقايف واالجتماعي والسياسيية  الرفاه

ف2014وطخرون،   إطار(.  يدعم  املثال،  سبيل  ابحلياة  على  وإكوادور   التمتع  بوليفيا  مثل  بلدان  يف  الدستوري  اإلصالح 
يف حالة اإلكوادور، يعرتف الدستور أيًضا ابحلق يف السيادة الغذائية  و لالعرتاف نق اإلنسان يف بيئة صحية واحلق يف الغذاء.  

؛  Walsh-Dilley  ،2014و  McKay  ،Nehring؛  Giunta  ،2014؛  Clark  ،2017)ند ذاهتا قوق البيئة  كذلك ن و 
Peña ،2016 ؛Pratt وWarner ،2019 ؛Radcliffe ،2012.) 

تعزز  و  عام،  السياسالا هذه  بشكل  تغيريات كرب   وجوب فكرة    مؤخرًاالناشئة    اتية ،اهات  االقتصادية    النظم يف    ى إجراء 
املندنة  يف مواجهة األزمات السياسية واالقتصادية والبيئية والصحية    لالستمرار والسياسية اليوم حلماية فر  شباب املستقبل  

اليت تدعم تنفيذ النظم الغذائية املستدامة، وخاصة النظم    يةتحوالت السياساتال  يتطلب إحداث لذلك،  و .  بعض البعضها  مع  
 اإلطار االقتصادي العاملي احلايل إىل أهداف من مالعمل كاملعتادم يف  االنتقالتغيري،  لل  كعوامل الغذائية اليت تدعم الشباب  
وتغيريات مؤسسية   إطارً   يشكل. وابلتايل،  كربىجديدة  الرفاه  اقتصادات  املطلوبة    امهمً   اهنج  التحوالت  أنواع  للنظر يف 

 .ب وتعززهائية اليت تدعم قدرات الشباالنظم الغذا يف
يف النظم الغذائية املستدامة للمسا ة يف حتقيق اقتصادات الرفاهية   تهميشري هذا التقرير إىل أن تعزيز عمالة الشباب ومشاركو 

 (.2واإلنصاف واحلقوق واالعرتاف )الشكل  صفة الفاعل هي  يعتمد على أربع ركائز أساسية
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 يف النظم الغذائية وعملهمالشباب  إشراكات كيدينامي: 2الشكل 

 
 Sam Bradd منرسوم مع أعده املؤلفون  املصدر:

Equivalent in Arabic English Term 
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT أهداف التنمية املستدامة 

GOALS 

 Outcomes النواتج

 Economies of well-being اقتصادات الرفاهية

 ,Dignified livelihoods, healthy environments سبل العيش الكري والبيئات الصحية والسيادة الغذائية 
and food sovereignty 

 Sustainable Food Systems النظم الغذائية املستدامة 

 Dynamic structures and processes اهلياكل والعمليات الديناميكية 

 Intergenerational relations بني األجيال يف ما العالقات 

 Aspirations التطلعات

 Mobility التنقل 

 Intersectionality التقاطع 
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  Adaptive technology التكنولوجيا املتكيفة 

 Context specificity خصوصية السياق

 Learning التعلم

 Diversity التنوع

 Innovation االبتكار

 Resources املوارد

 Employment فر  العمل 

 Knowledge املعرفة

 Key policy themes الرئيسية  السياساتية املواضيع 

 Recognition االعرتاف

 Foundations الركائز 

 Agency صفة الفاعل 

 Equity اإلنصاف

 Rights احلقوق

قد يشكلون  على أن شباب العامل ليسوا نرد أشياء أو أدوات للتنمية والنمو االقتصادي، ولكنهم    صفة الفاعلركيزة  وتؤكد  
  يف   ن و الشباب املشارك  وقد عربر قوة سياسية واجتماعية واقتصادية قوية حمتملة يف التحول حنو نظم غذائية أكثر استدامة.  

اليت تبني مصطلح صفة  عن هذه الرؤية  بوضوح    الغذائي العامليطلية اجملتمع املد  والشعوب األصلية التابعة للجنة األمن  
 :الشباب إشراكوإمكانية  الفاعل

تضامن واالندماج والكرامة.  من الالشباب هم رعااي سياسيون وهلم احلق والقدرة وصفة الفاعل لبناء مساحات  
البديلة ونتبادلإننا   النضاالت واحلركات واملؤسسات واألصوات  من خالل  و .  التجارب  معها  نتعلم من  تلف 

  اخلصخصة ، مبا يف ذلك معارف وممارسات السكان األصليني، نقاوم  وتشاطرها  ممارسة معارفنا وثقافاتنا املتنوعة
تؤكد  ومستقبل  عوامل  خلق  نشارك يف  من   على  بينما  والبذور  احلياة  واملياه  األرض  مع  قوية  روابط  بناء  خالل 

 (.2020، لية اجملتمع املد آل التابعةلشباب اب املعنيةالعمل   ةموعن) والنبااتت ومجيع الكائنات احلية
ميكن أن تنطبق على كل من األفراد  و ، مبعناها األساسي، إىل مالقدرة على التصرف بشكل مستقلم. صفة الفاعلتشري  و 

القدرة على   املفهوم  املرء   من انحيةبعض السيطرة ليس فقط    امتالكواجملموعات، حيث يربز  ولكن أيًضا    اخلاصة   حياة 
  ه إنه مصطلح حمايد، وليس معياراًي، وابلتايل ميكن.  (أJames  ،2008 و  Jamesعام ) التغيريات يف اجملتمع بشكل    انحية  من

 .االنتقال إىل النتائج املرغوبة مثل نظم غذائية أكثر استدامة يق أو تع تيسر ىل اإلجراءات اليت أن يشري إ
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هم مشاركون نشطون يف اجملتمع وليسوا    -مبا يف ذلك الصغار-ن الشباب  أبعند تطبيقها على الشباب،  تقرر صفة الفاعل،  و 
  صفة الفاعل يف صفوف ، اب فهم  ذاتهلسياسات والعمليات االجتماعية. ولكن يف الوقت  ُتطبق عليهم ا  نيسلبي  رعااي

دون  من  األجيال  / اليت يشاركون فيها، وال سيما هياكل السلطة العمرية  السلطة الشباب ضمن السياق األوسع لعالقات  
]اليت ،عل   ومعيارية املغايرة   املنظور اانسا و االجتماعية  الطبقة    على  مثالً هياكل عدم املساواة واإلقصاء القائمة    إغفال

بصفة   الشباب تصرفالفئات االجتماعية األخرى، ف ن  كما ابلنسبة إىل سائرو  واإلثنية. من التوجه املغاير معيارًا أساسًيا[
ممقيدةم أو محمدودةم    -حريتهم وقدرهتم على حتديد هوايهتم وتطلعاهتم والتعبري عنها والتصرف وفًقا هلا  أي    –   الفاعل

(Jones ،2009 ،النسخة اإلنكليزية[ 103و 56و 32 الصفحات[) . 
أيًضا يف االتفاقيات واإلعالانت الدولية املتعلقة نقوق األطفال والشباب.   بصفة الفاعل الشباب تصرفيتجسد مفهوم و 
على سبيل املثال، ال  ق لألطفال واملراهقني التمتع أبشكال احلماية    (،2016)  في اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ف

تطورت  قدرات األطفال،    منت  فكلماقدراهتم؛    حسب تطوراملختلفة فحسب، بل أيًضا ممارسة حقوقهم بشكل تدراي  
ا على  قدرهتم  على  كفاعل   لتصرفكذلك  وقدرهتم  و صوهتم   مساعإ،  اجملتمع  املشاركة على  ،  هلم   يف  اإلنصات    وضرورة 

(Zermatten  ،2014  ،اإلنكليزية[23  فحة صال التقرير،  و (.  ]النسخة  هذا  وألغراض  االعتبارات  هذه  على  ف  يُعرر بناًء 
 :على النحو التايل الفاعلبصفة  الشباب  تصرف

وأيًضا للتصثري  الشخصية  قدرة الشباب، بشكل فردي أو مجاعي، على العمل بشكل مستقل، للسيطرة على حياهتم  
  ابملوقع الذي يشغلونه حمدوًدا    تصرف الشباب بصفة الفاعل  يكون و على ا،اه التغيريات يف اجملتمع بشكل عام. 

العمر/اايل، والطبقةعدم    املتقاطعة اليت تضم يف اهلياكل   املنظور  ، و االجتماعية  املساواة واإلقصاء على أساس 
 .لتغيري هذه اهلياكل ما يبذلونه من جهود تتضمن أيًضا  كما، وما إىل ذلك،  عرق وال، ومعيارية املغايرة، اانسا 

صفة الفاعل فقط حتمل املسؤولية عن القرارات الفردية أو ااماعية بشصن ما أنكله، وما الذي اب إنتاجه وكيفية   وال تعين 
االخنراط يف العامل، ولكن أيًضا العمل على كسر احلواجز اهليكلية أمام استدامة النظم الغذائية، مبا يف ذلك العنصرية اهليكلية  

يوسع  (. و 2021وطخرون،    James ؛  2020وطخرون،    Bowness) االقتصاديةالجتماعية و اعدم املساواة  و والتمييز اانسي  
النظم االجتماعية السياسية وترتيبات احلوكمة سياق  توفر  تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى على ضمان أن   هذا التقرير تركيز

الفاعل لدىالتعبري عن   الرفوتفعيلها )الشباب    صفة  أدوارًا    كلما حتملوا  أ(2020،  2019،  يع املستوىتقرير فريق اخلرباء 
ديناميكيات السوق وسلسلة  أو  ؤسسات التعليمية  امل   أواملعيشية    سرة ذلك ضمن األ  كان أمواقع  تلفة سواء  ومسؤوليات يف  

 .القيمة، واحلوكمة اإلقليمية والسياسات
حددت  قد  و كري.  ال عيش  السبل  كي  قق الشباب  ضرورية أيًضا ل   صفة الفاعلانطالقًا من  التصرف  القدرة على  وتُعد  

احلرية واإلنصاف واألمن والكرامة   تسودهايف ظروف  نشاط اري ب( العمل الالئق على أنه 2008منظمة العمل الدولية )
ة يف  حرية املشاركاألفراد  يعطي والذيالذي يوفر دخالً عادالً و سن الرفاه االقتصادي واالجتماعي للجميع؛ و اإلنسانية؛ 

يعترب كل من الوصول إىل األماكن اليت يتم فيها اعاذ تلك القرارات والتحكم يف املوارد  و حياهتم.   القرارات اليت تؤثر على
 سبل العيش جزًءا ال يتجزأ من سبل العيش الكري. الالزمة للحفاظ على

سياق من التفاواتت املستمرة واملتزايدة   حقيقة أن األجيال احلالية من األطفال والشباب تنمو يف  اإلنصافتعكس ركيزة  و 
التحوالت  ومل .  على حد سواء  ما بينها  يف الدخل والثروة، داخل اجملتمعات ويف  التفاواتت، اب أن تشمل  واجهة هذه 

  ظم النبني املشاركني يف    اإلنصافلتعزيز    حازمة أكثر تدابري  اعاذ  ية الالزمة لدعم التحول ااذري للنظم الغذائية ماتالسياس
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تعزيز   ةالغذائي طريق  الغذاء،    التمثيل   عن  يف  اواحلق  إىل  ابلنسبة    واملهمشني   الضعفاء ألشخا   والسيما 
تعكس ركيزة اإلنصاف أيًضا االعرتاف  . و (]النسخة اإلنكليزية[14  فحةصال أ،2020 ،املستوى الرفيع اخلرباء فريق تقرير)

الغذائية، ومن  املشاركني  املستمرة األخرى اليت تؤثر على نموعات حمددة من الشباب    التفاواتتابلعديد من   النظم  يف 
  لفجواتابناطق مثل املناطق الريفية احلضرية و مل اب  كما ترتبط  املنظور اانسا ابايل والعرق و   ترتبط  التفاواتتالواضح أن  
أيًضا يف مبدأ معدم التمييزم اخلا  بـ ممثلث احلقوقم يف ركيزة احلقوق، كما هو موضح    متصصاًل   اإلنصاف ويُعدر الرقمية.  

 .أدانه 
أن سياسات إعادة التوزيع ضرورية إلعادة بناء نظم غذائية عادلة يف مواجهة األزمات املتفاقمة  إىل التحليالت  طخر شريوت
تتطلب إعادة التوزيع احلد من املستوايت  و (.  2021وطخرون،    James؛  2020وطخرون،    Bowness) 19-كوفيد مثل

يتضح  الشباب،    وإذا ُنظر إىل املسصلة من انحيةلرتكيز املوارد الطبيعية واملالية على املستويني العاملي والوطين.    املفرطةالقصوى  
التار ية   التجربة  إعادة  أن  اانسني  غالًبا ما تضمنت إصالحات  اختالالت حادة بني  الزراعي(  اإلصالح  التوزيع )مثل 

الفئات  بد أن تشمل الإعادة التوزيع لغرض تدخالت ال( مجيع 1واألجيال. ولذلك، ف ن ركيزة اإلنصاف هي تذكري أبن )
الشبابم يف حتويل النظم    إشراكتطلب موي(  2املوارد سابًقا، مبا يف ذلك الشباب، )  تعا  من التهميش ومن نقص اليت

والصوت  سن  الغذائية   املوارد  توزيع  إعادة  تعزز  سنً املسموع  سياسات  األكرب  األجيال  من  الشباب،  والسلطة  إىل  من  ا 
 للمسنني.املساس ابالحتياجات املشروعة  دون 
اتفاقيات ممثلث احلقوقم    احلقوق   ركيزة شمل  وت العديد من  العام )للحماية وعدم التمييز واملشاركة(، كما هو مطبق يف 

احلق يف الغذاء الذي اعتمدته مجيع  احلقوق  وإعالانت األمم املتحدة، وكذلك العديد من احلقوق احملددة. وتشمل هذه  
(،  2007صن حقوق الشعوب األصلية،  الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وحقوق الشعوب األصلية )إعالن األمم املتحدة بش

عالن األمم املتحدة املتعلق نقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق )إ والعاملني يف املناطق الريفية املزارعنيوحقوق 
غالًبا وهي مرحلة  (، واألطفال )1979، وحقوق املرأة )اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،  (2017،  الريفية
واحلق يف العمل )العهد الدويل اخلا  ابحلقوق  (  1989  ،تفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل)ا  (الشباب  مرحلةمع    تتداخلما  

 (.23-1، املادة 1948؛ اامعية العامة لألمم املتحدة، 6، اازء الثالث، املادة 1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
العديد من البلدان قوانني وطنية  ولدى نسبًيا يف اخلطاب والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان.  اللإل الشباب وتتعرض فئة 

ميع احلقوق  جبالشباب    يتمتعخاصة ابلشباب، ولكن ال توجد اتفاقية لألمم املتحدة بشصن حقوق الشباب. ومع ذلك،  
سب العمر أو عوامل أخرى(؛  ندون متييز من  لة االتفاقيات واإلعالانت املذكورة للتو )واملكفو  تلف املنصو  عليها يف 

عاًما( يتمتعون جبميع احلقوق اإلضافية املنصو  عليها يف اتفاقية حقوق    18وبعض الشباب )الذين تقل أعمارهم عن  
 .الطفل
قم  األفراد وااماعات مأصحاب حقو   يُعدر ي أطر حقوق اإلنسان،  فاحلقوق واملسؤوليات وجهان لعملة واحدة. فوتُعترب  

لمساءلة عن أفعاهلا  اخلاضعة لميكنهم تقدي مطالبات مشروعة، والدول وااهات الفاعلة األخرى هي مااهات املسؤولةم و 
يساعد ربط احلقوق واملطالبات من جهة واملسؤوليات وااللتزامات من جهة أخرى على حتديد من  ق له  و أو تقصريها.  
السلطة هم    يزاولون السلطة والتصكد من أن أولئك الذين    مزاولة ومن عليه واجب اعاذ اإلجراءات وتنظيم    تقدي املطالبات

 .يزاولوهنامسؤولون أمام أولئك الذين ال 
ا مل يتم االعرتاف مبسؤوليات املكلفني ابملسؤولية وأخذها مان أو معظمها معناها وجاذبيتها حقوق اإلنس تفقد العديد من و 

على سبيل املثال، ال ميكن إعمال حقوق الشعوب األصلية والفالحني وغريهم ممن يعيشون يف املناطق فعلى حممل ااد.  
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  أشارت قد  و .  النافذة ادرة األراضي نفسها من قبل الشركات  الريفية يف األرض إذا مل تتخذ الدول إجراءات للحد من مص
تعتمد    التصرف بصفة الفاعلعلى   هؤالءحقوق املراهقني، أن قدرة   يف نالانة األمم املتحدة حلقوق الطفل، يف عملها  

   املقابل يفيتطلب  هو ماو صافم، تاإلن والتماس سبلإليهم والطعن يف انتهاكات احلقوق   اإلصغاءمضمان حقهم يف  على
 (.16، الفقرة 2016قوق الطفل، األمم املتحدة حل اتفاقية) الواقع املعاشمن الدول ضمان هذه احلقوق يف 

، هي شرط حاسم ملنح الشباب مساحة يف اجملتمع واالعرتاف هبم كصعضاء  االعرتاف، ف ن الركيزة التصسيسية الرابعة، يهعلو 
سائر  قيرمني   شصن  )وعو األخرى.    الفئات شصهنم  االعرتاف  ذلكيعترب  من  العكس  للعدالة    3( اإلنكار،  لى  مهًما  بعًدا 

ممكانة    بـ  حظواماعية قد  اجت  كفئةركيزة أساسية أن الشباب  بصفته  يعين االعرتاف  و التوزيع.  )سوء(    إىل جانباالجتماعية،  
  فحة ص ال، Fraser ،2000الشريك الكامل يف التفاعل ]االجتماعي[، القادر على املشاركة على قدم املساواة مع البقيةم )

ومن الضروري وإعمال احلقوق.    اإلنصافحتقيق  إىل    والسعي   التصرف بصفة الفاعل ( من خالل  ]النسخة اإلنكليزية[  113
 .لشبابإىل اواإلنصاف واحلقوق معل عملي ابلنسبة  الفاعل أن يكون لصفة 

  فر  العمل واالعرتاف لتحسني وصول الشباب إىل  وصفة الفاعل احلقوق واإلنصاف  مدى أ ية ركائز 2يوضح الشكل و 
ابلتفصيل    هو مناقشوكما    الرسم البيا ، كما هو موضح يف وسط  التخرباهتم يف هذا اجملاحتسني  واملوارد واالبتكار واملعرفة و 

،  وتوفري فر  العمل هلم الشباب  إشراك ترسم معاملديناميكيات بدورها هذه العناصر وتتوسط . 6و 5و 4و 3يف الفصول 
ليس فقط كغاايت يف حد ذاهتا ولكن أيًضا كقوة دافعة لتحقيق األهداف اليت تتجاوز حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  

اهلياكل  و  من  العديد  فرًصا  من بني  اليت علق  الديناميكية  العمل هلم الشباب    إلشراكوالعمليات  النظم    وتوفري فر   يف 
 منها.  الضوء على مثانية  2الغذائية، يسلط الشكل 

املتنوعة للشباب، مع األخذ يف االعتبار  تلف    التطلعاتللسياقات واالحتياجات و  فهم متماسك اكتساب  بد من    ال أوالً،  
واألشكال املختلفة للمعرفة والتعلم.    عرقوالوالثقافة  االجتماعية  والطبقة    املنظور اانسا )ماملتقاطعةم( مثل    الشاملةالعوامل  

السياق  و  اخلصائص  بتقاطعاالعرتاف    ومن شصن  من  أن    التنوعوخصوصية  ليس    النظر إىلميكرن  واحدة    ئةكفالشباب 
متنوعة ومتغرية ديناميكًيا ومتعددة األبعاد تتكون    كفئةولكن بدالً من ذلك  فحسب ( White ،1997و Wyn) ومتناغمة

املتاحة   فر  االجتماعية واالقتصاديةالالثقافية و   خلفياهتم  اختالف  من مواقع جغرافية معينة مع  ينحدرون من أشخا   
تتحكم يف  هلا تواري  ومسارات  تلفة    واليت  متنوعة من النظم الغذائية عرب املناطق والبلدان،هناك أيًضا أشكال  و .  أمامهم

 .ستدامامل تحول  حتقيق ال  هذه النظم الغذائية من أجل تتبعهاالنماذج اليت قد  الشباب، ابإلضافة إىل عملية إشراك 
املتعلقة  و  الديناميكيات  ا5)الفصل    ابلتعلمهتدف  نظرية  تلخيص  إىل  من  (  تنبع  اليت ال  املتنوعة  املعرفة  لرمسي  االلتحاق 

الشعوب األصلية  معارف  املعرفة التقليدية و   تدفقاتوالعلوم الغربية فحسب، بل تتضمن أيًضا االعرتاف أب ية  ابملدارس  
التكيرفالتكنولوجيا واالبتكار    ويتم رصد.  يف ما بينهااألجيال و   ضمنوكذلك     االختبار ة  مِس   عرب(  6)الفصل    ألغراض 

  السريعة التطور يف العصر الراهن البتكارات التكنولوجية  إىل ا  كما هو احلال ابلنسبةاملستمر للممارسات الزراعية مالتقليديةم  
غالًبا   ؤديهالذي سيالدور املفرتض    يستندأدانه،  يرد يف النقاش  وكما  فر  العمل.    توفريخطرية على    ف تداعياتاليت علر 

 .للنقاشأدلة ،ريبية هشة واب أن يُنظر إليه على أنه موضوع  إىللشباب كمبدعني ا

 
التوزيع: معصيص املوارد املتاحة للفاعلني االجتماعينيم  )سوء( اإلنكار: ماملعا  أو املعايري املؤسسية حول املكانة النسبية للفاعلني االجتماعينيم.   3
(Fraser ،2000 ،النسخة اإلنكليزية[  116 فحةصال[ .) 
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( تعدد املناطقاالعرتاف أبن مسار حياة الشباب اليوم غالًبا ما يتضمن درجة عالية من التنقل بني األماكن )  التنقل يعكس  و 
على سبيل املثال، اهلجرة  ) التنقالتال ينبغي النظر إىل هذه  (. و 2012ب،  White  ،2020تعدد النشاطات( )والقطاعات )

على أهنا أحادية   (19-كوفيد القسري بسبب الصراع أو استجابة ألزمات مثل جائحة  والنزوحبني املواقع الريفية واحلضرية،  
ة  الغذائي  والنظمالزراعة    يفالشباب    مشاركةتغري  تاحلياة لفهم كيف ميكن أن    دورة منظور  اعتماد  هناك حاجة إىل  و اال،اه.  

 .مرور الوقتمع 
يوفر هذا انفذة و كما هو موضح مبزيد من التفصيل أدانه، يعرتف هذا التقرير ابلطفولة والشباب من منظور العالقات.  و 

النظم الغذائية عرب السياقات الريفية وشبه احلضرية واحلضرية، وال سيما العمليات   ضمن العالقات بني األجيال على قضااي 
 (.5( واملعرفة )الفصل 4اليت ينطوي عليها نقل املوارد بني األجيال مثل األرض )الفصل  رات()وأحيااًن التوتر 

ومدى  السياسات    احليزات املخصصة لرسمالشباب إىل  وصول     تؤثر هذه اهلياكل والعمليات الديناميكية، يف نملها، علىو 
واملطالبة    ات السياس  رسم معامل للدفاع عن مصاحلهم وهيكلة قدرهتم بشكل مباشر على    احليزات هذه    إمكانية استخدامهم

  ة الدميقراطي  للحوكمةالرمسية    ؤسساتامل . وهذا يشمل املشاركة يف  حلقوقاليت تلحق ابنتهاكات  االوالتعامل مع  ابحلقوق  
مبا يف ذلك، على سبيل املثال، من خالل  واالحتجاج،    احلراك الفر  للمشاركة الدميقراطية من خالل    رسم معامل وأيًضا  

املناخ، وحقوق النساء والشباب )انظر    الصمود يف وجه تغري احلركات االجتماعية العاملية مثل السيادة الغذائية، والقدرة على  
 الغذائية(.النظم  يف  لمشاركة متبع للسيادة الغذائية كنهج قائم على احلقوق حول اعلى مثال  لالطالع 3اإلطار 
 : مناصرة الشباب للسيادة الغذائية3اإلطار 

النمو  كافة نقوق   الناسمتتع  حنو  كلي   انتقاليدعو اخلطاب القائم على احلقوق املضمرن يف مناصرة السيادة الغذائية إىل  
ألغذية والزراعة،  ؛ منظمة اClaeys ،  2012)اخلاصة  والزراعية  وتناول غذاء صحي ومناسب ثقافًيا وحتديد نظمهم الغذائية  

اإلقليمية   سياساتيةوإصالحات    (Wiebe  ،2010وDesmarais و  Wittman  ؛من دون اتري  خاصة ابلسياقات 
احلصول  تطلعات الشباب للنهوض نقوقهم يف    وتتوافق.  (أ 2020،  تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى)احملددة    والوطنية
يطالب العديد  و نواٍح عديدة مع هذه األهداف األساسية للسيادة الغذائية.    يفغذاء كاٍف وصحي ومناسب ثقافًيا  على  

غذائية أكثر إنصافًا، حيث ميكن للجميع    نظم( ابحلصول على  صفة فاعل  يؤدون من الشباب بصفتهم مواطنني نشطني )
نخفضة الدخل املتضررة امل مثل الشعوب األصلية واجملتمعات    واجملتمعات الضعيفة   الشعوب امللونةمبا يف ذلك نتمعات    -

 .مكاسب على أكمل وجه حتقيق  املشاركة واالزدهار و  -بشكل غري متناسب من النظم الغذائية احلالية 
بدور نشط يف االنتقال   اضطالعهملضمان    صفة الفاعل اليت يتمتعون هباعلى تفعيل    من خالل حراكهم  يعمل الشبابو 

حتويل منوذجي  حداث  غذائية مستدامة. وهكذا يطالب النشطاء الشباب املنخرطون يف حركة السيادة الغذائية ل  نظمحنو  
التقليدية واالبتكار وممارسات النظم الغذائية الصحية    ارفضع احلق يف الغذاء واملعمن أجل و بعيًدا عن الزراعة الصناعية  

 .ات اليت هتدف إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذوييف صميم املبادر 
الثقايف  ومن األ العاملية اليت تعزز احلقوق يف األرض والغذاء والرتاث   الشبابية   ركةاحل  هناكمثلة على حركات الشباب 

 La Via Campesina ( من دون اتري ،)والشبكة الشبابية Slow Food International (2015) ، الزراعة   حركةو
(  من دون اتري ( ، واجمللس الرعوي للصيادين ) من دون اتري )اإليكولوجية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 (.2018وحركة شباب أفريقيا ) 
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  حمددة يف سياقات    عوامل أخرىضاف إليه  تُ اب أن    والذي   -  2تعترب اهلياكل والعمليات الديناميكية املوضحة يف الشكل  و 
خالل   من   م قدرااتلشباب وأدوارهم يف تعزيز ماقتصادات الرفاهيةم عوامل تبين أو هتدم م  - فرعية معينة من شباب العامل    اتوفئ

الغذائية.   النظم  الرؤى اخلاصة اب  ؤدييو حتويل  ستدامة  امل نصفة و امل شاملة و الغذائية  النظم  لالشباب دورًا أساسًيا يف حتويل 
حلياة اإعادة تكييف  التعمق يف يف املقابل، ميكن للشباب حتفيز حتول النظم الغذائية كجزء منو . فعلخطاب إىل نرد  من

،  ةتوازن بني الطبيعة البشرية واحلي  من خالل إقامةإىل ماقتصادات الرفاهيةم    بشكل عام لتتحول   االقتصادية واالجتماعية
 .التعاون والتضامن بنيوالتفاعالت الصحية واجملزي، والبيئات  يادة الغذائية، وسبل العيش الكري والس

 لخص امل

ابعتبارها واإلنصاف واحلقوق واالعرتاف    صفة الفاعلل  الشباب  أتديةأمهية    لتصويرقدم هذا الفصل إطارًا مفاهيمًيا  
النظم   يف  وإشراكهم الشباب    لجيب أن تعرتف سياسة دعم عمو غذائية مستدامة يف املستقبل.    نظملبناء    ةأساسي  ركائز

 ارفتنشيط املعو تطلعات الشباب وخربهتم يف بيع أحناء العامل؛ اخلاص لسياق الو  وتقاطع اخلصائصالغذائية ابلتنوع 
 اهليكلية. التفاواتتا ومعاجلة من جانبهم ا وتسهيل تنقل الشباب واالبتكاراملتنوعة ومسارات العمل

  



35 

 فهم الشباب يف النظم الغذائية  -2
خصائصهم   وتقاطع  تنوعهم  فهم  املهم  من  الغذائية،  النظم  حتويل  عملية  يف  للتغيري  الشباب كعوامل  إشراك  عند 

مناطق العامل من حيث اهلوايت والثقافات والوضع االجتماعي واالقتصادي. ويستند هذا الفصل إىل املعلومات   تلف عرب
الطفولة والشباب، فضالً عن األدلة املستمدة من الدراسات اليت تركز على تطلعات الشباب  يف نايل دراسات  املنبثقة عن

ك من أجل فهم ما مييز الشباب يف النظم الغذائية. ويستعرض هذا  بشصن عملهم يف النظم الغذائية وإشراكهم فيها، وذل
ل  يحتو   من أجلصفة الفاعل  ممارستهم  بني تطلعات الشباب والقيود اهليكلية اليت حتد من    اآلخذة يف االتساعالفصل الفجوة  

 .واملواقعيش بني القطاعات دوارهم يف تلك النظم اليت تتميز بتنقالت سبل العوضع األطر اخلاصة أبالنظم الغذائية ويعيد 

  2015طفل سيولدون يف مجيع أحناء العامل بني عامي  ( 2)وابلنظر إىل املستقبل، تشري التقديرات إىل أن أكثر من ملياري  
. وسيولد غالبية هؤالء األطفال يف أفريقيا جنوب  (2019)إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية،   2030و

وحيث التحدايت املتعلقة    لفر  العملالصحراء الكربى وجنوب طسيا، حيث تشكل الزراعة والنظم الغذائية أكرب نال  
، شكل  2019ب(. ويف عام  2020)منظمة العمل الدولية،    هي على أشدهاابألمن الغذائي والتنمية املنصفة وتغري املناخ  

يف املائة من سكان العامل؛ وتركَّز الشباب يف طسيا )وسط   16عاًما ما نموعه  24و 15الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 
شاب، تليها أفريقيا جنوب الصحراء    ينيمال  307 مبقدارمليون شاب وشرق وجنوب شرق طسيا    361 مبقداروجنوب طسيا  

مب  االقتصادية واالجتماعية،  شاب(    يون مل  211 قدارالكربى  للشؤون  املتحدة  األمم  البلدان،  (2019)إدارة  معظم  . ويف 
مانفجار يف أعداد الشبابم شيًئا من املاضي، حيث اخنفض عددهم كنسبة من إمجايل    شبه الدائم ندوثأصبح االفرتاض  

املتوقع   مليون شاب من  440القارة األفريقية اليت تضم  السكان رغم استمرار تزايد أعدادهم ابلقيم املطلقة، وهو تزايد تقوده  
 .ب(2020)منظمة العمل الدولية،  2030و 2015أن يلجوا إىل سوق العمل بني عامي 

ومن أجل استكشاف اإلشراك الفعلي واحملتمل للشباب يف التحوالت حنو نظم غذائية مستدامة، يعتمد هذا التقرير بشكل  
املفاهيم األساسية يف نال   بشكل مع أن تركيزه ينصب  لطفولة والشباب واألجيال. و اخلاصة ابدراسات  المكثف على 

ر األطفال على اعتبار أن األبعاد املختلفة إلشراك الشباب ألول مرة  أساسي على الشباب، ف نه أيخذ يف االعتبار أيًضا دو 
مبكرة حيث    األطفال عناصر فعالة يف النظم الغذائية منذ سنر  يف النظم الغذائية تبدأ قبل دخوهلم يف فئة مالشبابم. ويُعدر 
  ؤدي وت (.Raneri ،2020و Wertheim-Heck) لألسر املعيشيةيتمتعون بقدرة كبرية على التصثري يف املمارسات الغذائية 

من الناحية    أكان ذلك  سواء  –املدارس واألسر ووسائل اإلعالم دورًا مهًما يف مالتثقيف الغذائيم يف صفوف األطفال  
مع استمرار أتثريات ذلك التثقيف على تفضيالت األغذية يف مرحلة الشباب وعند بلوغ سن الرشد    – السلبية  اإلاابية أو 

(Vidgen  وGallegos  ،2014  الرتكيز أيخذ  أن  واب  الغذائية.  النظم  يف  األطفال كعمال  إشراك  يتم  ما  وغالًبا   .)
أو على الغذائية كعاملني  النظم  إىل  اليت ميكن وضعها لضمان ولوجهم  االسرتاتيجيات  االعتبار  الشباب يف  رواد   إشراك 

 .هم املستقبليةاملناسب ويف ظل ظروف ال تضر بتنمية الشباب وطفاق أعمال يف السنر 

 تعريف الشباب والعالقات بني األجيال 
يف مقدمة هذا التقرير، ال يوجد تعريف عاملي موحد ملصطلح مالشبابم، على اعتبار أنه ميكن   1 يف اإلطار كما هو مبنير 

لعالئقيتهم، وبعبارة أخرى، موقعهم يف العالقات بني األجيال ودورة    نسبتعريف الشباب وفًقا للعمر البيولوجي و/أو  
املنظور  سوق العمل والتعليم و   املشاركة يفمثل توقيت    حياهتم. وميكن أن يتصثر فهم احلدود القصوى ملرحلة مالشبابم بعوامل

)  اانسا  االجتماعية  واحلالة  القانو   املستخدمة  2015وطخرون،    Pyburnوالوضع  التقليدية  املؤشرات  يعكس  مما   ،)
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العمل، وحتقيق  سوق  ، وااللتحاق بالتحصيل العلمي: إكمال  ، أال وهيلتحديد االنتقال من مرحلة الشباب إىل سن الرشد 
(. وقد اتاز بعض الشباب مجيع احملددات املذكورة Durham  ،2017االستقالل االقتصادي، والزواج أو تكوين األسرة )

عاًما أو أقل، يف حني أن البعض اآلخر قد  ققها فقط يف الثالثينيات من العمر، مما يؤكد عدم   19 أو 18أعاله يف عمر 
على    التعاريفكفاية   هذه القائمة  االجتماعيم حسب  الرشد  مسن  ويتزايد أتجيل  احلياة.  دورة  مراحل  لتحديد  العمر 

عند   عمرهم لفرتة أطول من والديهم، إىل جانب ارتفاع متوسط  ة حتصيلهم العلمي  الشباب متابع  يواصلاحملددات، حيث  
  والتكنولوجيا   املعلومات  إىل  املتزايد  الوصول   يتيح  أن   ميكن   ذاته،  الوقت  يف. و العمل  سوق  إىل  والولوج  األول  الزواج  عقد
  أو  الدينيون  والقادة  واملعلمون  اآلابء) البالغني  على  أقل بدرجة  الشباب يعتمد  حيث  سن الرشد،  بلوغ ل وأسرع جديدة  فرًصا
 (.أWhite ،2020؛ Roberts ،2012مع احمللي( للتعرف على العامل اخلارجي واالرتباط به )اجملتقادة 

مناقشة مفهوم مالشبابم عقب التطورات   لدى، إال أن هذا التقرير يركز على معطى العالئقية العمر البيولوجي أ يةرغم و 
ب؛  James  ،2008و   James) الطفولة والشبابو  (Huijsmans  ،2016األجيال )بشصن  دراسات  الالرئيسية اليت شهدهتا  

Jones  ،2009  ؛Wells  ،2009 و )  هُنج(،  الشباب  لفهم  أخرى   Punchو  Panelliأ؛  Ansell  ،2016عالئقية 
يف  (Robson  ،2007و موقعهم  اليت  ددها  العالئقية  معطى  جانب  والشباب من  الطفولة  على  الرتكيز  . ومن خالل 

الثقافية   الرتتيبات  أفضل  يفهم بشكل  أن  للمرء  احلياة، ميكن  األجيال وعرب دورة  والسياسية  العالقات بني  واالجتماعية 
  هم اخلا  حميطو   األسرة   داخليشغلوهنا   اهليكليةم اليت  يزاتواملؤسسية اليت تفصل األطفال والشباب عن الراشدين وماحل

 .ب(James ،2008و Jamesواجملتمع ككل )

على    وة غري متكافئة، لكنها يف األساس عالقات قاتوقد ال تكون العالقات بني األجيال مبنية على االستغالل أو الصراع
العالقات بني اانسني  املادية وغري احلدسيةغرار  ، معامل وصول الشباب إىل  على حد سواء  . وحتدد قوة األجيال هذه، 

أ(. وتتفاقم عالقات القوة غري املتكافئة  Ansell  ،2016)  املوارد، وأنشطتهم االقتصادية واالجتماعية، وهوايهتم بطرق مهمة
االختالفا هذه  ويناقشبسبب  الشباب.  يتحملها  قد  اليت  األخرى  االجتماعية  احلاجة White(1997 و Wyn ت   )
( للتعامل مع األفكار املتعلقة مبراحل انتقال الشباب اليت  ]النسخة اإلنكليزية[   97  فحةصالمإطار مرجعي عموديم ) إىل

 تلفة من الشباب. وال يقتصر العمر واايل على حتديد  األجيال والنتائج غري املتكافئة بني فئات   تعكس االستمرارية بني
بل فحسب،  الشباب  )  ،ارب  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  النظم  شكل  على  أيًضا  أ؛  Ansell  ،2016يؤثران 

Fasick ،2016 ؛Sukarieh وTannock ،2008 ) 

 

 النظم الغذائية؟  عنما الذي مييز الشباب عند احلديث 
اتباع هنج مستند إىل دورة احلياة    استعراضؤكد  ي جيال أبكملها واألحديث عن إشراك الشباب يف النظم الغذائية أ ية 

أن  إىل  االستعراض    هذا أشار مؤلفا  قد  (. و Sumberg  ،2020و  Gloverما  ص إشراك الشباب )  ومتسم ابلتقاطع يف 
بشكل فريد خالل تقاطع جوانب حمددة    دد امرحلة الشباب وعالقته ابلنظم الغذائية عنصران  مانتقال كل شخص إىل

والثراء والصحة واملوقع والعالقات بني األجيال والعديد  االجتماعية والطبقة  املنظور اانسا مع عوامل متعددة مبا يف ذلك 
  كمهاجر/غري مهاجر وضع  الواالنتماء الديين و   العرق(، مبا يف ذلك  خة اإلنكليزية[]النس  1  فحة صالمن األمور األخرىم ) 

بينهم )والعالقات  الشباب  بني  الشاملة  االختالفات  هذه  على  وُيطلق  الريفي/احلضري.  مفهوم    واملوقع  الصلة(  ذات 
تماعية بينهم وعالقات القوة اليت  ا، ال ميكن فهم حياة الشباب وعدم املساواة االجم: كما ُأشري إىل ذلك سابقً التقاطعم
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التصنيف االجتماعي )مثل اايل والعمر(   حمدد واحد متمثل يفعامل  يشاركون فيها بشكل أفضل إذا ما استندت إىل  
، Bilge  ،2016و  Collinsبعضها البعض ) ا وتؤثر علىمتعددة يؤازر بعضها بعضً   عوامل حمددة ولكن سُتفهم من خالل  

 .(اإلنكليزية[ ]النسخة  2 فحةصال
إال  يف هذا التقرير لفهم الشباب وإشراكهم يف النظم الغذائية،    أساسية أن العالقات بني األجيال والعالقات املتقاطعة  مع  و 
حياة  أيًضا توفر مفاهيم داعمة رئيسية أخرى، يركز كل منها على أبعاد حمددة ومرتابطة من   يتطلرب  هذا الفهم العام  أنر 

الفاعل وحقوقهم وعدم تساويهم يف القوة )رر الشباب: تص ،  Robsonو  Punchو  Panelli؛  Jones  ،2009فهم بصفة 
كيف يؤدي تغري  أي    –(. وميكن أن يساعد اتباع هنج عالئقي لفهم الطفولة والشباب يف تفكيك هذه العالقات  2007

و   املشاهدم اباالجتماعية  ) املتعلقة  اإلنكليزية[   4  فحة صال،  Huijsmans  ،2016ألجيالم  هيكلة  ]النسخة  إعادة  إىل   )
ألجيال.  املشاهد املتعلقة اب هذه  تغري النظم الغذائية على  أتثريالغذائية، ويف املقابل كيفية    نظمهااجملتمعات الريفية واحلضرية و 

لشائكة والسياساتية  اجملاالت ا تتقاطع مع العديد منحيث أهنا  القضااي املتعلقة ابلشباب يف النظم الغذائية متقاطعة )  وكون 
املختلفة   واألنشطة  العناصر  ف ن  تتطلب    املتصلةاملختلفة(،  واستهالكها  وإعدادها  وتوزيعها  و،هيزها  األغذية  لنتاج 

 استجاابت حمددة وموجهة حنو الشباب ومتكيفة معهم.
هتمامات تتعلق  (، لدى الشباب )من بني الفئات االجتماعية األخرى( أهداف وا2020) Sumbergو  Gloverوحسب

الغذائية   الفيزايئي  و ابلنظم  اجملال  ناالت:  أربعة  ضمن  حد كبري  إىل  والصحة(،    األحيائيتقع  ابلتغذية  )املتعلق 
كلفته امليسورة االقتصادي )التوظيف وسبل العيش عرب النظم الغذائية، ابإلضافة إىل إمكانية الوصول إىل الغذاء و  واجملال

ألوضاع  للمستهلكني واجملتمع(، واجملال الثقايف )املتعلق ابلتقاليد واهلوية والروحانية واملكانة( واجملال االجتماعي )األدوار وا
أساس هذه  الغذائية على  النظم  الشباب يف  التقليدية(. ويشارك  العيش  اإلجنابية وسبل  األدوار  مبا يف ذلك  االجتماعية 
األهداف واالهتمامات، مبا يف ذلك مشاركتهم يف أناث حول السياسات ويف الدعوة، ورايدة األعمال، ويف البحوث، ويف  

التكنولوجيا. وحُتدد مشاركتهم تلك بشكل أكرب من خالل أشكال    اخلدمات اإلرشادية واالستشارية، ويف التعليم، ويف 
 .االجتماعية والطبقة املساواة بني اانسنيأخرى من التباينات االجتماعية مثل 

منظمة   وبشكل عام، ما يزال إشراك الشباب وتوظيفهم يف  تلف أنواع وقطاعات النظم الغذائية قيد الدراسة املكثفة )أنظر 
عن   2019وطخرون،   Arulingam عن الزراعة؛ أWhite   ،2020؛2015وطخرون،   Pyburn ؛ 2014األغذية والزراعة،  

عن نظم الثروة احليوانية(.   2019اق؛ واملعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية،  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النط
املؤلفني   الفئات االجتماعية األخرى، لكن بعض  إويقول بعض  ن هناك عوامل قليلة متيز مشاركة الشباب عن مشاركة 

 .اجملاالت جديرة ابلذكر هنا
العديد   كلفة النمط الغذائي الصحي يف  النظم الغذائية. وتُعدر لشباب فيه احتياجات خاصة من  لوهي نال مهم    التغذية

  والزراعة،   األغذية   منظمة )  الفعلية   الغذائية   النفقات من بلدان العامل أعلى بكثري من كل من خط الفقر الدويل ومتوسط  
للطفولة و   الزراعية،   للتنمية   الدويل   والصندوق املتحدة  األمم    العاملية،   الصحة   ومنظمة   العاملي،  األغذية  وبرانمج  ،منظمة 

  تبدأ . و الراشدين  ها لدىمن  بكثري  أعلى  لدى الشباب  والتغذية   احلرارية   السعرات  االحتياجات من   حني تُعدر  يف   ،(2020
وتبلغ    التفاعالت واملعريف.  والنفسي  البد   النمو  على  وتؤثر  الطفولة  مرحلة  واألغذية خالل  الغذائية  النظم  مع  املبكرة 

االحتياجات التغذوية لألطفال والشباب مداها األقصى خالل فرتة البلوغ؛ بل هناك بعض األدلة اليت تثبت أن هذه الفرتة  
  7  الصفحة،  Sumberg  ،2020و  Gloverالطفولة )  يف مرحلة تغذية  هي مفرصة اثنيةم لتعويض أوجه القصور يف سوء ال

يف املائة من طوهلم يف   20 إىل 15ويف املائة من وزهنم  50 إىل 40(. ومبا أن الشباب يكتسبون حوايل ]النسخة اإلنكليزية[
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أك  إىل كميات  ف هنم  تاجون  البلوغ،  فرتة  الرشد خالل  سن  الربوتينربا،اه  من  من    ات  العديد  إىل  والطاقة، ابإلضافة 
املغذايت الدقيقة للمساعدة يف إنتاج الدم وخالاي العظام واملنشطات اانسية وهرموانت النمو. وميكن أن يكون لألمناط 

يف فرتة الحقة   والنشاطعلى الصحة املعرفية  انعكاساتالغذائية غري الكافية من حيث الطاقة واملغذايت خالل هذه الفرتة 
(. كما توجد اختالفات واضحة  Sumberg  ،2020و   Gloverاإلجناب أبمان )و   دورة احلياة، وعلى القدرة على العمل  من

الغذائي   النمط  الغذائية للشاابت والشبان. ففي غاان مثال، يكلف  املتطلبات  الكايف من حيث  بني اانسني من حيث 
يف نفس   إىل فىتغذايت ابلنسبة  الكايف من حيث امل نمط الغذائي  لفة الكفتاة مراهقة ثالثة أضعاف  إىل  غذايت ابلنسبة  امل 

رجل راشد، ويرجع ذلك إىل ارتفاع احتياجات اإلانث من املغذايت، خاصة إذا كن حوامل  إىل  ضعفني ابلنسبة  الالعمر و 
العاملي ومنظمة الصحة  األغذية والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، اليونيسف، برانمج األغذية   أو مرضعات )منظمة

 .(]النسخة اإلنكليزية[ 91 فحةصال ، 2020العاملية، 
التغذية    ف نر منوبوجه خا ،   اليت قد    ملخاطر اإلصابة ابألمراض يف حال تفشي األزمات  هم عرضة يعانون من سوء 
أن مستوايت نقص التغذية لدى األطفال )اهلزال    مع(. و 2020وطخرون،    Headey)  19- لفات كوفيدأسوأ  تتداخل مع  

الكامن  السبب األساسي الرئيسي  ، ما يزال نقص التغذية هو19-تراجع قبل أزمة كوفيد علىوالتقزم ونقص الوزن( كانت 
م  يف املائة(؛ يف حني يعا  ربع األطفال دون سن اخلامسة من التقزم. ويف عا  45وراء وفاة األطفال دون سن اخلامسة )

، كان أكثر من تسعة من كل عشرة أطفال الذي يعانون من التقزم يعيشون يف أفريقيا أو طسيا. أما على الصعيد  2019
تتباين تقديرات التقزم، كما هو متوقع، حسب مستوى الثراء. إذ ينتشر التقزم وسط األطفال من أبناء الشر ة  ف  العاملي

انتشار معدالت  األفقر أبكثر من ضعف  األغذية    اخلمسية  )منظمة  األغل  اخلمسية  الشر ة  من  األطفال  التقزم وسط 
(. ورغم  2020والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واليونيسف، وبرانمج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، 

مجعية  اليت وضعتها  غاية  الل إىل  إحراز بعض التقدم، إال أن معدالت احلد من التقزم كانت أقل بكثري مما هو مطلوب للوصو 
تواصلت هذه اال،اهات احلديثة، فلن  ما  . وإذا  2030أهداف التنمية املستدامة لعام    مقصدو   2025الصحة العاملية لعام  

الغايتني إال يف عامي   التوايل. وت  2043و  2035تتحقق هاتني  ارتفاع  واصلعلى  الوزن والسمنة  لدى   هامعدالت زايدة 
يف املائة يف عام   5.3ارتفعت من  (، حيث2020األطفال يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل )منظمة الصحة العاملية، 

يف املائة يف طسيا )منظمة األغذية    45أفريقيا و يفمن هؤالء  يف املائة   24يعيش  و .  2019يف املائة يف عام    5.6إىل    2012
 (.2020مية الزراعية، واليونيسف، وبرانمج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، والزراعة، والصندوق الدويل للتن

الزراعةقد  و  مهمة بني ممارسة  التجميعية وجود صلة  األعمال  والتغذية    أظهرت طخر  الغذائي  األمن  ونتائج  اإليكولوجية 
ثبت أن التدخالت  كما أ(؛  Madsen، 2021؛  2021وطخرون،  Bezner Kerrالبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ) يف

  ألسر لالزراعية اإليكولوجية املراعية للتغذية تزيد من تنوع األمناط الغذائية لدى األطفال، وتقلص من انعدام األمن الغذائي 
(. وسنقوم يف الفصل  2021وطخرون،  Santosoن املرأة والنتائج املتعلقة برفاهها )ك، وحتسن الزراعة املستدامة، ومتاملعيشية

األجيال   والتعليم واالبتكار وشبكات املعرفة بني  ما يتعلق ابلتدريب  بتقييم اال،اهات والفر  املتاحة يف  املطبوعمن هذا    5
تقرير فريق اخلرباء الرفيع  لفائدة الشباب بغرض تعزيز التحوالت الزراعية اإليكولوجية اليت تدعم األمن الغذائي والتغذية )

 (. 2019ى لعام املستو 
هو دافع رئيسي سيؤدي إىل تغيري ممارساهتم وعاداهتم الغذائية.    تنقل الشباب  أنر إىل  Sumberg  (2020  )و Glover ويشري

ا ما تتغري  جديدة من األغذية ابإلضافة إىل  اطر ومشاكل صحية جديدة. وغالبً  افعندما يرتكون منازهلم، يكتشفون أنواعً 
الغذائية  ا من بيئاهتم ااديدة. أبنفسهم انطالقً وإنتاجها   عن احلصول على أغذيتهم  ني يصبحون مسؤولعندما    ممارساهتم 
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ليها يف بلدان املقصد، عصول  وإمكانية احل  وتؤثر اهلجرة أيًضا على البيئات الغذائية من خالل توافر بعض األغذية ماإلثنيةم 
مما يؤثر على خيارات املستهلكني: غالًبا ما يكون الشباب يف الطليعة عندما يتعلق األمر ابختالط الثقافات الغذائية املختلفة  

امليسورة لفة  كالالشباب، قد يتم ربط    لعديد من املهاجرينإىل اوابلنسبة    (.Watson  ،2016وKlein و  Abbotsو،ريبها )
من حيث العناصر  غري الكافية    متها بتناول األغذية الكثيفة الطاقة ولكنءوسهولة الوصول إليها ومال  واجملهزة ألغذية اااهزة  ل

 (.Landais ،2019و Holdsworthالغذائية )
دميوغرافية كبرية ضمن  كما يشكر  فئة  ودولًيال الشباب واألطفال  النزاعا  النااحني داخلًيا  وانتهاكات  بسبب  املسلحة  ت 

ابحتياجات الشباب عند القيام ابلتدخالت    يتم اإلقرارذلك، اندرًا ما    ومع حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية والبشرية.  
اإلنسانية الدولية، مع ،اهل الفتيات املراهقات بشكل خا . ويعا  الشباب النازحون من مواطن ضعف عديدة، مبا يف  

لى التعليم واخلدمات الصحية، واحلق يف العمل، واالنفصال عن الوالدين ومقدمي الرعاية  عول  صذلك التحدايت يف احل
املستند إىل   والعنف  اانسي  للعنف  اانسا وكوهنم ضحااي  ويناقشForte  ،2013و  Evans)  املنظور   .) Schmeidl 

احلضرية يف أفغانستان، السبل اليت قد ،عل ( يف دراسة عن النازحني الشباب الذين يعيشون يف املناطق  2016)  Boseو
الشباب يشعرون أبهنم ميرزحون يف غياهب اإل الم، حيث يعانون من تعليم متقطع، واقتصار فر  العمل املتاحة أمامهم  

ق يف  وعدم القدرة على نقل املهارات الزراعية إىل األسوا  نظامي ت غري املستقرة يف القطاع غري الإىل حد كبري على اخليارا
املدن. ففي دولة فلسطني مثال، سا ت القيود املفروضة على الوصول إىل املوارد الزراعية والسمكية وشرط احلصول على  

املائة يف الضفة  يف  27تصاريح للعمل بشكل قانو  يف إسرائيل، من بني حتدايت أخرى، يف معدالت بطالة الشباب بنسبة 
 .(2017 اإلقليم )األونكتاد، املعدالت املسجلة يف، وهي أعلى 2016 ملائة يف غزة يف عاميف ا 56الغربية و

النظم الغذائية يتم تناوهلا يف أقسام حمددة  ابلنسبة إىل  وإضافة إىل هذه ااوانب، هناك عدة أبعاد أخرى هامة لتميرز الشباب  
  املعرفة (، و4)الفصل    املوارد الطبيعية األخرىو ابحلصول على األراضي  ما يتعلق    من هذا التقرير: موقعهم عرب األجيال يف 

، وشغلهم بشكل مفرط  صفوفهم  ارتفاع معدالت البطالة يف؛ وصنع القرار حيزات إقصاؤهم النسيب من (؛ و5)الفصل 
، ال سيما يف  لوظائف يف النظم الغذائية مع معاانهتم من ظروف سيئة يف بيئة العمل إىل جانب تد  مستوايت أجورهم

ما يتعلق خبصائص    األجيال األكرب سًنا يف (. وقد  تلف الشباب أيًضا عن3اخلدمات الغذائية و،هيز األغذية )الفصل  
املناخ، وقدرهتم على  خماوفهم بشأن القضااي احلالية، و تنقلهم .  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاستخدام   مثل تغري 

 .اخلاصة وتنقلهم مبزيد من التفصيل يف القسم التايلوتُناقش مسصلة تطلعات الشباب  
ورمبا أتثري   املسارات املستقبلية للنظم الغذائية العاملية واستدامتها  وابختصار، مثة إقرار عام أبن لشباب اليوم مصلحة قوية يف

األغذية   ملتعلقة هبم )منظمة؛ ويتضح هذا من خالل االهتمام املتزايد الذي تبديه اهليئات الدولية ابلسياسات اكبري عليها
ج؛ أنظر أيًضا إدراج ركيزة الشباب يف عقد األمم املتحدة خلطة العمل العاملية للزراعة األسرية،  2018،  2014والزراعة،  

( فضالً عن  2019؛ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  أ2019منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  
اليت   احلديثة  األكادميية  املثال،  أُ املؤلفات  سبيل  )على  املوضوع  حول  ، White؛  Sumber  ،2020و   Gloverعدت 

، والعديد من املراجع اليت يستشهدون هبا(. وميكن أن يكون للطرق اليت يشارك هبا الشباب و ددون معامل النظم  أ2020
االقتصادية واالجتماعية يفالغذائية أتثري عميق ليس فقط على نتائجه التنمية  الحق من حياهتم،   وقت م على مستوى 
 ولكن أيًضا ستضع األساس لألجيال القادمة.
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 وتوجهاهتم املستقبلية   يصبون إليهتطلعات الشباب واملستقبل الذي 
نموعتني رئيسيتني:  ُ دد مفهوم تطلعات الشباب بطرق  تلفة. وبشكل عام، تندرج املؤلفات حول هذا املوضوع ضمن 

نموعة تتناول التطلعات على أهنا مما يتوقع الناس حتقيقهم وابلتايل متجذرة أبي شكل من األشكال يف الواقع، ونموعة  
( مالتوقعاتم  عن  املفاهيمية  الناحية  من  منفصلة  وأحالمم،  مطمال  أهنا  على  تفهمها    Leavyأخرى 

التطلعات على أهنا توجهات حنو املستقبل حتدد معامل احلاضر.  ية  كيف Frye (2012) ويناقش (.Smith  ،2010و فهم 
تُعرف التطلعات على أهنا مأتكيدات على اهلويةم وممناذج للتحول الذايتم حيث يبين الشباب ذواهتم احلالية نيث   وبذلك

وطخرون إىل   Huijsmans(. ويشري  ]النسخة اإلنكليزية[  1566  فحةصال،  Frye  ،2012)  املتصورتتوافق مع املستقبل  
فهم التطلعات على أهنا متوجه حنو املستقبل املنشودم حيث  تل املستقبل مكااًن نشطًا أو معرفًيا يف احلاضر، من   إمكانية

( املستقبلم  يتكشف من خالهلا  اليت  العالقات  والتشكيك يف املسارات واإلنار يف  معيل االحتماالت  ،  2021خالل 
 .(نكليزية[]النسخة اإل 3 فحةصال

ورغم إمكانية اختبار التطلعات والتعبري عنها على مستوى الفرد، إال أهنا نتاج اجتماعي حتدد معاملها املؤسسات والعالقات 
( فهم  Froerer  ،2021و  Ansellو   Huijsmans؛ Collins  ،2018و  Carlingاالجتماعية  ميكن  ال  وابلتايل،   .)

ز ، ميير Pierre Bourdieuالقتصادية السائدة يف وقت معني. وابلرجوع إىل عمل التطلعات مبعزل عن النماذج السياسية وا
Zipin    العقائدية التطلعات  العقائدية واملعتادة، حيث تستند  التطلعات  املعايري السائدة حول املستقبل   ىلإوطخرون بني 

من    مجيع املواقف اهليكلية االجتماعية  املستحق واليت تروج هلا األيديولوجيات الشعبوية يف ذلك الوقت، واليت تغلغلت يف
أهنا بديهيةم. ويف الوقت نفسه، تنبع تطلعات الشباب كفرادى أيًضا من خالل املنطق  على  مثل محالة النظر إىل األمور  

وطخرون،   Zipinاملعتاد، واال،اهات املتجسدة من خالل ماالحتماالت ضمن حدود املواقف اهليكلية االجتماعية املعينةم )
 .واإلثنية والطبقية االجتماعية والطبقة  املنظور اانسا  (، مثل]النسخة اإلنكليزية[  234 فحة صال، 2015

وعلى سبيل املثال، استكشف عدد من الدراسات كيفية تطور التوجهات املستقبلية للشباب يف ظل االقتصادات السياسية 
واملتنقل من   والرائج يف نال األعمالايل ذلك الشخص املعتمد على نفسه واملرن العامل املث املواطن النيوليربالية حيث يُعترب
Mwaura  (2017  )(. ففي كينيا، يستكشف  Pimlott-Wilson؛  Saltmars  ،2007و  Daviesمكان إىل مكان )

يف ظل سوق عمل مل يعد يضمن توظيف ذوي الياقات البيضاء، يستخدمون    ،الطبقة الوسطىاملثقفني من  شباب  الكيف أن  
رؤوس أمواهلم االجتماعية واالقتصادية لتكوين هوايت جديدة كصصحاب أعمال زراعية انجحني ومرواد أعمال زراعينيم،  

غرية. ويف اململكة املتحدة، ا عن وصمة العار اليت تتسم هبا زراعة أصحاب احليازات الصوابلتايل احلفاظ على خنبويتهم بعيدً 
الطالب الشباب شعورهم القوي ابملسؤولية الفردية لضمان النجاح التعليمي    كيفية إبراز Pimlott-Wilson   (2017  )يناقش
يودون الوصول إليها، بغض النظر عن القيود   م مبين على مساعيهم الفردية اليتهين، وذلك من خالل وضع طموح معالٍ وامل 

 .تقف يف وجه العديد من هؤالء الشباب فرضها عدم املساواة يف نظام التعليم وسوق العمل واليت ي اهليكلية اليت
التعليمية   واملناهج  السياسات واخلطاابت  من  األخرية للعديد  املراجعات  التطلعاتم كهدف جلي يف  مرفع سقف  ويربز 

(Ansell    ،؛2020وطخرونDost   وFroerer  ،2021  ؛Frye  ،2012  ؛Naafs   وSkelton  ،2018؛ 
Pimlott-Wilson  ،2017 ًفرداي أمرًا  والعمل  التعليم  يف  والفشل  النجاح  وأصبح   .) (  Naafs  وSkelton  ،2018؛ 
Pimlott-Wilson  ،2017 ُعزى( وي  ( إىل وجود مخلل يف الشبابمWhite  ،2021  ،النسخة اإلنكليزية[  56  فحةصال[  .)

وتربز النظم والسياسات التعليمية بشكل واضح يف واثئق السياسات املتعلقة ابلشباب كجزء من نظرية رأس املال البشري  
(.  White  ،2021أن تدعم االستثمارات يف التعليم إحراز تقدم مطرد حنو العمالة اآلمنة والدخل املرتفع )  من املتوقعحيث  
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االلتحاق ابملدارس بطبيعته يغرس ضمنًيا يف الطالب تطلعات مللمضي قدًمام  ف ن  (،  2000)وطخرين    Ansellوحسب  
من خالل العمل من أجل حتقيق األهداف املستقبلية أو مباشرة، من خالل التسلسل اهلرمي للفصول الدراسية. ومع ذلك،  

  Ansellو  Huijsmans)  يُفهم من ماملضي قدًمام يف الغالب على أنه التقدم حنو احلصول على عمل غري يدوي مصجور
واملهين  Froerer  ،2021و التعليمي  النجاح  أمام  اهليكلية  القيود  أ ية  من  هذا  البشري  املال  رأس  منوذج  ويقلل   .)
(Frye، 2012؛Naafs   وSkelton  ،2018  ؛Pimlott-Wilson  ،2017  هذا على الرغم من األدلة التجريبية الواسعة .)

التعليم كوسيلة للمضي   كيف أن الشباب وشبكاهتاليت تبنير  م االجتماعية، مبا يف ذلك األسرة واملدرسني، يؤيدون فكرة 
لتحقيق هذا اهلدف، حىت عندما يدركون أن فرصهم لالنتقال املرغوب بني التعليم  ملحوظة  قدًما، وبذل جهد كبري وموارد  

( هشة  تزال  ؛  Jakimow  ،2016؛  Frye  ،2012؛  Froere  ،2021و  Dost؛  2020وطخرون،    Ansellوالعمالة ال 
Radcliffe وWebb ،2016.) 

بصلة إىل اجملال    كبري يف تكوين تطلعات املستقبل اليت ال متتر   بشكله احلايل، إىل حدوغالًبا ما يساهم التعليم الرمسي نفسه،  
  وازدراء الزراعي، ويف تعزيز عملية حمو مهارات الشباب الريفي وإ ال املهارات الزراعية والواقع احمللي يف املناهج الدراسية،  

(. وكما سيُناَقش مبزيد من  Katz  ،2004الزراعة جبعلها مهنة يزاوهلا فقط أولئك الذين مل ينجحوا يف مسارهم الدراسي )
يف الربامج التعليمية، بل يُقلل يف بعض    لعيش الريفية والزراعية بشكل كافٍ الفصل اخلامس، ال مُتثل ُسبل االتفصيل يف  

(. ويبدو أنه ليس هناك دليل مواز على تطلعات  2020وطخرون،  Ansellاألحيان من قيمتها وتوصف على أهنا معضلة )
 .رى ضمن النظم الغذائيةما يتعلق مبشاركتهم يف ناالت )غري زراعية( أخ الشباب يف

تنسب   ما  ابطاابت  اخلوغالًبا  وعماخلاصة  اليوم    للتعليم  شباب  إىل  األعمال  رايدة  البلدان  من  العديد  يف  الشباب 
(White، 2012 ؛Davies وSaltmarsh  ،2007  ؛Pimlott-Wilso  ،2017 و،در اإلشارة إىل أنه ال يوجد تعريف .)

موحد لرايدة األعمال؛ فهناك مقارابت تركز على السمات السلوكية الفردية والتوظيف الذايت وأتسيس األعمال ااديدة 
،  Klerkx وSeuneke و  Lans) خرى على املفاهيم ااماعية من حيث بناء رأس املال االجتماعيفيما تركز مقارابت أ

يف السوق ألغراض الربح؛ وتتسم رايدة ما تشمل رايدة األعمال املساعي التجارية من أجل طرح منتج أو خدمة و(. 2017
حتقيق هدف  إىل حول االبتكار( بسعيها  6األعمال االجتماعية واالبتكار االجتماعي )اليت ستُناقش لسهاب يف الفصل 

املش معااة  يف  يتمثل  خل  اكلواضح  اليت  للفجوة  استجابة  غالًبا  واملنظمات  ّر االجتماعية،  العامة  املؤسسات  فتها 
ب؛  2020احلكومية اليت ال تليب احتياجات اجملتمع من اخلدمات واألسواق وحىت من املبادرات التعليمية )األمم املتحدة،   غري

أ( إىل أن العديد 2020شباب، تشري األمم املتحدة )أن رايدة األعمال غالًبا ما ترتبط بـ ممثاليةم ال  ومع(.  2019اليونيسف،  
من الشباب الذين يعيشون يف بيئات مهمشة قد ال يتمكنون من االستفادة من رايدة األعمال التجارية أو االجتماعية  
بسبب املسؤوليات األسرية وغريها من املسؤوليات اليت تتطلب منهم السعي للحصول على عمل أبجر، حيثما كان ذلك 

 .اًحا، مبا يف ذلك عرب اهلجرة مت
أشكااًل    ( GFRAS  ،2021) وعلى نفس املنوال، ميكن أن أتخذ مرايدة األعمال الزراعيةم أو رايدة األعمال يف الزراعة 

قد يرتبط بعض الشباب بنهج اإلشراف على مشروعهم الزراعي، يف حني قد يرتبط طخرون ابألرض كمنزل   حيث  عديدة 
(.  Errington  ،1993و  Gasson؛  Ljunggren  ،2014و  Carterو  Alsos) اايل الذي ينتمون إليهأسري من منظور  

وهناك ارتباط طخر قد يتجلى من خالل مرايدة األعمال يف منط احلياةم، حيث يرتبط الشباب ابلقيم واألهداف غري املالية  
(. فعلى سبيل  Ljunggren  ،2014و  Carterو  Alsos)  نوعية احلياة واألسرة واجملتمع الذي يعيشون فيه بطبيعتها مثل
تزايد اهتمام الشباب من اخللفيات احلضرية بتصسيس مشاريع وارتباطات جديدة يف املناطق   علىدامغة    أدلة املثال، هناك  
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 Dennisو  Wittman؛  Brklacich  ،2014و  Ngo؛  Mailfert  ،2007؛  Halfacree  ،2007شبه احلضرية أو الريفية )
 (.Pritchard ،2017و

النشاط   املزارع األسرية بشكل كبري على كل من األسرة ودورة حياة  وميكن أن تعتمد أنشطة رايدة األعمال اليت تتم يف 
الناشئة   والتكنولوجيات  املمارسات  بدمج  التايل  اايل  من  األسريون  املزارعون  يقوم  قد  الوقت،  ومبرور   التجاري. 

(Carter  ،1999وحتقيق التوازن بني االع )  تبارات االجتماعية ومنط احلياة من جهة وتقييمات املخاطر واملوارد من جهة
( سواء  2013وطخرون،    Hanssonأخرى  املؤسسية،  الرتتيبات  تؤثر  وأخريًا،  تشريعية(  أ(.  أو  )سياسية  رمسية  كانت 

األعمال   غري أو رايدة  أنشطة  يف  االخنراط  على  الشباب  قدرة  على  والسلوكيات(،  والقيم  )األعراف   رمسية 

(De Wolf وMcElwee وSchoorlemmer ،2007 ؛Stenholm وHytti ،2014.) 

 

 توسع الفجوة بني تطلعات الشباب ونتائجهم
بلًدا يف أفريقيا وطسيا وأورواب وأمريكا الالتينية ومنطقة   32تضمنت دراسة رئيسية عن تطلعات الشباب والرضا الوظيفي يف 

  15قارنت تطلعات الشباب )الذين ترتاوح أعمارهم بني  حيث    البحر الكارييب كالً من شباب املناطق الريفية واحلضرية،
أولئك الذين كانوا  إىل    عاًما( الذين ما زالوا يف املدرسة أو يتابعون تعليمهم العايل مع الواقع والرضا الوظيفي ابلنسبة  29و

ودخل الشباب من مجيع   (.2017)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، نفسها يعملون ابلفعل من الفئة العمرية 
املستوايت التعليمية سوق العمل وهم  ملون توقعات مهنية عالية. ويطمح السواد األعظم من أولئك الذين مل  صلوا على  

منهم العمل    ون قليلفضرل الوظائف تتطلب مهارات عالية؛ يف حني  ممارسة  يف القطاع العام و   إىل العملفرصة عمل بعد  
أولئك الذين يعملون إىل  أن الكثري ينجذبون إليه نسبًيا يف البلدان الغنية. وابلنسبة    معطاع اخلا   حلسابه اخلا  ويف الق

، ولكن فقط إذا انضم إليه  املصجورابلفعل، كان الرضا الوظيفي وسط من يعملون حلساهبم اخلا  أعلى نسبًيا من العمل 
القطاع   س كمالذ بعد الفشل يف العثور على وظيفة يفأو كجزء من قرار أسري، ولي الشخصي الشخص بناء على مخيارهم  

. وكانت أهم عوامل الرضا الوظيفي هي األمن الوظيفي، واإلجراءات الشكلية، واألرابح )هبذا الرتتيب( )منظمة  النظامي
 .(]النسخة اإلنكليزية[  13فحة صال،  2017التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

يف موضح  هو  ذلك، كما  التقرير،    3الفصل    ومع  هذا  متزايدمن  بشكل  القطاع    ترتاجع  يف  اآلمنة    النظامي الوظائف 
يف   80صفوف شباب اليوم. وكانت هناك فجوة هائلة بني تطلعات الشباب للحصول على عمل يتطلب مهارات عالية ) يف

ابلفعل وظائف تتطلب مهارات   يزاولون بعد( والنسبة املنخفضة من الشباب الذين  ال يعملون املائة من مجيع أولئك الذين 
ابلفعل(. وتتبدى هذه الفجوة بني التوقعات املهنية وواقع سوق العمل    يف املائة فقط من أولئك الذين يعملون   20عالية )

العمل   التوظيف ملنظمة  التوقعات مع توقعات  العايل. وتؤكد مقارنة هذه  التعليم  التعليم، مبا يف ذلك  يف مجيع مستوايت 
وظيفة تتطلب   لعمل يف إىل ا  املائة من الطالب الذين يطمحون يف    60بلًدا االستنتاج املزعج أبن حوايل    32الدولية يف  

  فحة صال،  2017املهنية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،    تطلعاهتم مهارات عالية لن يكونوا قادرين على تلبية  
(. وهكذا خلصت دراسة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أن مالتطلعات املهنية ]النسخة اإلنكليزية[ 13
باب ال تتوافق كثريًا مع الطلب احلايل واملتوقع على العمالة، وأن العديد من خصائص الوظائف اليت يقدررها الشباب للش

ال  اليت  -بلًدا. وتشكل هذه النتائج العامة  32واليت تزيد من رضاهم الوظيفي اندرة جًدام يف معظم البلدان البالغ عددها 
توظيف ألغراض الرتكيز بشكل خا  على تطلعات النظام الغذائي ووظائفه  لألسف تصنيفها حسب قطاع وفرع الميكن  



43 

هي تذكري واقعي ابلتحدايت اهلائلة اليت تواجه السياسات املعنية بتعزيز مستقبل العمالة ااذابة،    -والرضا الوظيفي فيه  
 .ولكن الواقعية أيًضا يف النظم الغذائية

 تطلعات الشباب للعمل يف النظام الغذائي 
املزارعني،   أوالدالعامم إىل أن الشباب الريفي اليوم، مبا يف ذلك    املفهوم تشري مجيع املسوحات املنهجية واألدلة غري الرمسية وم

يطمحون   عام  ال  السابقة بشكل  واألجيال  طابؤهم  عاشه  الذي  الزراعي  املستقبل  نفس   إىل 
(McCune    ،وتشري دراسة أجراها2017وطخرون .)Leavy   وHossain  (2014  يف عشرة بلدان عرب طسيا وأفريقيا )

  مانقطاع بني األجيالم يف كيفية تقاطع تطلعات الشباب الريفي مع الزراعة. وخلصا إىل حد كبري وجود  وأمريكا الالتينية إىل  
لعيش  أن الزراعة ليست اخليار األول املفضل لسبل العيش، حىت عندما تكون الزراعة هي املساهم املهيمن يف سبل ا  إىل

أ( إىل أن هذا قد ال يكون ا،اًها حديثًا. وعلى الرغم من عدم وجود أي دراسات حول  2020)   Whiteالريفية. ويشري
أن يكون للعديد من األجيال    -على األقل منذ توفر التعليم الرمسي يف املناطق الريفية    - هذا املوضوع، فمن احملتمل جًدا  
الرا املزارعني  من  والسابقة  التطلع  احلالية  حول  أيًضا  فكرة  اآلخرين،  والوسطاء  واآلابء  املدرسني  من  بتشجيع  شدين، 

 أ(.White ،2020مستقبل أفضل بعيًدا عن الزراعة عندما كانوا صغارًا ) إىل
ها  لزراعة وغري اسبل العيش املنبثقة عن وترتبط هذه التطلعات املتغرية جزئًيا ابحلواجز النظمية واهليكلية اليت حتول دون جعل 

. ويشمل ذلك احلواجز  سبالً ندية وذات قيمة أصحاب احليازات الصغرية لألغذية،   ، مبا يف ذلك إنتاجمن النظم الغذائية 
هباال تسببت  األصلية    يت  الشعوب  ضد  تعمل  عناصر  وهي  االستعماري  والتاري   والعنصرية  اانسني  بني  املساواة  عدم 

)نموعة العمل املعنية ابلشباب التابعة   واملزارعني وسكان الريف اآلخرين، وغالًبا ما حترمهم من حقوقهم يف األرض واملوارد
(. وهي مرتبطة أيًضا بنوعية احلياة يف املناطق الريفية والبنية  ليزية[ ]النسخة اإلنك  35  فحةصال،  2021آللية اجملتمع املد ،  

 (.White ،2012؛ Hossain ،2014و Leavyالتحتية الريفية واليت غالًبا ما يتم ،اهلها يف االستثمارات العامة )
ألكرب سًنا، أهنا  ( كيف أثبتت الزراعة، للعديد من الشباب وكذلك ألفراد األسرة ا 2014)  Hossainو   Leavyويناقش
الشمس،  حرر  م وحتت  ياه مالعمل يف الطني وامل كوهنا تقوم على    نزية من الناحية املالية، مع أهنا تتطلب جهًدا بدنًيا وعقلًيا غري

( أسبااًب مماثلة الخنفاض عدد الفتيات 2012)  Ii( و2016وطخرون )  Sruthiويُنظر إليها على أهنا عمل وضيع. ويناقش  
فر   مصايد األمساك الصغرية النطاق. وابملقارنة، كان يُنظر بشكل روتيين إىل سبل العيش يف املناطق احلضرية، مثل   يف

لشباب يف  حول ا   Deshingkar. وخلص مسح وطين أجراه منتظم بقدر أكربيف املصانع، على أهنا مصدر دخل    العمل
احليازات  صاحبة  سر  األواملديونية والصدمات والتغيريات اليت مل تكن    أن الفقر املزمن إىل  (، على سبيل املثال،  2019ميامنار )

معها للتعامل  مهيصة  تعدر الصغرية  األصلية    ،  قراهم  ملغادرة  للشباب  الرئيسية  الدوافع  بني  عنمن  وظيفة.    نثًا 
أجريت   وتكشف اليت  أوساطالدراسات  من  يف  األصليني وغريهم  والسكان  املهمشة  اجملتمعات    الشباب من اجملتمعات 
، مرتبط بشكل وثيق ابلعمالة املصمونة  إليهميف اهلند أن التقدم يف احلياة، ابلنسبة    ذات امللكية احملدودة لألراضياملعدمة و 

واملصجورة من خالل التعليم والتخلي عن سبل العيش الزراعية، ويرجع ذلك إىل تد  ملكية األرض وزايدة عدم االستقرار  
(Dost وFroerer ،2021 ؛Jakimow ،2016.) 

الزراعة   ارتبطت  ذاته،  الوقت  طخرين  ويف  شباب  إىل  اخلا   ابلنسبة  حلساهبم  لعملهم  واالستقاللية  ابحلرية   ابلشعور 

(Leavy  و Hossain  2014  ويف .)،القسم الشمايل من كوكب األرض أن  إىل  Haalboom   (2013  )خلص  بلدان 
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إىل  دفعت املزارعني الشباب من خلفيات غري زراعية يف نوفا سكوتيا، كندا،  قد  أمناط احلياة املستقلة والروتينية  إىل  التطلع  
 .لبحث عن وظيفة يف الزراعةا

ويرتبط انتشار التعليم الرمسي واألشكال ااديدة من االتصال والتنقل أيًضا ابلرغبة يف ماحلداثةم والتقدم، على خلفية ثقافة  
)احلياة   العوملة  حنو  متزايد  بشكل  السائرة  موقع Hossain،  2014و  Leavyاحلديثة  الكربى  املدن  تكون  ما  وغالًبا   .)

( دور تطلعات االعتماد على  1997 ،2017)  Mills(. ويناقشSkelton 2018و Naafsالدعوات الوطنية إىل احلداثة )
الك السلع األساسية يف رسم معامل هجرة النساء الريفيات  الذات واهلوايت احلديثة واملشاركة يف األشكال ااديدة السته

األفقر من أجل العمل يف املصانع احلضرية يف مجيع أحناء طسيا، حىت عندما  صلن على أجور زهيدة منه واعل وضعهن  
العامل، يُعدر  التواصل االجتماعي وغرف الدردشة ع  االجتماعي متدن. ويف أجزاء كثرية من  رب اإلنرتنت  اإلنرتنت ووسائل 

( وغريها من مصادر املعلومات والفر  غري القائمة على املكان، عوامل حمددة  We Are Social Ltd.  ،2020)شركة  
 .لتطلعات الشباب، مما يقلل من أتثري ااوانب احمللية هلوية الشباب

يتصوره الشباب يف النظم الغذائية  ، ال ميكن فصل املستقبل الذي  اليت هي نِتاج اجتماعيالتطلعات  إىل تعذرر فصل ونظرًا  
السياقات ااغرافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، واألعراف االجتماعية والثقافية، وأتثري أفراد األسرة واألقران  عن

تاحة  ، والطبقة، والتعليم، واإلعالم، من بني العوامل األخرى اليت تشكل خيارات سبل العيش امل املنظور اانسا وغريهم، و 
( ،  Smithو   Leavy؛  2018وطخرين،    Elias؛  Zwarteveen  ،2015 و  van der Ploeg و  Bossenbroekهلم 

وأخرون مفضاءات الفر م هذه أبهنا مالتوزيع املكا  والزما  للكون الذي يوفر خيارات   Sumberg (. ووصف  2010
]النسخة    5  فحةصال،  2012قابلة للتطبيق إىل حد ما ميكن أن يستغلها الشاب أثناء حماولته أتسيس حياة مستقلةم )

 (.اإلنكليزية[
ة من حيث األدوار اليت يشغلها األفراد يف النظام الغذائي، مبا  يكتسي أ ية خاص   عامالً حمدًدا  املساواة بني اانسني  عدر تُ و 

لى املوارد، واملخاطر والفوائد النابعة من سبل العيش والعمالة يف النظم  عصول  العمل اإلنتاجي واإلجنايب، واحل  توزيعيف ذلك  
عن   Sze  ،2010 و  Snyder و   Weeratunge؛ أنظر  Nhemachena  ،2009وChakwizira و  Mashiri) الغذائية

ما    مصايد األمساك(، حىت لو كانت هذه األدوار عرضة للتغيري املستمر. وتتحدد التطلعات اانسانية للشباب الريفيني يف
ثقافية حول األشكال املناسبة من املشاركة الذكورية واألنثوية؛  و يتعلق ابلعمل يف قطاع الزراعة من خالل معايري اجتماعية  

متعددة حول التطلعات اانسانية للشباب    بلداانً   مشل( من خالل االستعراض الذي  2018ن )وطخرو Elias  خلصقد  و 
 .مقارنة ابلشباب أن الشاابت أعربن عن تردد أكرب يف االخنراط يف الزراعة مستقبالً إىل الريفي 

العمل حول   معظم  تعامل  اانسانيةويف حني  مع    املسائل  الغذائية  النظم  العيش يف  اانسا وسبل  من خالل    املنظور 
ذكور، فقد نظرت دراسات أحدث يف ،ارب األقليات اانسية واانسانية خبصو  الانث و التصنيف ضمن خانيت اإل

( كيفية حتديد 2019)  Wyplerب( و2019وطخرون )    Leslie  يناقشاالخنراط يف النظم الزراعية. فعلى سبيل املثال،  
يُعترب مزارًعا، وكذلك عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد، يف ظل النظم الزراعية اليت   ة من الديناميكيات اانسانية واانسي

( يف اجملاالت الزراعية يف الوالايت املتحدة األمريكية املنظمة  2019)  Leslie وينظر تشهد هيمنة األعراف األبوية املغايرة. 
العمل،    وزيععلى صنع القرار وتابلنسبة إىل املساواة بني اانسني  ايرة  مغاتباع معايري  ؤثر  يحول نظام الزراعة األسرية، حيث  

والتوجه اانسي يف سبل عيش املزارعني    املنظور اانسا كيف ينتقل املزارعون املثليون ويعيدون رسم معامل السبل اليت حتدد  
يل اانسي ومغايري اهلوية اانسانية وثنائيي  أن املزارعني األصغر سًنا من املثليات واملثليني ومزدوجي امل   معوممارساهتم. و 

املزارعني األكرب سًنا،  من  بشكل متزايد    ( يستفيدون +LGBTQI) اانس القرار بشصن  نظم داعمة أكثر من  قد يعتمد 
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املغايرة اانسية ، على تصورات و،ارب  من مغايري اهلوية اانسيةملزارعني  إىل اابلنسبة  مكان ممارسة الزراعة إىل حد كبري  
املتحولني جنسًيا يف مكان معنير  العنصرية والصعوابت اليت  ورهاب  ، وهو ما يتقاطع مع أشكال أخرى من التمييز مثل 

 (.Leslie ،2019)ية اناهلوية اانس  أحرارينطوي عليها العثور على شركاء ونظم وشبكات دعم 

 الغذائية  اهلوايت املتغرية والتجارب املعاشة يف سبل عيش النظم 
الذ املستقبل  إشراك  دقة يف فهم كيفية  النظر األكثر  أ ية وجهات  دراسات أخرى على  إليه   يشددت  الشباب    يصبو 

من الشباب الريفيني    الدراسات االستقصائيةخبصو  سبل عيش النظم الغذائية. ومن اادير ابلذكر أيًضا أنه عندما طلبت  
ك؟م،  يلإ؟م فحسب ولكن أيًضا مما الذي اعل الزراعة خيارًا جذااًب ابلنسبة  سنر الرشدتبلغ  تفعل عندما   ليس مماذا تريد أن 

غالًبا ما تظهر الزراعة كخيار حمتمل ولكن فقط يف حال توفر األراضي واملدخالت، وإذا كانت الزراعة موجهة جزئًيا على  
(.  ]النسخة اإلنكليزية[ 115 فحةصالأ، White ،2020األقل حنو التجارة، وإذا مت دمج الزراعة مع مصدر طخر للدخل )

( كيف اد الشباب طرقًا لدمج اهلوايت  2015)  Zwarteveenو  van der Ploegو  Bossenbroekويف املغرب، يوضح  
من أن    مع الريفية وماحلديثةم، من خالل مناذج رواد األعمال يف احملاصيل البستانية ذات القيمة العالية والزراعة العضوية،  

أن  إىل  (  2018وطخرون )  Eliasب كانوا أكثر تقبالً هلذا املستقبل الزراعي ماحلديثم من الشاابت. وابملثل، خلص  الشبا
و  محديثةم  زراعية  مناذج  على  قائًما  للزراعة  مستقباًل  تصوروا  معرفة كثيفة  الشباب  على  مثل  قائمة  مبهن  مهتمني  وكانوا 

 التجارة يف املنتجات واملستلزمات الزراعية.املهندسني الزراعيني وعلماء الزراعة فضالً عن 
ويؤكد الشباب أيًضا على احلاجة إىل أن تكون املناطق الريفية أماكن أفضل للعيش والعمل، مبا يتماشى مع اتباع هنج أكثر  

اسع  مشوالً يف الرفاهية ويشمل كذلك جوانب متعددة من احلياة وسبل العيش. وأفاد الشباب األفارقة، رًدا على مسح و 
رسالة نصية، أنه ميكن جعل املناطق الريفية أكثر جاذبية للشباب من خالل إدخال    بواسطةالنطاق عرب اإلنرتنت مت تسليمه  

أفضل   بشكل  الزراعة  دعم  عن  فضالً  واملياه،  والكهرابء  التحتية  والبنية  والتكنولوجيا  والتعليم  التوظيف  على  حتسينات 
(Melchers  وBüchler  ،2017و .)  خلصŻmija    املسننيملزارعني واملزارعات من الشباب و حول ايف دراستهم  ،  وطخرون  

يف ثالثة بلدان أوروبية ومخسة بلدان أفريقية، إىل ما يلي: مبغض النظر عن املنطقة، ف ن التحدي الرئيسي لتحويل املزارع  
للشباب   أماكن عمل ومعيشة جذابة  واملعرفة   يتمثل يفالصغرية إىل  املال  الزراعية ورأس  األراضي  احلصول على  حتسني 

. وبشكل عام، يعرب العديد من الشباب عن فهم واضح  ]النسخة اإلنكليزية[(  8  فحةصال،  2020والوصول إىل األسواقم )
ا أو مستحياًل، على  للقيود املتعلقة ابألجيال وغريها من القيود اليت ،عل احلصول على األرض والنجاح يف الزراعة أمرًا صعبً 

 (.White ،2012األقل عندما ال يزالون صغارًا )
( إن خيارات سبل العيش والقرارات املتعلقة ابملكان الذي يريد الفرد أن يعيش فيه اندرًا  2012وطخرون ) Sumbergوقال 

الزراعة والنظم الغذائية مبرور الوقت.  ما تكون دائمة وإن هنج دورة احلياة ضروري لفهم كيفية تغري تفاعالت الشباب مع  
( على احلاجة إىل النظر يف تطلعات الشباب ورؤيتهم ملستقبلهم كجزء من إمكانيات النشاط  أWhite  ،2012) ويشدد

املتعددة. وخلصت العيش احمللية  الزراعي ومصادر غري زراعية( ومن سبل  دراسة   ااماعي )حيث يتم اامع بني الدخل 
يف بلدان أفريقية  تارة أيًضا أن الزراعة هلا مكان )إىل جانب األنشطة األخرى( يف  (  2021)وطخرون   Sumberg أجراها

(  2021)وطخرون     LaRueتشري املستقبل الذي يتصوره الشباب الريفي. وانطالقا من عملها مع الشباب الريفي يف كينيا،
فهمها بشكل أفضل من خالل التمييز بني العمل يف الزراعة بدوام  ما يتعلق ابلزراعة يتم  أيًضا إىل أن تطلعات الشباب يف

كامل وغياب العمل الزراعي على اإلطالق، حيث توقع العديد من الشباب أن تستمر الزراعة يف لعب دور كبري كجزء 
 .من سبل العيش املختلطة االسرتاتيجيات
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، ال يُتوقع استقرارهم الدائم يف املناطق احلضرية.  مل مصجورعوحىت عندما يهاجر الشباب إىل األماكن احلضرية نثًا عن فر   
الزراعة   وكثري منهم عادوا إىل  - يف اهلند وإندونيسيا    الشباب  حياة املزارعني الراشدين  مسار وتشري املقابالت اليت أجريت حول  
اخلارجية   من اهلجرة  أن    -بعد فرتة  إلالزراعة ميكن فهمه عمعرتك  الدخول إىل    أتجيلهمإىل  أنه حماولة  الفر  لى    بقاء 

مفتوحة   أن  اليت  و املستقبلية  املمكن  وجههم  تُغلق  من  املبكر  يف  الدخول  كامل    إىل عند  بدوام   الزراعة 
(Huijsmans   ويُعدر 2021  ،وطخرون .)    من مالعائدينم،    -يف بعض البلدان    ال بل األغلبية  – العديد من مزارعي اليوم

الريفية   وهو الزراعية  البيئة  إىل  الحًقا  عادوا  لكنهم  املغادرة  قرروا  الذين  أولئك  إىل  يشري   مصطلح 
(Manalo  وvan de Fliert  ،2013  ؛White  ،2020وهكذا، يشري  أ .)Elias  ( إىل النقلة اليت2018وطخرون ) شصهنا   من

مالدخول إىل الزراعة واخلروج منها أثناء دورة حياهتم، واامع بينها  من   أن تدعم الشباب يف حتقيق تطلعاهتم، مما سيمكنهم
]النسخة    103 فحة صالوبني أنشطة أخرى، ابلتوازي أو ابلتتابع، لتوليد رأس املال لتصسيس حياهتم وسبل عيشهم املستقلةم )

 .اإلنكليزية[(

 تنقل الشباب بني األماكن والقطاعات
الغذائية،    ا وهجرهتم جزءً يشكل تنقل الشباب   النظم  ال يتجزأ من السياقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية لتحوالت 

ا. وتعمل العالقة بني التنقل والنظم الغذائية يف كال اال،اهني:   واحدً حيث يتزايد ارتباط املناطق الريفية واحلضرية لتصبح مكاانً 
صحيح. فعلى سبيل املثال، ميكن أن تؤثر اهلجرة بشكل إاايب على اإلنتاج    حيث تؤثر النظم الغذائية على التنقل والعكس

الزراعي واالستثمارات من خالل التحويالت اليت يتم استثمارها يف القطاع واليت ميكن أن تساهم يف املوارد املالية األساسية  
  لتجهيز لك اهلجرة املومسية( القوة العاملة الالزمة لتطوير سالسل اإلمدادات الغذائية احمللية. وميكن أن توفر اهلجرة )مبا يف ذ

الزراعة  ممارسة تؤثر على القدرة على  أن  أن تتسبب أيًضا يف نقص يف اليد العاملة و   هااخلدمات؛ لكن ميكنتوفري  األغذية و 
ب(.  2018لزراعة،  يف مناطق املنشص، مبا يف ذلك من خالل فقدان املهارات واملعرفة ذات الصلة ابملكان )منظمة األغذية وا

عند عودهتم،  ميكنهم،  املهارات وإمكاانت رايدة األعمال لدى الشباب واليت    صقلوأخريًا، ميكن أن تساهم اهلجرة أيًضا يف  
حلركة    السائد رم اال،اه   (؛ ومع ذلك، ميكن أن Jewers  ،2019و  Orozcoاحمللية )  ئيةنظم الغذااليف    ها ندًدااستثمار 

املناطق األصلية   النصف الشمايل منهإىل  األرض  لكوكب  بلدان النصف اانويب  ت التعليمية العليا من  األفراد ذوي املؤهال
(، مما يعيق قدرة النظم الغذائية احمللية  Rapoport ،2008وDocquier و Beineاملهارات اليت ميتلكها هؤالء األفراد ) من

 .على االبتكار
، فضالً عن املهارات املطلوبة  إلغاؤهاوتؤثر التغيريات يف الزراعة والنظم الغذائية على عدد وأنواع الوظائف اليت مت خلقها أو 

لشباب الذين يتمتعون بقدر  إىل اأن تؤثر على قرارات اهلجرة، خاصة ابلنسبة    من شصهناأو اليت أصبحت متقادمة واليت  
اسة حديثة حتلل القيمة املضافة الزراعية حسب كل عامل واهلجرة يف مناطق  تلفة  األمن الوظيفي. وخلصت در  من أقل
التحول الزراعي  إىل   إنتاجية، مبا يتماشى مع نظرية  ارتباطًا إاابًيا بقطاع زراعي أكثر  املرتفعة ترتبط  أن معدالت اهلجرة 
(Arslan وEgger وWinters ،2019وحتدد النظم الغذائية أيًضا استخدام .)   األراضي واملياه، مما يؤثر على إدارة املوارد

،  Kentو  Behrmanتؤثر على اهلجرة )  متصلة ابلسياقالطبيعية واالستدامة البيئية، واليت بدورها ميكن أن تكون عوامل  
مما   (. وتؤثر احلالة الصحية والتغذوية بشكل غري مباشر على التحصيل التعليمي للشباب وتراكم رأس املال البشري،2018

يؤثر بشكل مباشر على قرارات ونتائج سوق العمل واهلجرة. وتشري بعض الدراسات إىل أنه لتعزيز الروابط اإلاابية بني  
على مستوى ستجاابت االاهلجرة والنظم الغذائية، ال سيما هبدف زايدة فر  العمالة يف صفوف الشباب، اب أن تعاجل 

احل مدورة اهلجرةم، اليت تتصلف من مرحلة ما قبل اعاذ القرار، ومرحلة ما قبل  السياسات حتدايت حمددة لكل مرحلة من مر 
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؛ مبادرة اهلجرة والتنمية املشرتكة، واملنظمة  Termine  ،2018و  Castagnone) املغادرة، ومرحلة اهلجرة مث مرحلة العودة 
 (.2015الدولية للهجرة، 

التقليدية حول عمالة الشباب  3يف الفصل    سيجري نثه وكما   القطاعن، ال تسلط اإلحصاءات  ، استناًدا إىل  اتسب 
التصريح بشغل مهنة واحدة )رئيسية أو أساسية( خالل فرتة إبالغ حمددة، الضوء على الواقع املتنوع الذي يشهد تنوع 

  املتاحة للمشاركة يف النظم الغذائية.  أنشطة الشباب، حيث يتم توليد الدخل من سبل العيش الزراعية وغري الزراعية والفر 
صورة  تلفة عند توفر البياانت اليت أتخذ بعني االعتبار احلركات املميزة للشباب وتسجل معدل وقت عمل    تبدرىت وقد

 Jonathan Rigg   ملناطق الريفية يف طسيا، على سبيل املثال، يشريإىل االشباب املخصص لألنشطة املختلفة. وابلنسبة  
على أهنم ممزارعنيم أو مغري    -  يف األساس  إن أمكن ذلك  -تصنيف الناس بدقة  ابإلمكان إىل أنه مل يعد    (2020)  ون وطخر 

 أبن مهنتهم هي الزراعة،  يصرحون هم الذين ومع أنر املسنني حىت مريفينيم أو محضرينيم.  مزارعنيم، أو 
عطالت   قبل نموعة متنوعة من األقارب، أحيااًن يفف نه من الناحية العملية، تتم الزراعة يف كثري من األحيان من  

املناطق   يف  تلفو   .املساء، حيث يقومون ابلتوفيق بني احلياة وسبل العيش ]...[فرتات  هناية األسبوع أو يف  
الزراعية،  والعديد من األفراد عرب القطاعات الزراعية وغري  املعيشية  الريفية النامية يف طسيا ]...[ تعمل معظم األسر  

استثنائيً  على وليس  طبيعي  أمر  ... وهذا  احلياة  دورة  الفصول وخالل  األسبوع، بني  وطخرون،   Rigg) امدار 
 (.]النسخة اإلنكليزية[ 9و  4، الصفحتان 2020
االبتعاد عن وجهة نظر يكون فيها الشباب )أو ليس    تغريات تستوجبالشباب يف أسواق العمل    اخنراطوتشهد طريقة  

لديهم( سوى وظيفة واحدة، وهم فقط ريفيون أو حضريون، وهم إما مهاجرون أم ال، إىل وظيفة تعرتف ابألمناط النموذجية  
ة الشباب غالًبا ما تتضمن دورة حيا(. و2020،  وطخرون   Rigg)للتنقل القطاعي واملكا  والتغيريات املتكررة يف الوظائف  

السياقية   للعوامل  استجابًة  األصلية  األماكن  إىل  والعودة  واملغادرة  العمل،  وقطاعات  أماكن  بني  التنقل  من  فرتات  اليوم 
(Gultiano  وUrich  ،2000 ؛Manalo  وvan de Fliert  ،2013  ويشكل الشباب اازء األكرب من املهاجرين حنو .)

 جنوب الكوكب وهو صغر سن املهاجرين نسبًيا، حيث يهاجر الشباب  مناطق أخرى. وهناك ا،اه لوحظ بشكل خا  يف
العاملية،   (. ويهاجر بعض الشباب من اجملتمعات الزراعية بنية العودة بعد  2018أكثر مقارنة ابلراشدين )نموعة اهلجرة 

 .(van de Fliert ،2013و Manaloاحلصول على رأس املال لالستثمار يف نتمعاهتم احمللية )
مباشرا.  وعل تتبع مسارًا  والتنقل ابلتعقيد وال  والعمالة  الشباب  الغذائية وتطلعات  النظم  بني  العالقة  تتسم  النحو،  ى هذا 

يطغى الطابع  وابلتوازي مع ا،اهات اهلجرة، تشهد أجزاء كثرية من العامل، وال سيما طسيا وأفريقيا، مأتنيث الزراعةم، حيث  
ة على   (. ويف جنوب طسيا، أدت أمناط اهلجرة من  De Schutter  ،2013اعية وأسواق العمل ) التحوالت الزر اانسا  بشدر

املناطق الريفية إىل اخلارج اليت هي أساًسا من الذكور إىل إعادة تشكيل أدوار اانسني وزايدة قوة املرأة واستقالليتها، ولكن  
احلاالت، تتحمل النساء   (. ويف كثري من 2014وطخرون،     Sugden؛2018وطخرون،    Pattnaikفقط يف سياقات قليلة )
ا، من الواجبات الزراعية اإلضافية إىل جانب املسؤوليات اإلنتاجية واإلجنابية اليت يتحملنها سلفً   أكثر فصكثر عبًءا إضافًيا

نيبال،   (. ويفChristie  ،2019و   Spangler؛2018وطخرون،    Pattnaikبينما يعملن يف قطاع يظهر تناقًصا حاًدا يف )
  اهلامشية واملستصجرة واملعدمة، حيث هجرة الذكور حنو مناطق أخرىاملعيشية  ينطبق هذا األمر بشكل خا  على األسر  

 (.2014وطخرون،  Sugden)القائم للتصقلم مع الوضع  حيث تتمتع النساء أبقلر القدرات واملوارد ، ولكن هي األعلى
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 والنظم الغذائية إشراك الشباب يف الزراعة 
. ومع ذلك، ف ن مشاركة  3جوانب العمالة بشصن إشراك الشباب يف الزراعة والنظم الغذائية ابلتفصيل يف الفصل    اري نث

اخلا  لتشمل األنشطة املتعلقة لنتاج األغذية   للحسابالشباب متتد إىل ما هو أبعد من العمل املصجور واألسري والعمل 
، والرعي(، و،هيزها وتوزيعها. وقد يشارك الشباب أيًضا يف الشبكات احلضرية لألغذية،  واحلراجة)الزراعة، ومصايد األمساك،  

لسياسات، واحلركات املتعلقة على مستوى ااملنزلية يف كل من املناطق الريفية واحلضرية، والتثقيف الغذائي والدعوة والبستنة 
تكون   الغذائية. وقد  النظم  األخرى يف  من اجملاالت  والعديد  الواعية،  االستهالكية  والنزعة  املناخ،  الغذائية وتغري  ابلعدالة 

ا غذائًيا نباتًيا )أو نظاًما غذائًيا منطً ما ل املثال، عندما يعتمد شاب أو امرأة )أو طفل( املشاركة مجاعية أو فردية: على سبي 
، أو يقوم بعمل تطوعي، أو ينضم إىل محلة  ما  وجبة يعدر (، أو يزرع األغذية على األسطح، أو قائًما على الوجبات السريعة

 . النظم الغذائيةفهذا ند ذاته مبثابة مشاركة يفأو حركة ذات الصلة ابألغذية، 
وتؤثر    وطخرون(.  Scaglioniالوالدان واألسرة دورًا أساسًيا ونشطًا يف تكوين تفضيالت األطفال وعاداهتم الغذائية )  ؤديوي

النهج   سلوكيات الوالدين وأدوارهم اليت يزاولوهنا يف الطب  وشراء األغذية واالهتمام أبصلها وسالمتها وقيمتها الغذائية على 
الواقع، تثبت  (. ويفReitmeier  ،2014؛  Maher  ،2006و  Hughnerعه األطفال ،اه األغذية طوال حياهتم ) الذي يتب

األناث أن مالتنشئة االجتماعية للتعامل مع األغذيةم تبدأ من الرحم، حيث ينطلق تكوين التفضيالت أو املكروهات من  
الطفولة املبكرة. وتؤثر ،ارب األطفال األوىل مع نكهات    األغذية يف التكوين، ويستمر تشكيلها وتقويتها خالل مرحلة 

( املستقبل  األغذية على سلوكهم وهنجهم ،اهها يف  وتناول  وأمناط غذائية  معينة وأطباق  وطخرون،   Scaglioniوأذواق 
التعليمي للوالدين أيًضا على2018 الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة واملستوى  الفر     (. واألهم من ذلك، يؤثر 

الغذائية من خالل تناول األغذية، ويقوم األطفال بدور أوسع كمستهلكني مستقلني   النظم  املتعلق ابلتعامل مع  والوعي 
 (.Duxbury ،2003وBlinkhorn و Robertsوكصهداف حلمالت تسويق األغذية )

القرارات املتعلقة ابألغذية واألمناط الغذائية نتيجة ألهداف واهتمامات مرتابطة  ددها الفرد أو ااماعة. وقد يكون    ّر وتُعد
اعتماد منط غذائي نبايت يف الغالب، وشراء واستهالك أغذية منتجة حملًيا وخالية من  أي    –اختيار ممنط احلياة األخضرم  

انمجًا عن أسباب   -( 2002وطخرون،  Lockieًيا و/أو أغذية ذات أتثري بيئي منخفض )املواد الكيميائية و/أو املعدلة وراث
(.  2020وطخرون،    Tandonيف ذلك املخاوف الصحية واالهتمام ابملسا ة يف مستقبل أكثر صحة واستدامة )  تلفة، مبا

نة واختيار اتباع أمناط غذائية متميزة  هذا الصدد، اب التصكيد على أن القدرة على تناول )أو عدم تناول( أغذية معي ويف
هو يف كثري من األحيان امتياز انبع من الوصول إىل املعلومات )من خالل التعليم الرمسي أو غري الرمسي( ووسيلة للوصول  

 .إىل األغذية املختارة 
وتزايد االستقاللية واملسؤوليات، قد يكتسب الشباب مساحة أكرب للتصثري على املمارسات الغذائية    يف السنر تقدم  الومع  

 ، فضالً عن االضطالع أبدوارهم اخلاصة كمستهلكني لألغذية. وانطالقًا من إمكاانت مقوة اإلزعاجماملعيشية  ألسرة للعائلة/ ا

(Wertheim-Heck  وRaneri  ،2020املشاركة يف إىل  ووصوال  واألنشطة  (  األغذية  وإعداد  األسرية  اخلدمات  توفري   
القول   ميكن  السياق،  هذا  الغذائية. ويف  النظم  يف  بنشاط  يشاركون  أنفسهم  األعمار  من مجيع  الشباب  اإلنتاجية، اد 

جذرة يف القيم  الشباب ميارسون الفاعلية يف اعاذ القرارات الفردية بشصن شراء األغذية وإعدادها وتقدميها وتقامسها، املت إن 
(.  Nelms،  2012و Sucher و  Kittler) الثقافية أو التقليدية أو الدينية، وهي جزء من تنمية هوية الشباب والتعبري عنها

ويبدو أيًضا أن الشباب كمستهلكني يفضلون أكثر من الفئات العمرية األخرى األغذية املنتجة بطريقة أخالقية ومستدامة،  
من   مستخلص  هو  االستقصائيةالدراكما  الشمالية  سات  وأمريكا  وأورواب  طسيا  يف  ُأجريت    اليت 
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(Financial Times  ،2017  ؛Keeble  ،2013  وتتشكل هذه التفضيالت من خالل السلوكيات الشخصية والتصثري .)
( مستدام  بشكل  املنتجة  لألغذية  املتصور  ومالتوافرم  ذلك،  (.  Verbeke  ،2008و  Vermeirاالجتماعي  ومع 

طلب متزايد على األغذية ماملنتجة بشكل مستدامم، مل  ، رغم وجود  أنهإىل  ا  ( أيضً 2019وطخرون )   Annunziataخلص
الستدامة. ومن انحية أخرى، يُعترب األطفال والشباب  بطاقات التوسيم اخلاصة ابدراية مبعل  يكن العديد من الشباب على

ون والسكر واألغذية غري الصحية األخرى، سواء بسبب إمكاانهتم  نموعة مستهدفة مهمة لتسويق األغذية الغنية ابلده
يشري  و   .(French  ،2004و  Story؛  Wright  ،2014و  Gaberزعاجم )اإل قوة ل مامتالكهم  كمستهلكني يف املستقبل و 

مبزيد من    مناقشتها،ري  اليت    (Powell  ،2019وRenwick   راجع)  وبرامج التغذيةاألدبيات الغذائية هذا إىل أ ية حتسني  
 .5الفصل  التفصيل يف

السنوات األخرية، أصبح الطهي ابستخدام األغذية املنتجة حملًيا أمرًا شائًعا ويتم الرتويج له بشكل متزايد كمسار    خاللو 
 "Bear on Bike" )على سبيل املثال من الناحية الثقافيةنظم غذائية مستدامة ونظم غذائية صحية ومتنوعة ومناسبة  إىل

الشباب أدوارًا أكثر وضوًحا يف جلب القضااي املتعلقة ابلزراعة    ؤدي. وي(من دون اتري ،  [Bear on Bike] يف برشلونة
وتعزيز اتباع هنج هام مع النظم الغذائية احلالية داخل نتمعاهتم )املعهد    على مستوى السياساتواألغذية إىل املناقشات  

طفال يف بيئات  تلفة وأبدوات متنوعة  (. وابملثل، يُعترب املدرسون واملدربون الشباب الذين يعلمون األ2015عرب الوطين،  
مهمني للغاية   (من دون اتري ، WhyFarm)على سبيل املثال،  حول أ ية الزراعة واألمن الغذائي والنظم الغذائية املتنوعة

حول    5فصل  إلشراك األجيال ااديدة يف النظم الغذائية وتعزيز نظرة نقدية مجاعية حول النظم الغذائية احلالية )أنظر أيًضا ال
 .(حمو األمية الغذائيةالتدريب على 

ومن خالل هذه األنشطة املتنوعة وأشكال املشاركة وكعوامل للتغيري التحويل يف النظم الغذائية، قد يكون الشباب قادرين 
على التصثري على سلوكيات والديهم، واألشقاء األكرب سًنا، واألعضاء األكرب سًنا يف نتمعهم، واألطفال، وكذلك أقراهنم.  

التدراي لعالقة اآلخرين    التحويلدورًا يف    يؤدواامة يف احلياة اليومية، ميكن للشباب أن  ممارسات أكثر استد  اتباعومن خالل  
غرار   أو يف اجملتمع احمللي. وعلى  العائلةعالقة متبادلة ومتجددة ابستمرار بني األجيال املختلفة يف    ضمنابلنظم الغذائية  

 األجيال اليت تتم مع األقران على حتول النظم الغذائية على  هذه التبادالت بني األجيال، قد تؤثر التفاعالت واألنشطة بني
 املستوى الكلي.

 تصرف الشباب بصفة الفاعل والعمل مع املؤسسات الداعمة 
أيضً  )مثل  ترتبط  تنوعهم  الشباب، بكل  اانسنيا قدرة  الريفياملساواة بني  واملوقع  واملكان،  والثقافة،  احلضري( على  -، 
 تشكيل النظم الغذائية ارتباطًا وثيًقا بوصوهلم إىل مواقع صنع القرار. ويفصح الشباب عن صفة الفاعل فردايً  يفاملشاركة  
ا وكذلك عن مهاراهتم ومعارفهم للتعبري عن أنفسهم للجمهور العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي. ومع ذلك، اد  ومجاعيً 

على مواقع صنع القرار املتعلقة بتخصيص املوارد الطبيعية وإدارهتا واليت هتيمن  العديد من الشباب صعوبة يف الوصول والتصثري  
من الذكور، حىت عندما يكون ملثل هذه القرارات أتثري مباشر على سبل عيشهم،    املسنون عليها نظم الشيخوخة اليت يقودها  

(. وميكن للمنظمات أن 2019وطخرون،    Arulingam( أو صيد األمساك )White  ،2012كما هو احلال يف الزراعة )
)املركز التقين للتعاون الزراعي والريفي،   تكون طليات فعالة إلشراك الشباب يف النظم الغذائية ولزايدة رأس ماهلم االجتماعي

األعمال واألنشطة  (، من خالل تبادل املعرفة املتعلقة ابإلنتاج والتجهيز املستدامني، وإنشاء وإدارة مبادرات رايدة  2019
 .التجارية والتمويل واألسواق يف املناطق الريفية واحلضرية
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املساواة،  عدم  من  تقلص  أن  ميكن  املستهلكني  أو  املنتجني  من  املنظمة  اجملموعات  أن  امللموسة  التجارب  وتظهر 
والزراعة،   يف حىت األغذية  )منظمة  األزمات  ميكن  ب(.  2020حاالت  والتعاكما  للرابطات  واحلركات  ميكن  ونيات 

البيئية وا،  االجتماعية الثقافية واالحتياجات اخلاصة،    القتصادية واالجتماعية والسياسيةوفًقا لسياقاهتا  املعايري  فضالً عن 
حتسني الوصول إىل اخلدمات واالعرتاف أبعضائها يف كل من السياسات العامة واجملتمع )منظمة األغذية والزراعة والصندوق  

(. وميكن أن يساهم إدراج الشباب يف الشبكات الريفية أو احلضرية القائمة وإنشاء منظمات  أ2019ة الزراعية،  الدويل للتنمي
 .شبابية جديدة بشكل كبري يف متكني الشباب

الغذائية، يوجد أحيااًن توتر من انحية النظم  الداعمة يف نال  الشباب إىل املؤسسات  النظر يف وصول  تعزيز    بني  وعند 
ا وحركات  مشاركة  ومنظمات  مؤسسات  يف  حاليً   البالغنيلشباب  الذايت  املوجودة  تنظيمهم  دعم  أخرى،  انحية  ومن  ا، 

ميتلكوهنا ويديروهنا. وال   يف اليت  الشبابية  واملنظمات  اخلياران    يستثيناملؤسسات  اآلخرهذان  القول  أحد ا  نه  إ. وميكن 
إىل املؤسسات القائمة على الشباب، ولكن أيًضا ينبغي االعرتاف  ينبغي توجيه اهتمامات الشباب )أو توجيهها فقط(   ال

 (.أWhite ،2020هبم ومتثيلهم يف منظمات وحركات الراشدين )
ويشجع عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية، يف هذا الصدد، املنتجني على إشراك الشباب يف طليات صنع القرار داخل  

، منظمة  4و  2أدوار قيادية )أنظر الركيزتني    تويلاألصغر سًنا للتعبري عن أفكارهم و   منظماهتم وتوفري فر  متساوية ألعضائهم
(. وابملثل، دعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة أ2019األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  

مفاوضات   املناخ إىل منح منظمات الشباب مركز املراقب يفللطفولة )اليونيسف( واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشصن تغري  
  YOUNGO، سا ت هذه ااهود يف االعرتاف الرمسي بـ  2009اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشصن تغري املناخ. ويف عام  

تفاقية األمم املتحدة  ا )يشار إليها أيًضا ابسم حركة الشباب الدولية للمناخ( ابعتبارها مجاعة مناصرة لألطفال والشباب يف
نموعة عمل معنية ابلسياسات تضم الشباب لبناء اايل    20أكثر من    YOUNGOاإلطارية بشصن تغري املناخ. ولدى  

والزراعة،    مناصري القادم من   األغذية  )منظمة  العمل  وأماكن  اجملاالت  من  2019املناخ يف  تلف  العديد  أ(. وظهرت 
رى على مستوى العامل واليت ميكن أن تقدم رؤى مفيدة حول طرق متكني الشباب من  املنظمات والشبكات الشبابية األخ

خطة عمل الشباب   صنع القرارم يف األمور املتعلقة ابلنظم الغذائية. وتعدر  مائدة   حوللى ممقعد عصول التنظيم الذايت واحل
ملبادرة هتدف جبرأة إىل زايدة مراعاة الشباب عرب اسرتاتيجيات  الريفي اليت وضعها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مثاالً 

(. ومن بني ناالت العمل يف خطة عمل الشباب الريفي هناك ماملشاركة  2019بلداهنم )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 
لشراكات وتعبئة املواردم حيث تتضمن بعض اإلجراءات احملددة إنشاء نالس استشارية للشباب الريفي  يف السياسات وا

 .4 اإلطاروتنظيم محالت لتمكينهم. وترد أمثلة أخرى يف  
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 : املؤسسات الشبابية 4اإلطار 
الريفية من خالل التدريب  على تنمية مهارات صغار املزارعني ورايدة األعمال  تعمل الشبكة العاملية لالبتكار الشبايب •

وإدارة املعرفة وتقدي الدعم املباشر للمؤسسات الريفية القادرة على الصمود اليت حتد من الفقر من خالل خلق فر   
 .عمل للشباب

الدويل • العلوم الزراع  يضمر االحتاد  العامل لديهم نفس الشغف ابلزراعة والعلوم ذات   ةيلطالب  طالاًب من مجيع أحناء 
بلًدا، التعرف على الزراعة يف  تلف البلدان   30يف أكثر من  املوجودة  لجان  الخالل  ميكن الطالب، من  و الصلة.  

 .واألفكار ارفاخلربات واملع شاطروت
مشاريع التثقيف الغذائي املوجهة للشباب بغرض تكوين مهاراهتم ومعارفهم   تنفذ احلركة الشبابية لألغذية يف أسرتاليا •

أسرتاليا؛   أفضل يف  نظام غذائي  أجل وضع  الزراعةممن  تربط   (Art 4 Agriculture)  مالفن ألجل  هي شبكة 
تفكري يف  الشباب الريفيني األسرتاليني وهي مكرسة لتحسني صورة الزراعة وتشجيع الشباب األسرتايل اآلخرين على ال

 .املهن الزراعية
 .فنية تعزز الوعي البيئي وتدعم املزارعني وتبادل البذورمناسبات  Colectivo Boreal منايف كوستاريكا، تنظم •
والزراعة،  MyFood30يعمل   • األغذية  ملنظمة  السويسرية  الوطنية  اللجنة  مع  ابلتعاون  إنشاؤه  مت  مشروع  وهو   ،

التنمية املستدامة. وستزود احلملة الشباب ابلتعليم والتدريب والتواصل الالزمني لزراعة  إشراك الشباب يف أهداف   على
 .نظام غذائي أفضل

• Mkulima Young   هي مبادرة تعمل على تشجيع مشاركة الشباب يف الزراعة وتقدي اخلدمات ألصحاب املشاريع
إنتاجية وتسويق    املنصة املشكالت اليت تؤثر علىالريفية من خالل تقدي الدعم عرب اإلنرتنت للشباب الكيين. وتعاجل

الذين يعرضون منتجاهتم أبسعار زهيدة، والتصخري الذي تشهده    الوسيطون املزارعني الشباب، مبا يف ذلك األشخا   
باهظة الثمن. ويبيع املزارعون الشباب منتجاهتم عرب اإلنرتنت عن طريق نشر الصور الاملدفوعات واملدخالت الزراعية 

 .وميكنهم التواصل مع بعضهم البعض من خالل املنتدى اإللكرتو  
عاًما(    40-14هي شبكة من رواد األعمال الزراعيني الشباب )(  YOFCHAN)شبكة مناصري املزارعني الشباب  •

 .يعملون مًعا لتشكيل مستقبل األعمال التجارية الزراعية يف أوغندا
رابطة للمزارعني الشباب    54مظلة للمزارعني الشباب عرب  (  UNYFA) ويتيح احتاد املزارعني الشباب يف أوغندا •

مزارع    24  000يف املقاطعات ونموعات املزارعني الشبابية والنوادي الزراعية املدرسية اليت يبلغ نموع املنتمني إليها  
 .شاب

ؤها للجمع بني املنظمات  هو عبارة عن منصة مت إنشا (RYAF)  منتدى رواندا للشباب يف األعمال التجارية الزراعية  •
الشبابية واملزارعني الشباب ورجال األعمال الذين يعملون يف واحد أو أكثر من القطاعات الفرعية: إنتاج احملاصيل،  
والثروة احليوانية، والتجهيز الزراعي، واملدخالت واخلدمات الزراعية األخرى )اإلرشاد، والتسويق وتغليف املواد الغذائية،  

البذور وما إىل ذلك( وكذلك استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الزراعة. وهتدف    إكثاراعة، و وميكنة الزر 
مبمارسة الزراعة املوجهة حنو األعمال    بغرض توعيتهااملنصة إىل توجيه الشباب للوصول إىل اجملموعات الزراعية األخرى  

 التجارية.
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 مستوى السياسات الدعو  على الشباب و  طاقات تعبئة
بصفة الفاعل فيها من خالل املشاركة النشطة يف عمليات    وعملهم ميكن أيًضا أن يتم إشراك الشباب يف النظم الغذائية  

وضع السياسات والتمثيل الدميقراطي. وعند بلوغهم سن االقرتاع، اوز للشباب ممارسة حقهم يف التصويت الختيار الربانمج  
حىت منصب   ذلك اللوائح القطرية/احمللية املتعلقة ابألغذية والزراعة، وكذلك البحث عن العمل أوالسياسي املفضل، مبا يف 

  - بعض االستثناءات  مع –منتخب يف ناالت السياسة واحلوكمة األخرى. وعلى الرغم من وجود ا،اه يشري إىل الرتاجع 
قليدية، ف ن هذا ال يعين أهنم أقل نشاطًا سياسًيا. ويف يف مشاركة الشباب يف املؤسسات واملنظمات والعمليات السياسية الت 

احلركات  الرمسي، من خالل  السياسي  اجملال  متزايد خارج  السياسة بشكل  العامل  أحناء  الشباب يف مجيع  مميارس  الواقع، 
و  التطوعية،  احلضرية، واحلركات  القائمة على  نظمات  امل االجتماعية، واخلدمات  والثقافات  اليومية    ةاملناضلاهلوية،  واحلياة 

(Ansell ،2016 234-233ب، الصفحتان  )]النسخة اإلنكليزية[.  
الغذائية   النظم ويشارك العديد من الشباب يف املنظمات االجتماعية و/أو ااماعية وكناشطني للمطالبة ابلتحول املستدام يف

تعد املثال،  سبيل  فعلى  عليه.  للحصول  واالحتجاج  إليه  الغذائيةم    ّر والدعوة  السيادة   محركة 
أخرى واضحة ملشاركة الشباب    اطرقً م، وغريها من الكياانت،  Fridays for the Futureم ومWir haben es Satt وم

برزت صفة الفاعل يف صفوف الشباب بشكل متزايد، على سبيل املثال، يف اإلجراءات األخرية  قد  يف النظم الغذائية اليوم. و 
حيث املناخ  أزمة  املدرسية(    ضد  اإلضراابت  ذلك  )مبا يف  تقليدية  غري  وسائل  الشباب  يف   لتصديةاستخدم  قيادي  دور 

مستوى  ناقشات  امل  الشمالية،  على  أمريكا  ويف  البيئة    يؤديالسياسات.  حركات  اتري   تصحيح  دورًا يف  أيًضا  الشباب 
اليت وينا واالستدامة  األصليني.  السكان  ونتمعات  امللونني  نتمعات    Wakefieldو   Gibson-Woodقشأقصت 

و2013)  )Garibay  وVincent  (2018  البيئةم محاية  مناصري  لبعض  البيضاء  الوسطى  الطبقة  مطبيعة   ) 

(Gibson‐Wood  ،2013  ،اإلنكليزية[  642  فحةص ال أمريكا الشمالية، حيث ،اهلت  ]النسخة  البيئية  ( يف  احلركات 
 .البيئية قضااي العدالة االسائدة اتر يً 

وتتميز العديد من احلركات اليت يقودها الشباب برغبة أكرب يف معااة هذه الديناميكيات العنصرية واالستعمارية واألبوية  
نموعاهتم والرتكيز على طبيعة األشخا  املندرجني يف السياسات، واألشخا  املسموع صوهتم، واألشخا  الذين    ضمن 

واجه    ويف حني ،  19-(. وخالل جائحة كوفيدDunphy  ،2019و  Curnow؛  Burton  ،2019لديهم فرصة للقيادة )
ابري احلجر الصحي، ال سيما يف البلدان املنخفضة الشباب صعوابت متزايدة يف الوصول إىل العمليات السياساتية نتيجة تد

و  التطوعية  األنشطة  متزايد يف  الدخل، شاركوا بشكل  اآلخرين يف  واملتوسطة  الدولية،   مساعدة  العمل  ،  و2020)منظمة 
 (.]النسخة اإلنكليزية[ 13 فحةصال

 لخص امل
عالقات قو  غري  على حد سواء جتمع بينهم  عّرف هذا الفصل "الشباب" من الناحية العالئقيةا كأفراد وباعات  

دد عالقة كل شاب ابلنظم الغذائية من خالل التقاطعات  متكافئة تتفاقم بفعل االختالفات االجتماعية األخرى. وحتح
واإلثنية. وينبغي  االجتماعية  والطبقة    املساوا  بني اجلنسني   اخلاصة اليت تضم العمر واجليل إل جانب عوامل أخرى مثل

الزراعة   أمام  اهليكلية  الغذائية يف سياق احلواجز  النظم  للمشاركة يف  الشباب واألشكال األخرى  فهم سبل عي  
هتم  اإليكولوجية وإنتاج أصحاب احليااات الصغري  لألغذية والتوسع يف توفري التعليم الرمسي. ويستمر دمج تطلعا
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النظم الغذائية وبشكل متزايد كجزء من سبل العي  يف قطاعات وجماالت  بشأن حياهتم وعملهم يف املستقبل يف
حمدد  عندما يكونون يف    تغذويةالنظم الغذائية كمستهلكني ولديهم احتياجات   متعدد . ويشارك الشباب أيًضا يف

الطفولة   استدا أن . كماوالشبابمرحلة  على  تؤثر  الغذائية تطلعاهتم  عاداهتم  خالل  من  سواء  الغذائيةا  النظم  مة 
السياسات. وجيب االعرتاف بتنوع األصوات واملشاركة   على مستوىودعوهتم  ة طاقاهتم  وتفضيالهتم أو من خالل تعبئ

  .جعلها مشروعةوالقياد  اليت ركن للشباب حتقيقها يف التحول املستدام للنظم الغذائيةا مع متهيد الطريق هلا و 
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 عمالة الشباب وحقهم يف العمل يف الزراعة والنظم الغذائية   -3

الشباب بطالة  ومتنامية من  مرتفعة  يترسم مبعدالت  عامٍل  أزمة كوفيد  -  يف  بفعل  وتفاقمت  قبل  من  قائمة    -   19-كانت 
هذا  ستهلر  ، يُ 1وابالستناد إىل الركائز األربع لصفة الفاعل، واإلنصاف، واحلقوق واالعرتاف يف اإلطار الوارد يف الفصل  

مبناقشة   اإلنسان الفصل  العمالة    حق  أوثق على  يركرز بشكل  العامل،  الشباب يف  استعراض حالة عمالة  وبعد  العمل.  يف 
ئية وسالسل اإلمدادات الغذائية. وأخريًا، يناقش توفرر النظم الغذائية إضافًة إىل ظروف  يف النظم الغذا  النظاميةوغري    النظامية

 التوظيف يف النظم الغذائية يف ما  صر مبادئ سبل العيش املستدامة والكرمية.
شروط عمل  لكلِر شخص احلقُّ يف العمل، ويف حرِرية اختيار عمله، ويف  وينصر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه م

(. وتعزيزًا هلذه احلقوق )يف  1-23، املادة  1948عادلة وُمرضية، ويف احلماية من البطالةم )اامعية العامة لألمم املتحدة،  
الجتماعية والثقافية إىل أن العمل، وشروط العمل العادلة واحلماية من البطالة(، يشري العهد الدويل للحقوق االقتصادية وا

برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنينيم ومسياسات من  مة بتوفري مبوصفها ااهة األساسية يف أتدية الواجب، ملزَ  ل،الدو 
، اازء  1966العهد الدويل اخلا  ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، )  كاملة ومنتجةم  شصهنا حتقيق ]...[ عمالة 

العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع،  ية املستدامة صراحًة هدف  (. وقد أدرجت أهداف التنم6، املادة  3
للحدر بدرجة كبرية من نسبة الشباب غري امللتحقني ابلعمالة، أو التعليم أو التدريبم )األمم  مبا يف ذلك إيالء اهتمام خا  م

 (.2021مارس/طذار  1 يف ورد ذكره ، من دون اتري املتحدة، 
غري أن هذه احلقوق ال تتطابق مع الواقع احلايل. ففي معظم األقاليم، كانت بطالة الشباب ترتفع حىت قبل تفشي جائحة  

ب(. ويف العقود األخرية، تزايد ابتعاد فئة الشباب يف العامل عن سوق العمل.  2020)منظمة العمل الدولية،    19-كوفيد
البطالة لدى الشباب ثالثتبلغ ابإلمجال  و  العامل، علًما أن   البالغني ما هي عليه لدى    ة أضعافمعدالت  أقاليم  يف مجيع 

العمل   العاطلني عن  الشاابت يشكرلن غالبية  الشباب  النساء  الدولية،  ضمن شر ة  العمل  ب(. ابلفعل،  2020)منظمة 
تسجرل النساء الشاابت املعدرالت األدىن اهة املشاركة يف سوق العمل، ويُعزى هذا األمر يف أغلب األحيان إىل مفعول  

يشكل  أن    تغرباملسب(. وابلتايل، ليس من  2020مالتثبيطم وتصورر جنسا  للوظائف املقبولة )منظمة العمل الدولية،  
،  3، و 1فر  العمل مصدر قلق جدري ومتناٍم ضمن إطار أهداف التنمية املستدامة )أُنظر األهداف    علىصول الشباب  ح
 (.17و  13، و12، و 9، و 8، و 5، و4و

الضوء على هشاشة اخنراط الشباب يف أسواق العمل، وخباصة يف النظم الغذائية. ومن املتوقع    19-وقد ألقت جائحة كوفيد
وعمليات التسريح يف العامل، وخباصة يف القطاعات االقتصادية املتصثرة ابألزمة الشاغرة  تزيد ااائحة من عدد الوظائف   أن 

و(. ومن املتوقع أن  لرف هذا الواقع تداعيات 2020لية،  على حنو غري متناسب، مثل اخلدمات الغذائية )منظمة العمل الدو 
و(.  2020شر ة سكانية ضعيفة بشكل خا  يف وجه األزمات )منظمة العمل الدولية،    خاصة وأهنمالشباب،   كبرية على

(.  و2020كما توقرف تعليم الشباب وتدريبهم، األمر الذي سوف يساهم يف إدامة هذه اآلاثر )منظمة العمل الدولية،  
هذا التقرير، أتثر الشباب والشاابت على   يف نملالطابع املتقاطع لعمالة الشباب الذي جرت مناقشته   وكما ابلنسبة إىل

أفادت النساء الشاابت عن مستوايت أعلى من خسارة الوظائف، واخنفاض ساعات العمل وفقدان  فقد  –حنو  تلف  
وما بعده، ما الدور الذي ميكن أن تضطلع به   2030ابلنظر إىل عام  ابتعاد تدراي عن سوق العمل. و  الدخل، فضالً عن

مع  الزراعة والنظم الغذائية يف إعمال حق الشباب يف العمل؟ كانت الزراعة والنظم الغذائية تشهد أصالً تغيريًا سريًعا، ترافق 
من عديدة  الري تداعيات  العيش  وسبل كسب  وجودهتا،  الوظائف  وأنواع  العمل،  توفري  عن  حيث  فضالً  والتنقل،  فية 

(. وابلتايل،  2017أ؛ فريق اخلرباء الرفيع املستوى،  2018التهديدات والفر  ااديدة أمام املشاركة )منظمة األغذية والزراعة،  
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يستكشف هذا الفصل موقع عمالة الشباب يف ما  صر املكوانت املختلفة يف النظم الغذائية، بدًءا من اإلنتاج الزراعي  
التغذية.    يف نال غذية واالخنراط يف األسواق، وصوالً إىل األدوار ااديدة يف النظم الغذائية والتدريب والتثقيف  و،هيز األ

ويناقش الفصل أيًضا العديد من مواطن الضعف اليت يعا  منها الشباب اهة احلصول على فر  عمل الئقة وسبل كسب  
االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وينظر    النواحيمستدامة ومفيدة من العيش يف النظم الغذائية، أي احلصول على وظائف  

يف ااوانب املتصلة ابحلق يف العمل، مبا يف ذلك االعتبارات القانونية لظروف العمل وجودة الوظائف. وأخريًا، يعتمد هنج  
يف حتقيق األمن الغذائي والرفاه، بطرٍق    الزراعة والنظم الغذائية  سبل كسب العيش، مشريًا إىل كيفية مسا ة العمل الالئق يف

 (.  2019تتخطى نررد توفري الدخل )املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، 

 موقع الشباب يف سوق العمل العاملية 
  فهم موقع الشباب يف سوق العمل النظر إىل نموعة من املؤشرات املختلفة، مبا يف ذلك البطالة واملشاركة يف من الضروري ل

اهلشة  يف األغلب يف الوظائف القوة العاملة، ووضعهم خارج دائرة التعليم أو العمالة أو التدريب، فضالً عن وجود الشباب 
  1999هذه املؤشرات بني الزراعة والنظم الغذائية وقطاعات أخرى. وبني عام  ية اختالف  ويف حالة الفقر، وكيف  النزاميةوغري  

يف املائة، يف حني ارتفعت حصة الشباب خارج   41إىل    53، تراجع معدل املشاركة يف القوة العاملة العاملية من  2019و
الشكل    يظهر يف ب(، كما  2020لدولية،  لحوظة )منظمة العمل اامل قليمية  اإلتفاواتت  رغم الدائرة التعليم والعمالة والتدريب،  

  429مليون شخص، كان    273 1 حدود، من أصل عدد الشباب من بني سكان العامل املقدرر بـ2019أدانه. ويف عام    3
كانوا خارج القوة العاملة، إمرا    مليوانً   735عن العمل، و  عاطلنيمن الشباب    مليوانً   68منهم يعملون يف حني كان    مليوانً 

منهم على وشك االنضمام إىل القوة العاملة    مليوانً   41يعودوا يبحثون عن وظيفة، وكان   لني كطالرب أو ألهنم ملألهنم مسجر 
 ب(.2020 )منظمة العمل الدولية،

سنة( خارج   24و 15)الذين ترتاوح أعمارهم بني  نسبة الشباب  8-6-1: مؤشر هدف التنمية املستدامة 3الشكل 
  دائر  التعليم والعمالة والتدريب

 

سبتمرب/أيلول   26يف   ورد ذكرها، من دون اتري قاعدة البياانت اإلحصائية املوضوعية يف منظمة العمل الدولية،  املصدر:
2020 
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  على نطاق أوسع لفقر والعمالة اهلشة االشباب الذين لديهم وظائف يف انتشار ااوانب املقلقة األخرى ابلنسبة إىل   وتتمثل
ابلنسبة إىل البالغني، فضالً عن سوء استخدام العمل، وخباصة يف البلدان املتدنية الدخل )منظمة  عليه مقارنًة مبا هي احلال 

متدنية األجر، لساعات و يف وظائف قصرية األجل،  لدى توظيفهم  أن يعمل الشباب    من املرجحب(. و 2020  العمل الدولية،
  ، Te Lintelo؛  Hossain  ،2014و   Leavyب؛2020طويلة ويف ظروف عمل ال تستويف املعايري )منظمة العمل الدولية،  

ختالفات  أ(. كما أن اWhite  ،2020؛  2015انة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ،   ؛ 2012
( كيف أن الطبقات االجتماعية  2010)  Amarasuriyaيناقش  و متقاطعة أخرى تعررض الشباب إىل مزيد من احلرمان.  

حتدرد الوظائف املتوفرة للشباب يف القطاع اخلا  يف سري النكا، حيث أن املستخدمني يف األعمال املتدنية األجور وغري  
األلبسة   رأسالنظامية، كما يف صناعة  إىل  يفتقرون  الذين  الشباب  بعيد  إىل حدر  للتصدير، هم  ال االجتماعي  امل   املعدة 

اء الشاابت بصورة خاصة ممثلة على حنو مفرط يف مؤشرات البطالة  ستكون الن والثقايف لشغل مناصب أعلى. وتكاد أن 
 (.4الشكل  ب( )أُنظر 2020والعمالة اهلشة )منظمة العمل الدولية،  

 
 واإلقليم  املساوا  بني اجلنسنيا حسب العمر و 2019: معدالت بطالة الشباب عام 4الشكل 

 

 د 2020املصدر: منظمة العمل الدولية، 
أهنم يكونون قد بلغوا السنر  و  خاصة سنة إىل اهتمام خا  أيًضا،  17و  15حتتاج الفئة العمرية األصغر من الشباب ما بني 

( يف  138، رقم 1973سنة، وفًقا التفاقية احلدر األدىن لسنر االستخدام )   16و  15القانو  األدىن للعمل )احملدرد عادًة بني  
فئة العمرية ميررون مبرحلة هامة من النمو ااسدي والعقلي، وابلتايل يكونون معررضني  معظم البلدان. فالشباب يف هذه ال

يف املائة( املستخدمني    62. وتضمر الزراعة على املستوى العاملي أغلبية األطفال )واالستغاللاألعمال اخلطرة   بصورة خاصة إىل
من العمر يف معظم  سنة    18ُ رم الشباب ممرن هم دون    أ(. إضافًة إىل ذلك،2018يف أعمال خطرة )منظمة العمل الدولية،  

البلدان من حق التملك، وخباصة األرض أو أصول منتجة أخرى، واحلق يف التمثيل يف احتادات العمال ومنظمات املنتجني،  

 ILO Brief 8 
Preventing exclusion from the labour market: Tackling the COVID-19 youth employment crisis 

 Figure 6. Unemployment rates in 2019 (%), by region 

 
Source: ILO modelled estimates, November 2029 · Created with Datawrapper 

 Figure 7. Measures of labour underutilization in 2019 (%), by region 

 
Source: ILO modelled estimates, November 2019. Created with Datawrapper 

Job vacancies have collapsed since the start of the 
pandemic leaving new labour market entrants and 
recently laid-off young workers fewer options to find 
employment. Over recent weeks, available data has 

 
15 https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/datasets/vacanciesbyindustryvacs02   

indicated a significant decline in vacancies in response to 
the economic downturn. According to the Office of National 
Statistics, vacancies in the UK fell by 24.8 per cent in 
February-April 2020 compared with the previous year.15 
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التحدايت، تترسم هذه املرحلة يف دورة احليا أهنم قابلني لالستخدام من   مع القانونية. وأمام هذه  ة أب ية حامسة الناحية 
لتحديد فر  التوظيف املستقبلية والعائدات، إمرا من خالل الدخول إىل سوق العمل أو عرب االلتحاق مبؤسسات التعليم  

 أ(.2017األغذية والزراعة،  ؛ منظمةRuiz ،2016و Caveroالعايل )

 عمالة الشباب يف النظم الغذائية 

بفعل   حدر كبري،  إىل  الغذائية  النظم  يف  العاملني  لعدد  العاملية  التقديرات  املستخدمة اختالف  عتلف  البياانت  مصادر 
الحتساب أعداد العمرال )مسوح القوة العاملة( وأعداد املزارعني )من خالل التعدادات الزراعية أو املسوح األسرية يف أغلب  

املنبثقة عن  يؤدي إىل عدم توفرر ت امماألحيان(،   العيش  قديرات مقبولة عموًما بعد. كما أن قسًما كبريًا من سبل كسب 
الزراعة والنظم الغذائية  ضع لرتتيبات تعاقدية غري نظامية وغالًبا ما ،مع بني سبل عيش  تلفة يف قطاعات  تلفة. غري  

يف املائة من    44)   1992عام  يف  من مليون شخص  تراجعت بصورة إمجالية  قد  أعداد العاملني يف الزراعة   أنه من الواضح أن 
من دون  اختالفات ملحوظة بني األقاليم والبلدان )قاعدة البياانت اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية،   إمجايل العمالة(، مع

عات  مليون عامل يف قطا  880ما نموعه  إىل وجود  منظمة العمل الدولية    تشري تقديرات (، رغم النمو السكا . و اتري 
يف املائة من القوة العاملة العاملية    26.5ة كوفيد(، مبا ميثل نسبة ح)قبل جائ 2020وصيد األمساك يف عام   راجةالزراعة واحل

مليون مزرعة يف    608(. وقدررت جهات أخرى وجود  من دون اتري )قاعدة البياانت اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية،  
  ماليني  510املائة من القيمة الغذائية يف العامل، وأكثر من  يف 80يف املائة منها هي مزارع أسرية، تنتج   90العامل، أكثر من 
 (.  Bertini ،2021وSánchez و Lowderكتارين )ال تتعدى مساحتها اهلمنها هي مزارع  

النظم   العمالة يف  التطررق إىل  النظم الغذائية والزراعة، والتصورر  ولدى  الغذائية ككلر، من املهم رفض املعادلة اخلاطئة بني 
الشائع أبن وظائف النظم الغذائية ترتكرز يف املناطق الريفية. ومن الناحية التار ية، ا،ه الدخل املتنامي للفرد والتوسع احلضري  

العما املرتبطة به إىل حتويل ميزان  التجهيز، والبيع  وعمليات االنتقال  الغذائية بعيًدا عن اإلنتاج األويل اب،اه  النظم  لة يف 
(، كما تبيرنه األمثلة أدانه اليت تقارن بني بلدان  2015،  وطخرون   Reardonاخلدمات املتصلة ابألغذية ) ابلتجزئة وغريها من

املتحدة األمريكية )الشكل    تتوفر تقديرات موثوقة لعدد األشخا   (. إمنا ال 5شرق وجنوب أفريقيا والربازيل والوالايت 
األغذية.   بتجهيز  املتصل  والتصنيع  الغذائية،  اخلدمات  ذلك  مبا يف  الغذائية،  النظم  من  النهائية  املراحل  يف  املستخدمني 

يل  ف ن النظم الغذائية بصورة عامة، من اإلنتاج األور   -ما ورد أعاله    بتحفرظتراعي   اليت  - ونسب تقديرات األمم املتحدة 
تستخدم بصورة مباشرة أكثر من مليار شخص يف العامل، وتوفرر سبل كسب    -إىل مجيع جوانب سلسلة اإلمدادات الغذائية  

 (.2020العيش ألكثر من ثالثة مليارات شخص )األمني العام لألمم املتحدة، 
العمرية للعمرال، وابلتصكيد   الرتكيبة  التقديرات مؤشرات عن  العاملية اإلمجالية.  واندرًا ما توفرر هذه  القيمة  ليس من حيث 

 أحياٍن كثرية يف الزراعة أو يف مواقع أخرى من السلسلة الغذائية،  يفمرحلة املراهقة وأحيااًن قبلها، يعمل األطفال   وخالل
يف املائة   70ابعتبارهم عمراالً مصجورين أو غري مصجورين وال يعملون كثريًا حلساهبم اخلا . وتشري التقديرات األخرية إىل أن 

لون )من دون أجر( للمسا ة يف العمل  مليون طفل، أغلبيتهم يعم  112عمل األطفال  صل يف الزراعة، مبا ميثل حوايل   من
األسري يف املزارع أو مؤسسات األعمال األسرية، وإىل أن انتشار عمل األطفال يف املناطق الريفية يبلغ ثالثة أضعاف ما  

الدولية واليون العمل  املناطق احلضرية )منظمة  (. ويف حني ال شك يف أن ماليني األشخا   2021سف،  يهو عليه يف 
طفولتهم واحلق يف التنمية الصحية بسبب اخنراطهم يف عمل األطفال، ف ن العمل قد يشكل ألطفال عديدن   نحمرومون م 

لتعلرم مهارات قيرمة. ويف حني يوجد توافق عاملي   للبقاء وفرصًة  الغذائي    -طخرين اسرتاتيجية  صادقت عليه انة األمن 
الغذائي العاملي،   التعليم )اايد( و   -   ( 2014العاملي أيًضا )مثالً يف انة األمن  حلماية من  اأبن اميع األطفال احلق يف 
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االستغالل ومن أي عمل من احملتمل أن يُلحق األذى هبم، مثة اتفاق على األدوار املالئمة للعمل واملسؤولية يف عملية النمو  
 Bourdillonألذى ابألطفال )وعمرا إذا أمكن اامع بني املدرسة والعمل، وكيف ميكن اامع بينهما، من دون إحلاق ا

 (.]النسخة اإلنكليزية[ 205 فحة صال، 2010، وطخرون 
 : تركيبة الوظائف ضمن النظم الغذائيةا يف بلدان خمتار  5لشكل ا

األمريكية،  da Veiga  ،2016و   Kureski و    Moreira؛2015،  وطخرون   Tschirleyاملصدر:   الزراعة  ووزارة  ورد  ؛ 
 .Benfica ،2017 يف ذكره 

( خلمسة بلدان يف أفريقيا جنوب  سوف تصدر قريًباأجرهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )ووفًقا لدراسة  
عمالة الشباب    نمليف املائة من    80و  60يرتكز ما بني    ،الصحراء الكربى، هي أوغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وانميبيا

البلدان يف الغذائي )الذي   يف هذه  لالستهالك البشري،    اراعة األغذيةيتصلف وفًقا للدراسة من أربعة أقسام:  االقتصاد 
، من قبيل خدمات األغذية واملطاعم(. ويتواجد  األغذية بعيًدا عن املنزلوتسويق األغذية  و،هيزها، و  تصنيع األغذية

دنية( يف قسم اإلنتاج الزراعي. كذلك،  يف املائة يف البلدان املت 90االقتصاد الغذائي )حىت  أغلبية هؤالء العمرال الشباب يف
تشكل األغلبية الساحقة لعمالة الشباب يف    العمالة غري النظاميةظروف العمل، وتكشف أن   تلقي الدراسة الضوء على

 االقتصاد الغذائي، كما أهنا أعلى عامًة يف اإلنتاج األوريل يف أقسام أخرى يف أسفل السلسلة، ما عدا يف جنوب أفريقيا.

 الزراعة
 

 اخلدمات الغذائية الصناعة   /تصنيع األغذية 

 الدخل املنخفض
 )من مجيع الوظائف 80%  =)النظم الغذائية

 الدخل املتوسط 
 )من مجيع الوظائف 30%  =)النظم الغذائية

 الدخل املرتفع
 )من مجيع الوظائف 10%  =)النظم الغذائية
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ات اخلاصة ابلقوة العاملة التقليدية  ءاإلشارة إىل أنه رغم كون اإلحصاف فهم عمالة الشباب يف النظم الغذائية، ،در  وهبد
وابلعمالة )كاليت ُتستخدم حىت اآلن يف هذا الفصل( مفيدًة، فهي تعطي يف بعض ااوانب منها صورًة غري دقيقة عن  

  قائمة على  كوهنامشاركة الشباب يف القوة العاملة وعن عملهم يف الزراعة ويف النظم الزراعية الغذائية. ويُعزى هذا األمر إىل  
أن يكون فيها ملتحًقا ابملدرسة ويف القوة العاملة يف طٍن واحد،  (  1)القوة العاملة اليت ال ميكن للفرد    دراسات استقصائية عن 

يف حني وكما ُأشري إليه أعاله، غالًبا ما امع األطفال والشباب بني املدرسة والعمل بدوام جزئي )أبجر أو من دون أجر(،  
املراهقة  سنوات  يف  قريًبا(Szypو  Dunneو  Crossouard  ؛ 2010،  وطخرون   Bourdillon)  وخباصة  سيصدر   ؛، 

طلب إىل الفرد ذكر معمل رئيسيم واحد ابعتباره النشاط مالذي يستحوذ أكثرية ساعات العمل عادًةم )منظمة  ويُ  (2)
الدولية،   العيش لدى الشباب2يف الفصل    ى نثه (. وكما جر من دون اتري العمل  الريفيني تكون    ، تكاد سبل كسب 

متعددة النشاطات، حيث امعون بني األعمال خارج املزرعة )اليت قد تكون هي املذكورة على األرجح( والعمل يف املزرعة.  
تسجرل أعماالً اثنوية أو اثلثة أكثر دقًة يف تسليط الضوء على تعقيدات عمالة الشباب   اليت  الدراسات االستقصائيةوكانت  

 قياس مستوى املعيشة(.الدراسات االستقصائية ل لغذائية )مثالً، يف الزراعة والنظم ا
حول استخدام الوقت الفعلي بني أنشطة  تلفة تتالىف هذه املطبرات، وتوفرر ابلتايل   الدراسات االستقصائيةكذلك، ف ن  

متاحة لبعض البلدان فقط. ويستند اادوالن أدانه إىل هذه البياانت    الدراسات االستقصائيةأن هذه   . غري أكثر   ةيقصورة دق
اليت نطاقًا  األوسع  الفردي  املستوى  على  البياانت  منموعة  من  الشباب  املستمدة  عمالة  لتحليل  يوًما  ،ميعها  متر   

(Dolislager   وقامت  ]النسخة اإلنكليزية[  3 فحة صال،  2020،  وطخرون .)الذي وقت  البقياس    الدراسات االستقصائية
سنة يف    64و  15 فرًدا ترتاوح أعمارهم بني654 460 ومعيشية  أسرة    794 178لقطاعات  تلفة. وقد مشلت   صصه الفرد  

أربع فئات عمرية: بداية مرحلة الشباب، أواخر مرحلة الشباب، بداية    ضمنبلًدا يف أفريقيا وطسيا وأمريكا الالتينية،    13
 (.نفس املرجع أعاله مرحلة البلوغ وأواخر مرحلة البلوغ )

ن إبايل وقت سنة( يف الزراعة والنظم الزراعية الغذائية )احلصة م  64و  15: عمالة الشباب الريفيني )بني  1اجلدول  
 (19-العمل من حيث معادالت الدوام الكاملا قبل جائحة كوفيد

 اإلقليم 
 أمريكا الالتينية  آسيا  أفريقيا  القطاع  

 12 19 51 يف مزرعة خاصة 

 16 13 4 العمل املصجور يف املزرعة

)خارج الصناعات الزراعية والغذائية  
 املزرعة(

21 21 23 

 (51) (53) (76) الزراعية والغذائية()إبايل النظم 

 49 47 25 غري النظم الزراعية والغذائية 

 100 100 100 اجملموع 

 النسب املئوية. جرى تقريب  مالحظة: 
 2020 ،وطخرون  Dolislager املصدر:
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، ميثل العمل يف النظم الزراعية والغذائية نصف وقت عمل الشباب أو أكثر يف أفريقيا وطسيا وأمريكا  1كما يظهر يف اادول  
واملهن،    الوضع يف العمل، من حيث  2الالتينية. كما أن ،ميع األقاليم وإظهار االختالفات نسب الفئة العمرية يف اادول  

سنة( بشكل أكرب يف العمل يف ممزارع خاصةم مقارنًة أبنواع   17-15)  ا حيث ينخرط الشباب األصغر سنً   ا حً واض  ايبنير منطً 
  18)بني  اأخرى من العمل. وترتاجع املشاركة يف العمل يف ممزرعة خاصةم بشكل ملحوظ يف صفوف الشباب األكرب سنً 

يف األنشطة خارج النظم الزراعية والغذائية،    اكثر اخنراطً سنة( فيما يصبحون أ   34و  25سنة( والبالغني األصغر سًنا )بني    24و
، يف هذه الدراسة، كان  اسنة، فيما  وزون األراضي ويعودون إىل الزراعة. وأخريً   35 من عمر  اإىل االرتفاع بدءً   اوتعود نددً 

 ف الشباب يف أفريقيا.العمل املصجور يف املزرعة يف السياقات يف طسيا وأمريكا الالتينية أكثر أ ية منه يف صفو 

: حصة وقت عمل الشباب الريفيني والبالغني حسب القطاع والفئة العمرية )يف بلدان خمتار  يف أفريقيا  2اجلدول  
 (19-وآسيا وأمريكا الالتينية من حيث معادالت الدوام الكاملا قبل جائحة كوفيد

 الفئة العمرية 
 

 القطاع  
17-15 24-18 34-25 64-35 

 33 23 27 40 مزرعة خاصة 

 9 9 10 10 العمل املصجور يف املزرعة

الصناعات يف  اخلا العمل للحساب 
 )خارج املزرعة(   الزراعية والغذائية

11 9 13 13 

الصناعات الزراعية  يف العمل املصجور يف 
 )خارج املزرعة(  والغذائية

10 13 9 5 

 (60) (54) (59) (71) )إبايل النظم الزراعية والغذائية(

 17 16 11 10 اخلا  عاملون طخرون حلساهبم 

 22 30 30 18 أعمال مصجورة أخرى

 100 100 100 100 اجملموع 

 النسب املئوية. جرى تقريب  مالحظة: 
 ]النسخة اإلنكليزية[ 8الصفحة ، 2020، وطخرون  Dolislager املصدر:
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اليت تقوم بتحليل اإلمكاانت الكامنة يف النظم  الصناعات الزراعية والغذائية و أمرا الدراسة عن عمالة الشباب واخنراطهم يف 
أن العمل ينتقل إىل    مع الغذائية يف تنزانيا ورواندا ونيجرياي لتوفري فر  العمل للشباب، فتؤكد على هذه األمناط. ابلفعل،  

العيش والنمو االقتصادي، إىل   الزراعة مصدرًا رئيسًيا لسبل كسب  الزراعي، تبقى  الزراعة يف عملية التحورل  خارج قطاع 
درجة أن عدد فر  العمل اليت تستحدثها الزراعة سوف يبقى أعلى من تلك اليت تستحدثها النظم الغذائية خارج املزرعة 

(. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، شهد عدد األشخا  العاملني يف الزراعة  2016،  وطخرون   Allenيف العقد املقبل ) 
من  يف املائة يف السنوات العشرين املاضية )قاعدة البياانت اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية،  80 بنسبة تعدرتزايدًة مطلقة 
حيث شهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى طفرًة يف  ات سكانية،  تغرير حدوث  (. وتعكس هذه اال،اهات  دون اتري 

 فئة الشباب وتزايد الضغوط يف سوق العمل، تستوعب الزراعة والنظم الغذائية بعضها وميكن أن تستوعبه بشكل أكرب.
الريفيني   الشباب  إىل  للعمالة ابلنسبة  هاًما  الزراعية مصدرًا  األعمال  تكون املصدر    -وابلتايل، تشكل  ما  األكرب  وغالًبا 

الرئيسي للعمالة يف أقاليم عد  مع   - والوحيد للعمالة   البلدان األفريقية(. كذلك،  يدأهنا ليست املصدر  ة )ابستثناء بعض 
تصبح الوظائف يف النظم الغذائية خارج املزرعة أكثر أ يًة ابلنسبة إىل عمالة الشباب، وخباصة قرب املناطق احلضرية أو  

شباب أكثر تنقالً من البالغني بني املناطق ااغرافية واملهن، يتالشى التمييز على حنٍو أكرب بني  ال أن  ذات كثافة عالية. ومبا
 املناطق احلضرية والريفية وبني القطاعات املهنية.

عن الطابع الطبقي لتوزيع التحدايت واملخاطر ومواطن الضعف يف أسواق العمل، وخباصة    19-لقد كشفت جائجة كوفيدو 
  األولية (. وأشارت التقديرات  5فر  العمل يف النظم الغذائية، وشعر هبا الشباب على حنٍو غري متناسب )أُنظر اإلطار   يف
الغذائية  السبل  من  مليار  مليون فرصة عمل وأكثر من    450لخطر أكثر من  لااائحة قد تعررض   أن  إىل النظم  عيش يف 

فهي تلك املوجودة    ،أ(. أمرا فر  العمل يف النظم الغذائية اليت تبدو األكثر تعررًضا للخطر2020وحدها )األمم املتحدة،  
( هي  يف ،هيز األغذية، واخلدمات والتوزيع، يف حني أن فر  العمل يف اإلنتاج األويل )الزراعة ومصايد األمساك والغاابت

 ب(.2020؛ األمم املتحدة، 3األقل أتثرًا )أُنظر اادول 
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  النظم الغذائيةا بيع األعمار )ابملاليني( يف: فرص العمل وسبل كسب العي  املعّرضة للخطر 3اجلدول 
 *19-جائحة كوفيد النظم الغذائية 

سبل كسب   فرص العمل 
 العي 

فرص العمل  
 املعّرضة للخطر 

النسبة املئوية من 
فرص العمل يف  
 النظم الغذائية 

سبل كسب  
العي  املعّرضة  

 للخطر

النسبة املئوية من 
سبل كسب  

العي  يف النظم  
 الغذائية 

 20% 404.76 21% 152.35 023.80 2 716.77 اإلنتاج األويل 

 60% 290.72 60% 120.44 484.54 200.73 ،هيز األغذية 

 60% 203.66 60% 101.38 339.44 168.97 اخلدمات الغذائية

 60% 144.89 60% 57.81 241.48 96.34 خدمات التوزيع 

 40% 40.42 40% 16.64 101.05 41.61 خدمات النقل 

 26% 3.48 26% 1.72 13.18 6.51 اآلالت

 26% 2.92 26% 1.29 11.06 4.89 املدخالت

 10% 0.03 15% 0.02 0.29 0.13 والتطويرالبحث 

 34% 090.89 1 35% 451.64 214.84 3 280.93 1 اجملموع

 أ 2020: األمم املتحدة، املصدر
 على عمالة الشباب  19-جائحة كوفيد أثر: 5اإلطار 

خبسارة ماليني فر  العمل، ومثة عدم يقني مستمر بشصن توقيت ومدى تعايف   2020يف عام    19-تسبربت جائحة كوفيد
الدولية،   العمل  احملتمل )منظمة  العمل  الساعة هو(. و 2021سوق  املؤكد حىت  اخلسائر حتمرلها   غالبيةأن    لعلر  هذه 

يف زايدة البطالة،    19-الشباب الذين كانوا أصالً يف حالة ضعف أكرب يف سوق العمل. ويتجلرى أتثري جائحة كوفيد
 (.نفس املصدر السابقوأيًضا بشكل ملحوظ أكرب يف ارتفاع مستوايت البطالة وعدم النشاط )

االختالالت يف فر  العمل بفعل    هي  وتؤثر األزمة على حنٍو سليب على التوقعات للشباب من خالل ثالث قنوات
التسريح، واالختالالت يف التعليم والتدريب فيما  اول الشباب استكمال دراستهم،  عمليات  تقليص ساعات العمل و 

االنتقال من املدرسة إىل العمل والتنقرل بني فر  العمل )منظمة العمل الدولية ومصرف التنمية اآلسيوي،   والصعوابت يف
فر   من أجل أتمني    خاصة ابلنسبة إىل الشباب الذين مل يدخلوا بعد سوق العملصعوابت  وهذا يولرد    ، سابًعا(.2020
 يف املستقبل.هلم العمل 

، ليس فقط بسبب  19-كما أن الشباب، وخباصة الشاابت، يتحملون على حنو غري متناسب عبء جائحة كوفيد
سبب تواجدهم يف األشكال اهلشة من العمالة، مبا يف ذلك العمالة  وجودهم األكرب يف القطاعات األكثر أتثرًا إمنا أيًضا ب

ت دراسة استقصائية أجريت  أشار قد  هـ(. و 2020أ؛ منظمة العمل الدولية،  2020غري النظامية )منظمة األغذية والزراعة،  
  19-سنة الذين كانوا مستخدمني قبل جائحة كوفيد  24و   18إىل أن ربع الشباب تقريًبا ممن يرتاوح عمرهم بني    مؤخرًا 

يف املائة من    10.6سنة(، و   29و  25يف املائة من الشباب األكرب سنًا )بني عمر    13توقفوا عن العمل، مقارنًة بنسبة  
 و(.2020ل الدولية،  سنة )منظمة العم 34و 30الشباب يف الفئة العمرية بني 
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التصثر جبائحة كوفيد القطاعات الشديدة  العديد من  الشباب.    19-وكان  اليت استخدمت أعداًدا كبرية من  هي تلك 
  شباب عاطلني عن العمل   10من كلر    4يف العامل، أو أكثر من    شاب  مليون   178، كان  19-تفشي جائحة كوفيد وقبل

يعملون يف قطاعات البيع ابلتجزئة واباملة، والتصنيع، واإلسكان، واألغذية وخدمات أخرى، مبا يف ذلك العقارات  
الدولية،   )منظمة اجملموعات  2020العمل  بني  متكافئ  حنو  على  موزرعة  ليست  املفقودة  العمل  فر   أن  ز(. كما 

الساحقة من فر  العمل املفقودة عص النساء )املعهد الوطين  االجتماعية؛ على سبيل املثال يف إيطاليا، كانت األغلبية  
الشباب والنساء فر  عمل مبعدل أعلى على حنٍو غري متناسب  2020اإليطايل لإلحاصاءات،   (. ويف اهلند، خسر 

سنة وظائفهم خالل    24و  15  الذين ترتاوح أعمارهم بنييف املائة من العمرال    60مقارنًة بعمرال طخرين؛ وخسر حوايل  
يف اهلند    اتبعدها. ويف الوقت ذاته، كانت الزراعة أحد القطاعات الذي شهد أدىن درجة من التقلرب فرتة اإلغالق أو

يف املائة من العاملني يف نايل الصحة والتعليم    40يف املائة من عمرال البناء و  42خالل ااائحة، واستوعبت ابلتايل  
 (.2021، وطخرون  Abrahamطاعات أخرى يف أوىل أايم ااائحة ) الذين خسروا عملهم يف ق

ة وُتظهر البياانت   يف القطاعات  أكثر من البالغني  الشباب    احتماالً أكرب ألن يعمل يف إقليم طسيا واحمليط اهلادئ    املستجدر
يف املائة من مجيع فر  عمل الشباب يف    11.5واخلدمات الغذائية، اليت متثل وحدها    السكن ا ابألزمة، مثل األشد أتثرً 

الزراعة   اهلادئ، تشمل قطاعات  طسيا واحمليط  إقليم  األكرب من عمالة    واحلراجةاإلقليم. ويف  احلصة  األمساك  ومصايد 
قطاع بشكل معتدل ابألزمة، ف ن أ يته ابلنسبة أتثر هذا الورغم  .  يف املائة من كل فر  عمل الشباب(  21.2الشباب )
عين أن نسبًة مئوية صغرية حىت من فر  العمل املفقودة تؤثر على عدد كبري من الشباب )منظمة  تلة الشباب  إىل عما

 (.2020العمل الدولية ومصرف التنمية اآلسيوي، 
  19-، ملعدالت أعلى ابإلصابة جبائحة كوفيدوغالبيتهم من الشبابوقد تعررض العمال املهاجرون يف النظم الغذائية،  

(؛  Murphy  ،2020و  Klassenتدابري التباعد االجتماعي يف ظروف عمل وعيش مكتظة )التقيرد بصعوبة  نظرًا إىل  
املرض أو فقدان فر  العمل )األمني العام لألمم املتحدة،   من احلماية االجتماعية  تتقلرص فر  حصوهلم على  كما  
قوة العاملة يف الزراعة ويف قطاع ،هيز األغذية  (. والعمال املهاجرون املومسيون الذين يشكلون جزًءا كبريًا من ال2020

والبيع ابلتجزئة، يتصثرون على حنٍو غري متناسب ابلسياسات اليت تقيرد احلركات عرب احلدود: وقد مسح هلم االعرتاف هبم  
 ج(.  2020تجاوز بعض هذه التحدايت )منظمة العمل الدولية،  بمكعمرال أساسينيم 

 يف تطوير طليات التكيرف للتصدي لألزمة ميكن أن يسرتشد هبا مفهوم مإعادة البناء  وقد اضطلع الشباب أيًضا بدورٍ 
من خالل تكييف مناذج    19- بشكل أفضلم. على سبيل املثال، استجاب أصحاب األعمال الزراعية إىل جائحة كوفيد
واملبيعات عرب االنرتنت، من قبيل  أعماهلم إلااد فر  جديدة. واستجابًة إىل ااائحة، متر االنتقال بسرعة إىل التسويق  

. كما  عن طريق اهلاتف احملمولالدفع    عملياتالطلبيات على وسائل التواصل االجتماعي والتوصيل إىل املنزل وزايدة  
إىل  العديد منهم  فيما اص  ورلية  األنتجات  على إضافة القيمة إىل امل بدأ أصحاب األعمال الزراعية العمل بشكل أكرب  

 (.2020، وطخرون  Mungai)  حملية املصدراستخدام مدخالت زراعية 



64 

 عمالة الشباب ما بعد اإلنتاج الريفي واألويل 

تشدرد األدبيات بشكل متزايد على أ ية األنشطة وفر  العمل يف النظم الغذائية شبه احلضرية كجزٍء من االمتداد الريفي  
ية والبيع ابلتجزئة، ورايدة األعمال الزراعية، واإلنتاج األوريل يف املناطق احلضري، يف دعم تنقرل الشباب بني تصنيع األغذ

(. وتبنير التقديرات األخرية أن أنشطة ما بعد احلصاد، مبا يف ذلك ،هيز  2020،  وطخرون   Abayاحلضرية أو ابلقرب منها )
طق احلضرية وشبه احلضرية والريفية( وأن حصتهم  األغذية وتغليفها، تترسم أب ية كبرية ابلنسبة إىل الشباب يف أي مكان )املنا

 النسبية تزداد كلرما اقرتبوا من املراكز احلضرية.
  2030ووفًقا لدارسة أجرهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تبنير توقعات العمالة يف بلدان أفريقية  تارة لعام  

املراحل األخرية )خارج املزرعة( من سلسلة قيمة   النمو األعلى يف  الزراعية والغذائيةمعدالت  . ومع مراعاة منو  املنتجات 
، تقدرر دراسة  املتناميةالدخل والتوسع احلضري، وما يستتبعهما من زايدة يف استهالك األغذية من جانب الطبقة املتوسطة 

بلًدا أفريقًيا، سوف تنمو    11، وابلنسبة إىل متوسط  2030ن االقتصادي أنه نلول عام  منظمة التعاون والتنمية يف امليدا
يف املائة   17على التوايل، مقارنًة بنسبة    43و   39و  21قطاعات ،هيز األغذية وتسويقها واألغذية بعيًدا عن املنزل بنسبة  
قريًبا(. غري أن االستثمارات يف البحوث  سيصدر صادي، يف قطاع اإلنتاج الزراعي )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت

 الزراعية والبنية التحتية الريفية ونظم إنتاج األغذية وتوزيعها متصخرة إىل حدر بعيد إلقامة أسواق غذائية حملية وإقليمية كفوءة.  
( للمنتجات الزراعية تقارب  ألغذيةتصنيع/ جتهيز اأن املسا ة العاملية للقيمة املضافة )إىل  البنك الدويل  تشري تقديرات  و 

زايدة يعتزمون  يف املائة من مصنرعي األغذية    48  كان ،  2019(. ويف عام  Nieuwkoop  ،2019أمريكي )  دوالر ترليون  3.2
يف املائة من األشخا  املستخدمني يف قطاع تصنيع    12(، ومثرل الشباب نسبة تقارب  Wiley  ،2019عدد املوظفني )

)كندا،   األمريكية  املتحدة  والوالايت  األمريكي إلحصا2018األغذية يف كندا  املكتب  العمل،  ء؛  أن  2020ات  (. غري 
ت  وأظهر تردرد الشباب يف املشاركة يف قطاع لطاملا اعتمد على يد عاملة رخيصة ويدوية.  هذا القطاع يفيدون عن  املهنيني يف  

للوظائف   تصور إاايب  الدراسةاملائة من األشخا  الذين شاركوا يف   يف  25أنه كان ألقل من  إحدى الدراسات االستقصائية  
(. ويشمل قطاع ،هيز األغذية اليوم نموعًة أوسع من املهن ما بعد مأرض املصنعم،  Harris  ،2017)  هذا القطاعواملهن يف  

يف نال علوم األغذية، واملبيعات والتسويق، والتمويل، وعمليات التكنولوجيا    طوير ث والت لبحمبا يف ذلك سالمة األغذية، وا
املهين، تترسع بسرعة    عمليات التدريبالتعليم النظامي و كل من  وتطويرها. كما أن الربامج التدريبية يف هذه اجملاالت، يف  

يف  التساويالشواغل القائمة بشصن ظروف العمل وعدم  ، لكنر 6و 5لتفصيل يف الفصلني  نثه ابلتلبية الطلب، كما جرى 
 القطاع.هذا  تشكل صعوابت ابلنسبة إىلال تزال األجور يف نال تصنيع األغذية 

نامية نتيجة ازدايد  البلدان  العديد من التنامي الطلب احمللي على أغذية نهرزة متنوعة ومغذية يف    األخرية وتبنير اال،اهات  
ب(.  2017التوسع احلضري، وارتفاع معدالت مشاركة النساء يف سوق العمل وتغرير أساليب احلياة )منظمة األغذية والزراعة،  

ويف حني أن هذا  لرف تبعاٍت هامة وسلبية يف أغلب األحيان على األمناط الغذائية والتغذية، فهو يوفرر فرًصا الستحداث  
العمل يف ا الزراعية،  فر   الزراعية وغري  الغذائي يف األنشطة  حصة الوظائف يف  مبوازاة إحداث زايدة نسبية يف  القتصاد 

،  وطخرون   Reardonأنشطة املراحل األخرية يف سلسلة اإلمدادات، مثل النقل والتجهيز والتغليف والبيع ابلتجزئة )مثالً،  
النمو العايل للطلب على األغذية اجملهرزة يف أفريقيا جنوب الصحراء  يلفت االنتباه إىل    صدر مؤخرًا تقريرًا   (. كما أن 2021

، إىل درجة  2015و 2005ملتوسط العاملي بني عامي  أضعاف مقارنة اب 1.5الكربى، حيث شهدت منًوا بوترية أسرع مبقدار  
ليون دوالر أمريكي نلول  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ثالث مرات ليبلغ تر  أنه من املتوقع أن يتضاعف سوق األغذية يف 

(. ويف هذه األثناء، مل تتمكن  2018)مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،    2030عام 
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الغذائية   الواردات  إليه حالًيا من خالل  الذي يتم االستجابة  املتنامي،  الطلب  الزراعي يف أفريقيا من مواكبة  نظم اإلنتاج 
بـاملقدر  الدويل،    35 حدودرة  )البنك  سنواًي  أمريكي  دوالر  األغذية  2013مليار  من  األكرب  اازء  و،هيز  إنتاج  وميكن   .)

أن فر  العمل يف تصنيع    معخالل تكامل أفضل،   املستوردة على املستوى احمللي، أو تداوهلا على املستوى اإلقليمي من 
 .  هي غري نظاميةاألغذية يف اإلقليم 

، تنتشر بسرعة خرباء احلمية وأخصائيي التغذيةكذلك، ف ن مهًنا أخرى يف النظم الغذائية، مبا يف ذلك على سبيل املثال 
  000 135من  خرباء احلميةكبرية. وقد ارتفع عدد خرباء التغذية وأخصائيي التغذية املسجرلني يف االحتاد الدويل لرابطات  

. أمرا توزرع خرباء احلمية وأخصائيي التغذية كنسبة  2016و   2000املائة( بني عامي    يف   55شخًصا )منو بنسبة   362 209 إىل
النظم  حمو األمية الغذائية والتثقيف يف نال  (، ويصبح  6مئوية من إمجايل عدد السكان فيختلف بشكل كبري )أُنظر الشكل  

)االحتاد الدويل  والوقاية منها محالت الصحة العامة اخلاصة مبعااة األمراض املتصلة ابلنمط الغذائي  أ ية يف رالغذائية أكث
احلميةلرابطات   اخلدمات 2016،  خرباء  قطاع  ويف  املستشفيات،  يف  التغذية  وأخصائيي  احلمية  خرباء  يعمل   .)
ويف الضيافةالغذائية/ الغذائية،  املنتجات  تصنيع  ويف  وعيادات  املر  ،  خاصة  عيادات  ويف  الرايضة،  وقاعات  الرايضية  افق 

 مستوى اجملتمع احمللي. خارجية، ويف األوساط األكادميية والبحوث، ويف مشاريع غذائية على
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 االختالفات العاملية يف فرص العمل التمثيلية خلرباء احلمّية وأخصائيي التغذية: 6الشكل 

 

 2016،  خرباء احلميةاملصدر: االحتاد الدويل لرابطات 
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التغذية واحلمية الغذائية، خاصة يف أمريكا الشمالية، بسبب عدم تنوعه االجتماعي  ممثلي قطاع إمنا ُوجرهت االنتقادات إىل 
جتماعي بشصن استهالك والثقايف والتحدايت اليت يطرحها اهة توفري توجيهات كفوءة من الناحية الثقافية ومراعية للنوع اال

التقرير. ومبوازاة مهن أخرى   الشباب اليت جرت مناقشتها سابًقا يف هذا  لتنورع  املتقاطعة  الدوافع  األغذية واملمارسات يف 
املتحدة   85متصلة ابلرعاية الصحية، كان أكثر من   الوالايت  الغذائية يف  التغذية واحلميرة  املهنيني يف نال  املائة من  يف 

القائمة  (. وميكن أن يزيد االهتمام املتنامي ابلعالقة  Robinson  ،2020يف املائة من النساء )  94البيض و ة مناألمريكي
 لعمل يف هذه املهن.   لفر   وأن يفضي إىل استحداثبني النظم الغذائية والصحة الطلب على هذه املهارات 

 ظروف العمالة والعمل الالئق يف النظم الغذائية 
مكان   ميشمل فر  العمل املنتج اليت حتقق دخاًل منصًفا وتوفِرر األمن يفلعمل الدولية العمل الالئق أبنه  تعررف منظمة ا

، وحتسِرن طفاق التنمية الشخصية والتكامل االجتماعي، وحرية الناس يف التعبري عن  للعائالتالعمل واحلماية االجتماعية  
واملش حياهتم  اليت متس  القرارات  وتنظيم  والرجالم  شواغلهم،  النساء  املتساوية اميع  واملعاملة  الفر   وتكافؤ  فيها،  اركة 

أهداف التنمية املستدامة يف إطار اهلدف   ضمن، متر إدراج هذا املفهوم  2015د(. ويف عام 2020)منظمة العمل الدولية، 
تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع. وقد  :  8

متر تعريف املبادئ األساسية واحلقوق يف العمل )املشار إليها أيًضا أبهنا معايري العمل األساسية أو حقوق العمل األساسية(  
(، وهي تتضمن حرية  1998)منظمة العمل الدولية،    1998حلقوق األساسية يف العمل لعام  يف اإلعالن بشصن املبادئ وا

)مبا يف ذلك التمييز القائم  تشكيل اامعيات واحلق يف املفاوضة ااماعية، والقضاء على مجيع أشكال التمييز يف العمل  
جتماعي، والدين، والتوجره اانسي(، والقضاء  ، والعمر، واانسية، واألصل العرقي، والوضع االاملساواة بني اانسنيعلى  

على عمل األطفال والعمل القسري. غري أن فر  العمل يف النظم الغذائية، وخباصة يف اإلنتاج األوريل يف الزراعة، تشهد  
اد كبرية  انتهاكاٍت واسعة النطاق اميع حقوق العمل األساسية هذه، حيث توجد أغلبية األطفال العاملني يف الزراعة، وأعد

املنتشرة اهة   انعدام املساواة  العاملني قسرًا يف مصايد األمساك، وأوجه  والعمر، وتقسيم اجملموعات    املنظور اانسا من 
نقاابت عمالية. إضافًة إىل    لتشكيلاهلشة للعاملني واستغالهلا، من قبيل املهاجرين والسكان األصليني، واملعدالت األدىن  

بفعل التعررض للمواد الكيميائية واستخدام أدوات وطالت خطرية والتماس  حافالً ابملخاطرعامًة قطاًعا ذلك، تُعترب الزراعة 
(. كما أن فر  العمل يف النظم الغذائية تشهد املستوى األعلى من الطابع  2010مع حيواانت برية )منظمة العمل الدولية،  

 لى احلماية االجتماعية  عصول  احل الناقصة والفقر، وتشهد املستوايت األدىن منة، والعمالة  ي، والعمالة العرضالنظامي غري  
(Allieu  وOcampo  ،2020  ؛Eurofound  ،2014  ،ب؛2018؛ منظمة العمل الدوليةTownsend    2017،  وطخرون  )

 .19-اليت تفاقمها على حنٍو أكرب جائحة كوفيد
وابلتايل، غالًبا ما تترسم عمالة الشباب يف النظم الغذائية، وخباصة يف اإلنتاج األوريل أو ،هيز األغذية، بظروف عمل دون  
تلك اليت متيرز مفهوم العمل الالئق. كما أن ظهور سالسل اإلمدادات الغذائية العاملية وتركرزها املتنامي ووجود فجوات خطرية  

لغذائية، مبا يف ذلك اإلنفاذ غري املالئم للتشريعات ونظم عالقات العمل الضعيفة وحمدودية  مستوى حوكمة النظم ا على
عوامل تيسرر انتهاك حقوق العمل يف كل مرحلة من مراحل    كلهاالقدرة على تتبرع املنتجات الغذائية وتشترت القوى العاملة،  

 أ(.2008؛ منظمة العمل الدولية، Clapp  ،2018النظم الغذائية )
نفرذة بلدان ال تنطبق على الزراعة والنظم الغذائية، ألن العديد من األنشطة امل العديد من الوما زالت تشريعات العمل يف  

مع العالقات العائلية؛ أو ألن التشريعات غري   تتداخلتغطيتها؛ وألن عالقات العمل غري رمسية وغالًبا ما  ُتستبعد من فيها
وال فر   مالئمة  خلصوصية  الغذائية،    تستجيب  النظم  يف  سيما العمل  األوريل    ال  اإلنتاج  أنشطة  ما  صر  يف 
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(Alemahu، 2018ويف .)   ،عديدة استبعاد حاالٍت  املصجور   يتمر  غري  األسري  العمل  يف  املنخرطني  والشباب  األطفال 
حنو أكرب من تطبيق قوانني    لى، عالزراعة ومؤسسات األعمال العائلية الصغرية احلجم ويف البيع ابلتجزئة وخدمات الطعام يف

راء على أهنا تشكل امتداًدا  جَ العمل. وميكن اعتبار حقوق األُ  اتاإلقرار بعملهم كجزء من عالقخاصة بسبب عدم  العمل 
تتطابق درجات أعلى من انعدام الطابع الرمسي مع حقوق أضعف للعمرال. ويف   ، حيثنظاميةوال  النظامية بني العمالة غري  

الطابع غري   ما  ول  غالًبا  الغذائية،  االجتماعية واألمن    النظاميالنظم  احلماية  تدابري  الوصول إىل  للعمل دون  واملومسي 
 ج(.2020العمل )منظمة العمل الدولية،  االجتماعي، ونتيجًة لذلك ال  ظى العمرال نماية من أوجه عدم اليقني يف 

املستوى الكايف يف احتادات العمرال ومنظمات املنتجني، ممرا  در من قدرهتم  هو دون  الشباب  عينه، ف نر متثيل  ويف الوقت  
اابت  (. وإضافًة إىل تراجع عدد األعضاء يف النقKeune  ،2015على حتديد القرارات بشصن النظم الغذائية اليت تؤثر عليهم ) 

؛  ESS-ERIC ،2020، ارتفع متوسط عمر املنتسبني إىل النقاابت العمالية يف العقد املاضي )كافة  أحناء العامل العمالية يف
(، األمر الذي يبنير ابتعاد الشباب عن أشكال التمثيل التقليدية. كما  2020منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  

لية ينعكس يف ظهور أشكال جديدة من التمثيل والعمل ااماعي، تترسم  الى النقاابت العمأن تراجع اعتماد الشباب ع
 أب ية خاصة يف مسائل االستدامة.

 تعزيز الطلب على الشباب يف أسواق العمل اخلاصة ابلنظم الغذائية  
، إن الرتكيز احلصري على تعزيز املهارات وقابلية التشغيل وحدها )مثالً الرتكيز على جانب  2الفصل    جرى توضيحه يفكما  

العرض( ال  لر مسصلة الطلب غري الكايف على عمل الشباب. وتتطلرب زايدة عمالة الشباب يف النظم الغذائية سياساٍت 
بنية التحتية للنظم الغذائية وبرامج التشغيل  لعمل من خالل االستثمار يف اللوتدخالٍت لتحفيز الطلب واستحداث فر   

 احلكومية، وتوفري إعاانت لألجور للقطاعات اليت تقدرم مزااي اجتماعية واقتصادية للمجتمع.
بناء مراكز غذائية إقليمية، ومرافق لتجهيز  لاالستثمارات    البنية التحتية اهلامة لألغذيةوميكن أن تشمل فر  العمل يف  

وأسواق   )للاألغذية  األجل  Brown  ،2021مزارعني  القصرية  العمل  فر   يشمل  وهذا  املادية  ل(.  التحتية  البنية  بناء 
البناء، ومرافق الطاقة املتجددة لتجهيز األغذية وتغليفها، والتطوير املستمر(، إضافًة إىل استحداث فر  العمل يف   )أعمال

(. وميكن لتوفرر البنية التحتية العامة  Shimokawa ،2008و Pinstrup-Andersonهندسة وصيانة البنية التحتية اهلامة ) 
السوق  يف  اخللل  أوجه  بدورها  تعاجل  أن    ( Methakunnavut  ،2004و  Jitsuchonوطخرون،    Shengen)  املشرتكة 

هذه  لتوفري وتطوير  وتسويقها،  األغذية  ،هيز  مؤسسات  يف  لالستثمار  املال  رأس  إىل  يفتقرون  الذين  للشباب  الفر  
 املؤسسات.

وطخرون  ،  Rose؛  Hooks  ،2030و  Labaoلدعم التنمية االقتصادية )  برامج التوظيف العامةولطاملا اصت احلكومات إىل  
(، مبا يف ذلك للشباب. وهي تشمل التوظيف العام املباشر  2012،  رون وطخ   Almeida( والتدريب على العمل ) 1985
. فمنظمة الزراعة  املهارات  لصقللربامج التدريب التعاوين أو برامج تدريب أخرى    يف القطاع العام ألجور  لعاانت  اإلو 
  الذين ترتاوح أعمارهم بني مهاراهتم للشباب  تطوير  يف كندا مثالً، متورل برانمج عمالة الشباب و الصناعات الزراعية والغذائية  و 

إعاانت لألجور حىت  . كما  سنة  30و  15 الربانمج  الشباب يف    50يوفرر  اليت تستخدم  املائة يف مؤسسات األعمال  يف 
ذائية  الصناعات الزراعية والغاألعمال الصيفية يف نال الزراعة، والتسويق الزراعي والتوزيع، و،هيز األغذية )منظمة الزراعة و 

(. أمرا برامج املهارات اإليكولوجية الفدرالية، يف كندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وطيرلندا الشمالية،  2020يف كندا، 
يف املائة    75فتستهدف طالرب ااامعات الذين يبحثون عن تدريب تعاو  أثناء العمل. وهي توفرر إعانًة لألجور بنسبة  
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يف يعملون  الذين  املستدامة،    للشباب  ابلزراعة  املتصلة  تلك  ذلك  يف  مبا  والطبيعية،  البيئية  ابملوارد  املتصلة  املهن 
(EcoCanada  ،2021  ؛Our Bright Future  ،2021  الشباب تطوير عمالة  اإلقليمية  الربامج  تستهدف  (. كذلك، 

ي منظمة إقليمية للتنمية الزراعية  هو الصندوق االستئما  حلوض كولومبيا، وهعلى ذلك  احملددة السياق. وأحد األمثلة  
تشمل املقاطعات احلكومية احمللية واجملالس العشائرية، وتدعم عمالة الطالرب، والتدريب املهين، والتدريب الداخلي وإعاانت 

توفري  األجور الصيفية للشباب العاملني يف اإلقليم على برامج إدارة الزراعة واألراضي، هبدف حتفيز التنمية االقتصادية، و 
حملًيا   ومزروعة  أغذية صحية  إىل  احلو   املقيمني يف  وصول  وزايدة  للشباب،  العمل  فر   واستحداث  التدريب  فر  

 (.2021)الصندوق االستئما  حلو  كولومبيا، 
احلصول على نتائج هامة من خالل    ابإلمكان وتبنير ،ربة برامج التوظيف العامة اليت تركرز على الزراعة والنظم الغذائية أنه  

(، والربانمج  2005االستثمارات املستدامة. فقانون املهامتا غاندي الوطين لضمان العمالة الريفية يف اهلند )حكومة اهلند،  
، كانت أهدافه صر ة منذ إطالقه من أجل توليد فر  العمل واحلفاظ على  2006عام    تطبيقه يفبدأ   املتصل به الذي

وليد أصول مستدامة لقاعدة املوارد الزراعية والطبيعية. وقد جرى تقييمه أيًضا للمسا ة على حنٍو واسع يف التمكني  الدخل وت
ذلك من خالل احلفاظ بصورة ضمنية على احلدر األدىن لألجور يف املناطق الريفية. وسا ت   وحتسني أسواق العمل، مبا يف

فية من خالل األشغال العامة يف زايدة الغالرت وتوسيع نطاق اإلنتاج الزراعي واملداخيل  االستثمارات يف بناء البنية التحتية الري 
 (.  Narayanan، 2020ويف حتقيق األمن الغذائي ) 

لقد أثبتت حاضنات مؤسسات األعمال للشباب يف النظم الغذائية، اليت تشكل هيكليات توفرر البنية التحتية )املختربات  
واملعدات واملواقع التجريبية( فعاليتها يف عدة سياقات اهة تعزيز قابلية تشغيل الشباب ومشاركتهم يف    أجهزة احلاسوبو 

تشجيع الديناميكية والتعاون على   مبوازاة سوق العمل، واستحداث فر  عمل مصجور يف املؤسسات اليت يقودها شباب،  
حاضنا إن  املثال،  سبيل  على  اإلقليمي.  لتعزيز  املستوى  التونسية  الوكالة  تدعمها  اليت  الزراعية  األعمال  مؤسسات  ت 

ندية   مشاريع  إىل  أفكارهم  الشباب يف حتويل  األعمال  روراد  تساعد  مبتكرة  مبادرة حكومية  متثل  الزراعية  االستثمارات 
  12بني ترتاوح  اية خالل فرتة  املهارات الفنية، واإلدارية والدر   الستيفاء وتنفيذها، من خالل الدعم املستهدف، مبا يف ذلك  

شهرًا. وتوفرر الوكالة التونسية لتعزيز االستثمارات الزراعية املزيد من الدعم لتحديد أسواٍق جديدة والوصول إليها من    24و
يف املعارض الزراعية وإقامة الشبكات بني روراد األعمال الزراعية. وتتمثل ميزة هامة يف  على املشاركة  خالل تشجيع الشباب  

استحداث مهنة زراعية مللمدرربني الزراعينيم وإصدار الشهادات هلم )الوكالة التونسية لتعزيز االستثمارات  يف  هذا النهج  
ة الفنية يف التقنيات الزراعية والتدريب التحفيزي والتشجيع،  (. ويعمل املدرربون كعوامل تغيري، يوفررون املشور 2021الزراعية،  

األعمال   رايدة  يف  للنجاح  الضروريني  الذات  وتقدير  الثقة  لبناء  أساسي  أنه  أثبت  الذي   األمر 
(Termine وCastagnone ،2018.) 

،  الئقةظروف عمل جيدة وأجورًا  الشباب للعمل يف النظم الغذائية اليت توفرر    دعمرئيسية عن مبادرات  المثلة  بعض األ  وهذه 
د؛  2018واليت ترمي إىل االستجابة إىل توقعاهتم اهة الرفاهية وجودة احلياة واالستدامة البيئية )منظمة األغذية والزراعة،  

الرفيع املستوى،   العمل  الدوافع األساسية اليت تؤثر على نتائج عمالة 2020فريق  اثنني من  التاليان    أ(. ويتناول الفصالن 
 والتمويل، واملعرفة، والتعليم واالبتكار. يض الى املوارد، مثل األر عصول احل وهي الشباب يف النظام الغذائي
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 لخص امل

ال ركن اعتبار النظم الغذائية اليت ال توّفر العمل    ا حيثالرابط القائم بني النظم الغذائية والعمالة ثنائي االجتاهإّن  
لألشخاص املنخرطني فيها مستدامًة من الناحيتني االجتماعية واالقتصاديةا يف   الكررةالالئق واجملدي وسبل العي   

 يتطّلعوا إل العمل يف نظم غذائية ليست جمدية وجمزية اقتصاداًي وحمّفز  فكراًي. حني أن الشباب لن
ال يتطابق مع الواقع احلايل ملشاركة الشباب ا  البطالةن احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ويف احلماية من  غري أ
سوق العمل. ويف حني أن النظم الغذائية تشكل املستخدم األكرب للشبابا خاصة يف بلدان اجلنوبا فهي عاجز    يف

ألقت الضوء على احلاجة امللّحة ملعاجلة أوجه عدم    19-يد. كما أن جائحة كوفهمعن توفري العمل الالئق جلزء كبري من
اإلنصاف هذها واحلاجة إل أن توّفر النظم الغذائية فرص عمل وسبل عي  قادر  على الصمود يف وجه االختالالت  

 واألامات.  
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 لى املواردعصول احل -4
رئيسًيا أمام مشاركة الشباب    عائًقا  -مبا يف ذلك األرض والعمل واملعرفة والتمويل واألسواق  -لى املواردعصول  يشكل احل

النظم الغذائية، بدًءا من اإلنتاج األويل ووصوالً إىل توزيع األغذية واستهالكها. وينبغي استهداف توزيع املوارد من أجل   يف
ة واملسارات ااديدة اليت حتدر من االنبعااثت وتكون قادرة على الصمود يف  التوفيق بني الزراعة وسبل كسب العيش الريفي

وجه تغري املناخ؛ ونزع اخلطر عن سبل كسب العيش، واملزارع وسالسل القيمة هبدف التصدري لتقلبات الطقس املتزايدة  
نايل  ل القيمة، ابستهداف النتائج يفواألحداث املناخية القصوى؛ واحلدر من االنبعااثت النامجة عن األمناط الغذائية وسالس 

 (.2020وطخرون،  Steinerالصحة واملناخ )
ويبحث هذا الفصل يف كيفية حصول الشباب على حقوقهم وعلى املوارد، وخباصة لتعزيز مشاركتهم يف الزراعة على نطاق  

لى املوارد  عصول الشباب  حيتعلرق  صغري واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف النظام الغذائي. وكما سبقت مناقشته،  
أشكال  واايل وكذلك العنصرية و املنظور اانسا   العمليات املرتابطة اليت  دردها كل من الطبقة االجتماعية، و  مبجموعة من

أ(. وابلتايل، يطرح هذا الفصل األسئلة التالية:  2019ب و Bell،  2019و  Wyplerو  Leslie؛  Leslie  ،2019اهليمنة )
من دون تعريض احتياجات    العوائق لى املوارد، وكيف ميكن ،اوز هذه  عصول الشباب  حتول دون حاليت    العوائق ما هي  

 إىل اخلطر؟  سًنا  وحقوق األجيال األكرب
الغذائية أكثر استدامًة، ومشاركتهم أكثر قدرة على لى املوارد يف النظم  عصول الشباب  حمبدأ عام، سوف يكون حتسني  ك

الصمود يف وجه الصدمات االقتصادية واملناخية، حني ال يتوقف األمر على ض ر مستمر ملوارد خارجية إمنا على قدرهتم  
إلقاء الضوء على   على املطالبة بشكل أكرب وأكثر عدالً ابملوارد املتوفرة أصالً يف بيئاهتم ونتمعاهتم. وينبغي يف هذا الصدد

األجيال، واإلقرار به ودعمه، وهو يُعررف أبنه مالصلة املتعمدة بني شخصني أو أكثر من فئات عمرية  تلفةم   التضامن بني
(Cruz Saco  ،2010  ،وتنبثق ]النسخة اإلنكليزية[  9  فحةص ال .)    القائم بينهم والذي يعكس  عهذه الصلة ن مالرتابط 

العاطفية والتربيرات  الرغبات الشخصية واألهداف   الغري واملصلحة الذاتية، وبني  العقالنيةاملادية، والصالت  ، وبني حبر 
كما أن انتقال املوارد واملعارف من جيل    ]النسخة اإلنكليزية[(. 9الصفحة ، Cruz Saco  ،2010) م تلقري الرعاية وتوفريها

امن خالل مرحليت العمل املشرتك واحلياة ابالستناد إىل  إىل طخر بني ااهات الفاعلة )من األقارب وغري األقارب(، والتض
ميكن والتعاطف،  واملعايري  واألهداف،  املصاحل،  السلسم   أن  وحدة  مالنقل  يسهرل  وأن  وإطاره،  التعاون  أسس   يرسي 

(Potter  وLobley ،1996 ، للموارد والرقابة اإلدارية واملع]النسخة اإلنكليزية[  286 فحة صال )اخلاصة ابملؤسسات. ارف 
معظم املؤلفني على أهنا    يتعامل معهاأن العلماء يعطون تعريًفا  تلًفا لوراثة املزارع )وغريها من املؤسسات الغذائية(،    معو 

املهارات   إىل جانبعملية قائمة بني األجيال؛ مثل نقل ملكية املزرعة )أو مؤسسة أخرى( ورقابتها اإلدارية إىل اايل التايل،  
( الصلة  ذات  ؛  Whitehead  ،2010وBaker و   Lobley؛Kihi،1997؛  Errington  ،1993و  Gassonواملعرفة 

Potter  وLobley  ،1996،أجيال وإبداع    معارفري مناقشة النقل املتزامن لألصول املادية وغري املادية، مبا يف ذلك  (. و
الفصل   يف  احملليني  واملزارعني  األصليني  األقارب،  5السكان  وغري  األقارب  من  فاعلة  جهات  بني  الوراثة  وإذ حتصل   .

سة الزراعية أو الغذائية ضمن سياٍق أوسع، مبا يف ذلك  عمليًة متعددة املراحل من التغيري احلاصل بني األجيال يف املؤس  تُعترب
لة للجهات الفاعلة والتعاون بني األجيال.    ااوانب املختلفة واألدوار املعدر
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 واملياه واألرصدة السمكية والغاابت  على األراضيصول احل

و/أو مجاعات ]...[ مبا يف ذلك  ا للفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية احلق يف امتالك األرض، أفرادً 
احل والغاابت عصول  احلق يف  واملراعي  األمساك  ومصايد  الساحلية  البحرية  واملناطق  املائية  والكتل  األراضي  لى 

،  2017إعالن األمم املتحدة املتعلق نقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية، املوجودة فيها...  )
 (.17املادة 

األصلية احلق يف األراضي واألقاليم املوارد اليت امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو اليت استخدمتها  للشعوب  
مت أو ذلك...  اعرتافً ناكتسبتها خبالف  الدولة  األمم  ح  واملوارد )إعالن  األراضي واألقاليم  قانونيني هلذه  ا ومحاية 

 (.26، املادة 2007املتحدة بشصن حقوق الشعوب األصلية،  

عن اان رمسية خلرباء دوليني )أُنظر مثالً منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية  لقد أكردت التقارير الصادرة  
التقييم الدويل للمعرفة الزراعية والعلم والتكنولوجيا من أجل  أ؛  2020،  2019رباء الرفيع املستوى،  ؛ وفريق اخلأ2019الزراعية،  
والتقييم الدويل للمعرفة الزراعية والعلم والتكنولوجيا    Haerlinو  Herren؛  2021،  وطخرون  Ricciardi؛  2009التنمية،  

على املنافع االقتصادية، واالجتماعية واإليكولوجية للزراعة على نطاق    (2020من أجل التنمية + اجملموعة االستشارية،  
إمكانيات تكيرفها  املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف النظم الغذائية من حيث قدرهتا على الصمود و  صغري وغريها من
لالطرالع على تعريف الزراعة على نطاق صغري والزراعة األسرية(. وقد بيرنت هذه الدراسات أن الغالرت    6)أُنظر اإلطار  

، وأن املزارع الصغرية تولرد نتائج الكربىعامًة أعلى يف املزارع الصغرية ممرا هي عليه يف املزارع الصناعية  للهكتار الواحد هي
 ة األمن الغذائي والتغذية، وفر  العمل، وتنمية اجملتمع احمللي واالستدامة البيئية.أفضل اه

 ي وغريها من املوارد الطبيعية ابعتباره حًقا من حقوق اإلنسان ضا لى األر عصول  إضافًة إىل ذلك، يتمر اإلقرار ابحلق يف احل
طق الريفية، وفق ما ينصر عليه إعالن األمم املتحدة  للسكان األصليني والفالرحني وسائر األشخا  الذين يعيشون يف املنا

األصلية و  الشعوب  الريفيةبشصن حقوق  املناطق  العاملني يف  من  الفالحني وغريهم  املتعلق نقوق  املتحدة  األمم  .  إعالن 
املسؤولة حليازة األراضي  بشصن احلوكمة  الصادرة عن انة األمن الغذائي العاملي  خلطوط التوجيهية الطوعية  كذلك، أقررت ا

ماألراضي ومصايد األمساك والغاابت عامل حموري إلعمال  أبن    ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين
  حقوق اإلنسان واألمن الغذائي والقضاء على الفقر وحتقيق سبل العيش املستدامة واالستقرار االجتماعي واإلسكان اآلمن 

 .( ]النسخة اإلنكليزية[ 6 فحةصال، 2012م )منظمة األغذية والزراعة،  االجتماعيو ة والنمو االقتصادي والتنمية الريفي
األراضي    تركيزوغريها من املوارد الطبيعية غري قابل للتحقيق بسهولة. ابلفعل، إن    ي ضا لى األر عصول  غري أن احلق يف احل
يف  وغريها من املوارد الطبيعية  اضي  لى األر عصول  اب على احلبشصن قدرة الشب  ابستمرارشواغل    يطرحالزراعية والغاابت  

املتحدة للزراعة األسرية مثالً على  سعيهم إىل   الواثئق يف إطار عقد األمم  الغذائية. وتؤكد  بناء مؤسسات جديدة للنظم 
ا العمود الفقري إلنتاج األغذية  ، واحلفاظ عليها ودعمها ابعتبارهالنطاق االلتزام بتعزيز مالزراعة األسريةم أو الزراعة الصغرية 

ب، الصفحة  2019دوق الدويل للتنمية الزراعية )ن، كما يف منظمة األغذية والزراعة والصمستقبالً يف العامل، على سبيل املثال
 : ]النسخة اإلنكليزية[(  2

والتغذية، وإدارة املوارد الطبيعية،  يتم اإلقرار عامة أبن املزارعني األسريني هم املسا ون الرئيسيون يف األمن الغذائي  
ومتاسك اجملتمع احمللي الريفي واإلرث الثقايف. وبصورٍة خاصة، ينتجون أغلبية األغذية يف العامل، وهم مستثمرون 

 .كبار يف القطاع الزراعي ويشكلون أساًسا للهيكلية احمللية ملؤسسات األعمال واالقتصاد يف املناطق الريفية
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أصحاب   وابلتايل، اب أن تركرز السياسات على سبل احلفاظ على األراضي، وعند الضرورة، توسيع نطاق النظم القائمة على
 احليازات الصغرية اخلاصة نيازة األراضي واملوارد لتشمل األجيال املقبلة.

 الزراعة األسرية الصغرية النطاق و زراعة ال: 6اإلطار 

م عوًضا عن استخدام مصطلح مالزراعة  الصغرية النطاقيشري هذا التقرير عامًة إىل مأصحاب احليازات الصغريةم ومالزراعة  
األسريةم. ويف حني أن عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية يالحظ أنه مال يوجد تعريف واحد للزراعة األسريةم، اعتمدت  

وسيلة لتنظيم اإلنتاج عة األسرية لألمم املتحدة التعريف التايل: متُعدر ]الزراعة األسرية[  اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للزرا
الزراعي واحلرجي والسمكي والرعوي واالستزراع السمكي، وتتوىل األسرة إدارهتا وتشغيلها، وتعتمد بشكل أساسي على  

وتؤداين    ، اعالقة بني األسرة واملزرعة و ا تتطوران معً ومثة  .  اليد العاملة األسرية، مبا يشمل النساء والرجال على حد سواء 
 .( أ2019)منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،    م وظائف اقتصادية وبيئية وإجنابية واجتماعية وثقافية

في حني  وحيد أو األساسي. فشكل املعيار الوكان املؤلفون املعنيون بتعريف الزراعة األسرية قد أشاروا إىل أن احلجم ال ي
مع اختالف املنطقة اليت تتواجد  قد  تلف  حجم احليازة الزراعية األسرية والقابلة لالستمرار من الناحية االقتصادية  أنر  

قدر  فيها، تتميرز املزارع األسرية عامًة ابسرتاتيجية لإلنتاج الزراعي تعتمد بصورة رئيسية على العمل األسري، واستخدام  
 (.2016، وطخرون  Graeubملدخالت من مصادر خارجية ووصول حمدود إىل فر  عمل خارج املزرعة )من اأقلر 

ويستخدم هذا التقرير مصطلح مصاحب احليازة الصغريةم؛ يف حني أن أغلبية املزارع الصغرية هي أيًضا ممزارع أسريةم  
توىلر  توهذه حال العديد منها؛ أو    –كما يرد تعريفه أعاله، ميكن أن يتوىلر شخص واحد أيًضا إدارة املزارع الصغرية  

مشغرلون أسريون حيث ال يكون لدى  -عديدة اليوم من حول العامل  كما اري يف حاالت-إدارهتا نموعة صغرية، أو
فكرة املهيمنة  ال الزوجة أو أفراد طخرين يف األسرة خربة كبرية يف تشغيل املزرعة. ففي الوالايت املتحدة األمريكية مثالً، متثل  

موجودة قبل قرٍن من الزمن وكانت   هي مل تكن فبل اجتماعية حديثة نسبًيا.    - وتوزيع العمل فيها    - مللزراعة األسريةم
نظام  مرتسرخة من خالل  الشباب  أذهان  يف  لتنمية   H-4اتر ًيا  برانمج  وهو  الزراعة  مهارات  ،  وزارة  تقوده  الشباب 

(. وابلتايل، ال  Rosenberg  ،2015ب؛  Bell  ،2019و  Wyplerو  Leslieبلًدا )  50األمريكية ويُنفرذ يف أكثر من  
يشري مصطلح مصاحب احليازة الصغريةم إىل حجم املزرعة فحسب، بل األهم إىل طريقة عملها، حيث يتوىلر مالك  

مبساعدة أفراد    -ليس ابلضرورة    وإن   - املزرعة أو مستصجرها إدارة املزرعة بنفسه أو يعمل فيها، ويف أغلب األحيان  
أ،  White ،2020وء من وقت إىل طخر إىل عمرال أجراء )أُنظر مثالً املناقشة يف العائلة، من دون استبعاد إمكانية اللج

 (.]النسخة اإلنكليزية[ 15-14 فحتان صال

هم  األهم أن العديد من الشباب يف األرايف والتوراقني إىل أن يصبحوا مزارعني، وحىت لو كان أهلهم ميلكون أراٍض،  لعلر و 
إ معدمني  األوروبية،  أنفسهم  )املفوضية  األوسع  احمللي  اجملتمع  و/أو  أهلهم  هلم  يتيحها  أن  حني   أ؛ 2016ىل 

 Monllor  ،2012 يد األمساك وموارد أخرى من جيل إىل طخر يشمل عمليات  انتقال األراضي واحلقوق يف مصا (. كما أن
األهل إىل أوالدهم من خالل الوراثة( واالنتقال خارج األسرة )مثالً بني أفراد اجملتمع احمللي(.   من االنتقال داخل األسرة )مثالً 
األمساك والغاابت بصفتهم   صل الشباب على املوارد الطبيعية يف قطاعات الزراعة، ومصايد   ويف بعض احلاالت، ميكن أن 

أ(. وقد  2016(، أي من دون أي خلفية يف نال الزراعة األسرية )املفوضية األوروبية، Monllor ،2012مقادمني جددم )
ادون أيًضا قنوات دخول بديلة مثل إقامة مزرعة على قطعة أرٍض يتم شراؤها أو استئجارها بشكل فردي أو مع نموعة  

 أسرته.ضمن أفراد ليس لديه ورثة   رع أكرب سًناونون قادرين على العمل يف املزرعة مع مزامن األشخا ، أو قد يك
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مؤخرًا  الصادر    Prindexكذلك، قد يشهد الشباب مستوايٍت أعلى من انعدام األمن املتعلق نيازة األراضي. ويشري تقرير  
االنطباعات  أنر إىل حيازة األراضي مقارنًة ابلبالغني، و بقدٍر أقل من األمان حيال   ون يف مجيع األقاليم يشعر   الشبابإىل أنر 
واحد من أصل ثالثة من  يشعر ، على سبيل املثال في أفريقيا جنوب الصحراء الكربىفأمن احليازة تزداد مع العمر. بشصن 

فقط من أصل ستة  واحد يف املائة( مقارنًة بشخص  33عاًما ابنعدام األمان ) 25و 18الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني  
(. ويُعزى أحد أسباب هذا املستوى األعلى  7من العمر وما فوق )أُنظر الشكل  عاًما  65البالغني يف املائة(  16أشخا  )

(.  Prindex ،2020يعيش الشباب يف مساكن مستصجرة وأن يتقاضوا أجورًا أدىن ) أن   ارتفاع احتمالالنعدام األمن، إىل 
 من احليازة ال يرتبط مبستوى التعليم.  االنطباع اخلا  أبأيًضا إىل أن ت الدراسة االستقصائية وأشار 

انعدام أمن احلياا : حصة األشخاص الذين يشعرون بعدم األمان يف كل فئة عمرية   االنطباعات بشأن: 7الشكل 
 كل إقليم  ويف

 

 Prindex ،2020: املصدر

خلص تقرير عن الفجوات بني اانسني وحقوق األرض  قد  القائمة بني اانسني. و ترتبط حقوق األرض أيًضا ابلفجوات  
إىل أن ماملرأة حمرومة إىل حدر كبري مقارنة ابلرجل يف ما  صر حقوق    2018عام  يف  منظمة األغذية والزراعة   صادر عن

(. ويف حني متر إصالح القوانني الرمسية لتيسري  ]النسخة اإلنكليزية[  1  فحةصالهـ،  2018األغذية والزراعة،   األرضم )منظمة
املوارد، قد املتكافئ إىل  النظ ال الوصول  العرفية يف بلٍد حمدرد على  يتجسرد هذا األمر يف املمارسة حني تنصر  القانونية  م 

خالف ذلك، وقد ال تتمتع النساء الشاابت ابملعرفة الضرورية، واملوارد املالية والثقة لضمان ممارسة هذا احلق )منظمة األغذية  
األمريكية،   Jacobs،2013؛  2014والزراعة،   املتحدة  الوالايت  يف  املثال،  سبيل  وعلى   وطخرون،  Leslieناقش  ي(. 

الزراعة  أبشكال  زارع أصغر حجًما ومباملرأة    تُعلب( كيف أنه من األكثر ترجيًحا أن  2019) حتظى بقدر أقلر من  من 
من األراضي واملكننة ورأس املال. إضافًة إىل    أقلر   ا، وأن تستخدم املمارسات الزراعية املستدامة اليت تتطلرب قدرً اإلعاانت
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انعدام أمن احليازة مقاسة يف مجيع املمتلكات وقطع األرض   االنطباعات بشصنعدد السكان يف البلد. **مالحظة: *معدالت املتوسط اإلقليمية مرجرحة حسب 
 ليها أو استخدامها، وليس فقط ملكيتهم مالرئيسيةم. عصول اليت يكون للمجيبني حقوق يف احل
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يف احلصول على    أحرار اهلوية اانسانيةب( القيود اهليكلية اليت يواجهها املزارعون  2019)  وطخرون،  Leslieناقش  ي ذلك،
، وكيف  ستقيمالنظام األبوي امل طغى عليه  يأراٍض زراعية يف الوالايت املتحدة األمريكية، يف ظلر منوذج من الزراعة األسرية  

خاصة  يتجاوزون هذه املشكلة بطرٍق  تلفة ومبتكرة، من خالل أراٍض زراعية مجاعية    أحرار اهلوية اانسانيةأن املزارعني  
ومساكن خاصة هبم، مبا يعيد حتديد منوذج املزرعة األسرية. كذلك، ميكن أن حُتدرد حقوق األرض    أبحرار اهلوية اانسانية
يز، مثل التمييز على أساس العرق واإلثنية والطبقة االجتماعية. ويف الوالايت املتحدة األمريكية،  التمي أبشكال أخرى من 

يقارب   ما  البيض  األراضي  مالكو  )  98ميثرل  اخلاصة  الزراعية  األراضي  مجيع  من  املائة     Woodو  Gilbertيف 

أن تتملرك    احتمال وضع سياسات لتوزيع األراضي إثر احلكم االستعماري، ما زال   (. ويف اهلند، رغم Sharp  ،2002و
 (.  Dubey ،2012و  Desai)احتماالً ضئيالً طبقات اجتماعية وقبائل حمدردة األراضي  
احليواانت  ميل كثيفة، مثلوتتطلب رسا  أهمر الوصول إىل خيارات تُعترب  صعوبة يف  ويف حالة الثروة احليوانية، قد اد الشباب  

إنتاج اجملرتات الصغرية يف إثيوبيا، يشغل الشباب يف أغلب األحيان   قطاع  (. ويف2012،  وطخرون   Suloاملنتجة لأللبان )
وظائف مصجورة يف سالسل األغذية اخلاصة ابجملرتات الصغرية، يف حني تعود ملكية احليواانت ومؤسسات األعمال ذات  

الثروة (. كذلك، ميكن أن يكون الوصول  Estruch  ،2017و  Dubeyو  Muellerكرب سًنا )األرجال  الالصلة إىل   إىل 
رجال. ففي كينيا مثالً، ميكن للرجال وحدهم وراثة الثروة احليوانية من قبيل املواشي واألغنام واملاعز احليوانية متحيـرزًا لصاحل ا
، تُعترب الثروة احليوانية اليت من ذلك   أهنا قد تُقدرم كهدية للرجال والنساء على السواء. وعلى العكس معابعتباره حًقا عرفًيا،  

،  وطخرون   Mutuaناالً خاًصا ابملرأة وميكن للشباب الوصول إليه بسهولة أكرب )الدواجن،   ، مثلكثافة  أقلر   رأس مالتطلب  ت
 (.2012، وطخرون  Sulo؛ 2017

حيث  و   - يف املياه البحرية والداخلية على السواء  - ويف األقاليم اليت تكون فيها احلقوق املتصلة مبناطق الصيد خاضعة للوائح  
لى املوارد. وغالًبا ما تُعترب مصايد األمساك  عصول  حقوق امللكية اخلاصة، قد يواجه الشباب أيًضا مشاكل متصلة ابحل تتوفر

األخريم، حيث أن طبيعتها املفتوحة للجميع متكرن األشخا  الذين ال ميكنهم الوصول    املالذبوصفها موارد مشرتكة منشاط  
(. كما أن خصخصة مناطق الصيد اليت كانت يف السابق  Béné  ،2003)  سب رزقهمكسبل أخرى لكسب العيش من   إىل

متاحة للجميع، من خالل ترتيبات كاحلصص الفردية القابلة للنقل وتراخيص الدخول احملدودة أو اهلوية االجتماعية مثل  
ب )منظمة األغذية والزراعة،  (، قد تشكل عائًقا إضافًيا أمام مشاركة الشباManimohan  ،2020و  Raoالطبقة ) الفئة أو
الذين 2016 ب (،  امل يتمتعون  من  أقلر  و امل وارد  قدر  القسم   -الية  امل ادية  بداية هذا  العتبار مصايد   -كما جرى وصفه يف 

 األمساك سبيالً يسهل الوصول إليه لكسب العيش.
ة أن الشباب الذين  دالطبيعية، بيرنت دراسات عقوقهم يف األرض وغريها من املوارد  لكي يتمكن الشباب من إعمال حو 

لى هذه املوارد، أو ميلكوهنا إمنا ليسوا  عصول يصبحوا مزارعني أو صيرادي أمساك أو رعويني وال ميكن ألهلهم احل يريدون أن 
ألغذية  لى املوارد من مصادر أخرى )منظمة ا عصول  حمستعدين بعد لنقلها إىل اايل التايل، قد يستفيدون من الدعم لل

(. كما أن ارتفاع أسعار األراضي يف  2017،  وطخرون   Wittman؛  2021،  وطخرون   Skrzypczyński؛  2014والزراعة، 
فرتة  خالل ادرخروه   الشباب، حىت وإن كان لديهم مال معظم أحناء العامل اعل شراء األراضي بعيد املنال ابلنسبة إىل معظم

املصارف مستعدة لتمويل املزارعني املبتدئني لشراء األراضي. كما أن انعدام  هجرة أو عمل خارج املزرعة؛ وقد ال تكون  
أن أسواق اإلاار    معملكية األراضي قد يؤثر على املشاركة يف أنواع أخرى من إنتاج األغذية مثل تربية األحياء املائية،  

صغري    ةالديناميكي نطاق  على  املائية  األحياء  تربية  توسيع  ويف  ذلك،  عن  بنغالديش  تعورض  يف  ،ارية   ألغراض 
(Belton وAhmed وMurshed-e-Jahan ،2014.) 
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 وموارد أخرى  األراضي لى ع صولحلوا اململوكة للشركاتشراء األراضي 
  أدرى أخرى،  يةمن احلظائر األوروبية املسيرجة وصوالً إىل متلرك األراضي على نطاق واسع لزراعة خنيل الزيت وحماصيل سلع

الوصول إىل  عقارات واسعة النطاق، إىل تقويض  ،ريد أصحاب احليازات الصغرية والسكان األصليني من أرضهم وظهور  
الزراعة على نطاق صغري ابلنسبة إىل   من األراضيوارد  امل  وحال دوهنا ابلكامل يف حاالت عديدة، وابلتايل ألغى خيار 

من األرض قد يرتك مستخدمي األرض األصليني ضمن واحاٍت    (. فالتجريد األويل 2016،  وطخرون   Graeubالشباب )
مغلقة حيث يبقى من املمكن ممارسة نوع من أنواع الزراعة على نطاق حمدود، إمنا  صل التضييق الفعلي ملساحة األرض 

حوا مزارعني(  مالئمة لتلبية احتياجات الشباب املزارعني )التوراقني إىل أن يصب بعد جيل حيث تكون األرض املتبقية غري
(. كذلك، قد يتصل التجريد من األراضي مبوارد أخرى، مثل املياه لصيد األمساك يف حاالت بناء Ii  ،2017)أُنظر مثالً  

طاثر     تلفة وثرقت دراسات  قد و (. 2009 ،وطخرون   Friend؛  Friend  ،2011و Bénéالسدود لتوليد الطاقة الكهرمائية )
؛  White  ،2012و   Julia؛2017  ،وطخرون   Elmhirst؛  Carney،2014متلك األراضي على نطاق واسع على اانسني )

Levien،2017.) 
ونظرًا إىل األداء األفضل الذي تسجرله الزراعة على نطاق صغري مقارنًة ابلزراعة الصناعية على نطاق واسع من الناحيتني  

  على األراضي صول الشباب  حاالقتصادية واالجتماعية، والنتائج السلبية لتملرك األراضي على نطاق واسع على إمكانية  
كصحد حقوق اإلنسان للفالحني وغريهم ممرن يعيشون يف املناطق الريفية    يضالى األر عصول  والزراعة املستقلة، واإلقرار ابحل

)املقرر اخلا  لألمم املتحدة    Olivier de Schutterوالسكان األصليني )أُنظر أعاله(، يشري هذا التقرير إىل قناعة السيد  
( أبن عملية متلرك األراضي على نطاق واسع قد تُعترب ماخليار األخري املرغوب بهم  2014-2008للفرتة   الغذاء للحق يف

(De Schutter  ،2011  ويف ما  صر االستثمارات الزراعية .)وترية متلرك األراضي على نطاق  مقابل تراجع ، ويف الكربى
اخلاصة   صفوفة امل مستقرة نسبًيا( )  اجملمرعةعداد  ، كانت وترية تنفيذ املشاريع الزراعية تتسارع )وبقيت األ2000واسع منذ عام  

كبرية احلجم ليست ملًكا    عقارات  ضمن ات(. كما أن مساحًة كبرية من األراضي العائدة حالًيا إىل شرك2021، ابألراضي
ة هذه للحكومات بل مستصجرة من جانبها لفرتة طويلة. وهذا يوفرر يف األجل األطول فرصًة لتقسيم وحدات اإلنتاج الكبري 

عند الضرورة، مع إجراء التحسينات الالزمة يف األراضي املتدهورة وتقدي أشكال أخرى   -لدى انتهاء مدة اإلاار أو نقلها  
إىل أعداٍد كبرية من املزارع الصغرية احلجم املنتجة واملتنوعة بدرجة عالية، واليت   - (4-2من الدعم )أُنظر أدانه يف الفقرة  

 إليها مع حقوق طمنة الستخدامها. ميكن للشباب الوصول 
املستمر لألراضي منذ منتصف القرن العشرين، يواجه    والرتكيزويف ظل الرتاكم املتزايد لرأس املال العاملي يف قطاع الزراعة  

ابلزراعة   على  املهتمون  احلصول  على  القدرة  أورواب  تقلرص  يف  أيًضا  بل  اانوب  بلدان  يف  فقط  ليس   األراضي، 
(Franco  وBorras  ،2013  وابلنظر إىل اال،اهات .)  وجود يف االحتاد األورويب، تكشف البياانت اإلحصائية  السائدة  
ن  م  ( مع ا،اه واضح لوجود عدد أقلر ]النسخة اإلنكليزية[   14  فحةص ال،  Kay  ،2016ضخم وسريع لألراضيم )  تركيزم

عدد املزارع والوظائف املتصلة    من القرن املاضي برتاجع متيرزت الزراعة األوروبية منذ السبعينات  قد  املزارع األكرب حجًما. و 
، اخنفض إمجايل عدد املزارع مبقدار الربع، األمر الذي أدرى  2016و  2005بني عامي  ف(.  2011ابملزارع )املفوضية األوروبية،  

  85وكانت أغلبية املزارع )حوايل    4(.2018،  لالحتاد األورويبمليون مزرعة )املكتب اإلحصائي    4.2  وصلت إىلإىل خسارة  
، ازداد متوسط حجم  2016و  2010هكتارات. وبني عامي    5يف تلك الفرتة مزارع صغرية دون  أبواهبا  يف املائة( اليت أقفلت  

للحيازة الواحدة   اتهكتار   16.6إىل    اتهكتار   14.4بلًدا من    28احليازات الزراعية يف بلدان االحتاد األورويب البالغ عددها  
 

 .2023وكان من املقرر حتديثها يف يناير/كانون الثا   2018ُقدرمت البياانت األخرية املتاحة عن املزارع واألراضي الزراعية عام   4
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بل    كذلكلن تبقى  أبواهبا  (. وتؤكد البياانت أيًضا أن املزارع اليت قد أقفلت  2018،  حتاد األورويب)املكتب اإلحصائي لال
 يتم دنها مع مزارع أخرى. أن  من املرجح

لى األراضي وتعزيز حقوق احليازة اخلاصة هبم، مثة إقرار متناٍم ابحلاجة  عصول الشباب حابلتايل، هبدف استكمال إمكانية 
إليها. وقد بلورت انة األمن   الذين هم يف أمسر احلاجة  إىل حتسني تركيز االستثمارات نيث يستفيد منها األشخا  

الع الزراعة ونظم األغذيةاملي عشرة مبادئ لالستثمار الغذائي  الزراعية    - ات املسؤولة يف    - املسؤولةاملعروفة ابالستثمارات 
املبادئ   القائم على ماحرتام حقوق اإلنسان واإلقرار هبام. وهذه  املبدأ األساسي  املبدأ    - العشرة ابالستناد إىل    4وخباصة 

النطاق، وتشمل االستثمارات الزراعية    - مإشراك الشباب ومتكينهمم مراحل   تلف  يف  جبميع أنواعها وأحجامها و واسعة 
 5(.2014لغاابت ومصايد األمساك والثروة احليوانية )انة األمن الغذائي العاملي، سلسلة القيمة يف صناعات  تلفة، مثل ا

 احلقوق ااماعية واملوروثة مقابل امللكية الفردية 
لى املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي واملوارد املائية، من خالل مناذج متنافسة عن إمكانية ووجوب  عصول  يتحقق احل

حيازة األراضي، من منظور السكان األصليني واجملتمعات احمللية حيال احلقوق ااماعية املوروثة عن األجداد يف األرض إىل 
تعود  تبار أن أفضل من ميلكها هم األفراد والشركات كملكية خاصة أو  وجهة النظر اإلنكليزية واألوروبية إىل األرض ابع

،  إعالن األمم املتحدة املتعلق نقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية؛  Huambachano  ،2018)  للشركات
حقوق السكان األصليني يف    ف نر (. وكما سبقت اإلشارة إليه،  Wiebe  ،2010و  Desmaraisو   Wittman؛  2017

؛  Huambachano  ،2020)  إعالن األمم املتحدة بشصن حقوق الشعوب األصليةيف  مكررسة    املواردو األراضي واألقاليم  
الشعوب األصلية  املتحدة بشصن حقوق  األمم  الفال(، ومبوجب  2007،  إعالن  املتعلق نقوق  املتحدة  األمم  حني  إعالن 

للفالحني وغريهم من العاملني يف  ذاهتا متدابري احلماية  الذي ينصر على احلقوق و   وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية
(. أمرا امللكية  2017، إعالن األمم املتحدة املتعلق نقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفيةم )املناطق الريفية
ميارسها حالًيا السكان األصليون ونتمعات أخرى تسود فيها نظم احليازة العرفية، فال تشكل ندر ذاهتا ضمانًة  ااماعية كما  

 (.Nemogá  ،2019أبنه ميكن للشباب أن يطالبوا على حنو انجح هبذه املوارد حني يكونون مستعدين لالخنراط يف الزراعة ) 
صة القابلة للتوريث معنصرًا رئيسًيا يف املستوايت العالية واملستمرة النعدام  وتشكل حيازة األراضي القائمة على امللكية اخلا

( الكثيفةم  الزراعة  متارس  اليت  اجملتمعات  يف  اإلنكليزية[  65 فحة صال ،  2010،  وطخرون   Shenkاملساواة  (.  ]النسخة 
وجامعي األعالف ومستخدمي الغاابت املتحورلني    عمال البساتنيالسواء )على عكس   صفوف املزارعني والرعويني على ويف

إىل نظام طخر(، يشكل انتقال األراضي وموارد مصايد األمساك والثروة احليوانية من جيل إىل طخر عامالً رئيسًيا يف استمرار  
ميكن توزيعها  أي  (. وحني تكون وراثة األراضي قابلة للتقسيم )2009،  طخرون و   Mulderأوجه انعدام املساواة وتعزيزها )

 يتمتع األبناء والبنات نقوق الوراثة(، ميكن أن تصبح التجزئة مشكلة.حيث  )  على أكثر من وريث واحد( ومراعية للجنسني
كما أن مبدأ امللكية ااماعية أو ملكية اجملتمع احمللي وحقوق االستخدام الفردية )اآلمنة إمنا اليت يتم إعادة توزيعها بشكل  

  - ، من بني منظمات أخرى  La Via Campesinaاليت تعتمدها احلركة العاملية للفالحني والسكان األصليني    -دوري(
وهو   املشاكل  هذه  بعض  فيتفادى  ليس  وميكن    قطنٍد  مالتقليديةم.  احمللية  واجملتمعات  األصليني  السكان  إىل  ابلنسبة 

 
( تعزيز املساواة بني اانسني ومتكني  3ر، )املسا ة يف التنمية االقتصادية املستدامة والشاملة واستئصال الفق (2املسا ة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، )( 1) املبادئ العشرة هي:   5

( صون املوارد الطبيعية وإدارهتا بصورة مستدامة وزايدة القدرة على  6( احرتام حيازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت والوصول إىل املياه، )5إشراك الشباب ومتكينهم، ) ( 4املرأة، )
( إدراج هياكل للحوكمة  9( تعزيز النظم املصمونة والصحية للزراعة واألغذية، )8احرتام الرتاث الثقايف واملعارف التقليدية ودعم التنورع واالبتكار، )(  7الصمود واحلدر من  اطر الكوارث، )

 (. 2014، تقييم ومعااة اآلاثر وتعزيز املساءلة )انة األمن الغذائي العاملي ( 10وعمليات وطليات للتظلم تتسم ابلشمول والشفافية، )
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صول الشباب  حالقانونية الوطنية من جانب مؤسسات ونموعات تعزرز    األجهزة استكشاف املبدأ ذاته وتطبيقه أينما ،يزه  
ااديدة ع واملستوطنات  املستخدمة،  غري  واألراضي  السابقة،  املزارع  مثالً  األراضي،  أو  لى  حيازهتا  يتم  اليت  واألراضي   ،

أقاليم  تلفة، وخباصة إمنا ليس    يف (. وتقوم دراساٌت معاصرة  Assies  ،2009عصيصها للزراعة احلضرية، من بني غريها )
ورغبة    ي ضااألر من  صول  ألفقط يف القارة األفريقية، بتوثيق التوتررات القائمة بني رغبة األكرب سًنا يف احلفاظ على حتكرمهم اب

 (.]النسخة اإلنكليزية[ 99-91 فحاتص الأ، White ،2020األصول )تلك من  نصيبهمالشباب يف احلصول على 

   األراضي؟ أمثلة عن ممارسات جيدة  علىصول الشباب تصورر جديد حل
لى األراضي  عصول  ميكنهم احلأظهر هذا الفصل أن الشباب الذين يريدون االخنراط يف إنتاج األغذية املستقل غالًبا ما ال  

ااددم من منتجي    الوافدين يف فرتة شباهبم، حىت وإن كان أهلهم من أصحاب احليازات الصغرية. واألمر سيران ابلنسبة إىل م
لى املوارد، وخباصٍة األراضي  عصول األغذية، يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء. وهبدف ،اوز هذه احلواجز اهة احل

ينبغياعيةالزر  عند ،  احمللي(   التوقف  أو  اإلقليمي  أو  الوطين  املستوى  على  )إن  للحكومات  ميكن  رئيسي: كيف  سؤال 
لى األراضي املوروثة عن األجداد )يف  عصول  واحلاخلاصة ابألراضي  قوق  احلتلتزم بقطع وعٍد بتوفري   واجملتمعات احمللية أن 

لشباب الراغبني يف االخنراط يف الزراعة ورعي احليواانت أو مصايد األمساك البحرية/الداخلية؟  ميع االسكان األصليني( ا  ةحال
ابلفعل، هناك طرق عديدة حتقق أو ميكن أن يتحقق ذلك من خالهلا، واب أن تعتمد السياسات احلالية إىل حدر بعيد  

صول الشباب  حالربامج القابلة للتنفيذ اليت تعزرز  على السياق القائم. وترد أدانه بعض األمثلة امللموسة عن السياسات و 
 .األراضيلى ع

 من الزراعة ااماعية إىل الزراعة القائمة على األسرة 
لقد ولرد االنتقال من الزراعة ااماعية إىل الزراعة القائمة على األسرة يف الصني وفييت انم ماليني احليازات الصغرية مبوجب  

توزيعها بشكل دوري، حيث يتلقرى كل فرد من أفراد األسرة، من الشباب واألكرب سًنا، أرًضا  يُعاد  حقوق استخدام طمنة  
زارع الصغرية يف الصني متثل اليوم أكثر من ثلث املزارع األسرية يف العامل البالغ عددها خاصة به. ونتيجًة لذلك، ابتت امل 

ذلك تحورل  ي(. و،در اإلشارة إىل أنه قبل أن  Raney  ،2016وSkoet و  Lowderمليون مزرعة أسرية )  500ر(  )املقدر 
انطلقت  مبادرة   ابالستناد إىلمسؤولية األسرةم  قائم على  الصني من الزراعة ااماعية إىل منظام   انتقلتإىل سياسة وطنية،  

)مقاطعة أهنوي( األرض ااماعية العائدة لفريق اإلنتاج اخلا  هبم إىل   غزايوغانغ من األسفل، حيث أعطى فالرحون يف
من    (. وعلى العكسvan der Ploeg  ،2013؛  Fan  ،2007و   Gulatiمبوجب عقود )  األفرادعائالت من الفالحني  

إىل انتقال مماثل إىل الزراعة على نطاق صغري بوصفها    تفضِ ، ف ن إزالة الطابع ااماعي عن ملكية األراضي يف روسيا مل  ذلك
 (.   Vorbrugg ،2019؛ Fan ،2007و Gulati) الشكل الطاغي لإلنتاج الزراعي

إمنا أفضى عفيف صرامة نظام مسؤولية األسرة وتعزيز الدولة للتحورل إىل الصناعة والتوسع احلضري يف الصني منذ الثمانينات  
. وقد استتبع ذلك تنويٌع يف سبل كسب  2015مليون عام    169إىل تزايد سريع ألعداد الفالحني املهاجرين، اليت بلغت  

(، مبا يف  Ye  ،2018بقوا يف األرايف الصينية )  امرأة وطفل ومسنر مليون    158 تضمر  العيش لدى األسر املعيشية الريفية اليت
أشكال جديدة من الزراعة    ممارسةيسعون إىل    املدن الذينذلك أتجري قطع صغرية من األراضي إىل تعاونيات ريفية وسكان  

( احلكومية  2018،  وطخرون   Qiao؛  Yiyuan  ،2015و  Hairongماإليكولوجيةم  والسياسات  الربامج  ف ن  (. كذلك، 
متزايد   بشكل  للمزارع    دمج دعمت  املقدم  الدعم  لرتكيز  الكفاءة  أطر  ابستخدام  املال،  رأس  واستثمار  األراضي 

دعم الفالرحني  يشري املطالبون ب(. و Yiyuan  ،2015و  Hairongاملزارع( اليت تستويف احلدر األدىن من اإلنتاج ) )وتعاونيات
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حتقيق مالرمسلة من األسفلم من خالل تعدرد األنشطة )مبا يف ذلك تنقرل أفراد    إمكانيةراعة األسرية يف الصني إىل  أو الز 
الريفية واحلضرية( و  العمل  السوقم، مبا    طق والتعاونيات إىل مإخفاقاتاملناعلى مستوى  ستجاابت  االاألسرة بني أسواق 
من احلدر من االعتماد على املوارد اخلارجية اإليكولوجية  مي ومبادرات الزراعة  ميكرن األسواق املرتابطة على املستوى اإلقلي

(van der Ploeg و Ye وSchneider ،2012.) 

 اإلصالحات الزراعية من ماألسفلم لتقسيم احليازات الكبرية وغري الكفؤة 
ميكن   مؤسسية،  وحدات  إىل  الزراعية  األراضي  من  مساحات كبرية  تعود  التدخالت  لحني  أو  األراضي  إصالح  ربامج 

عملية تقسيم هذه الوحدات إىل حيازات صغرية وعصيص بعض منها أو مجيعها إىل شباب يرغبون يف  أن تدعم  املخصصة  
األراضي    دمجلوكة من احلكومة، األمر الذي ميكن أن يدعم  أن يصبحوا مزارعني. واألمر سيران ابلنسبة إىل األراضي املم

، مبا يف ذلك الشباب، وخباصة  الذين ال ميلكون األراضيمن جانب ،مرعات أو نموعات من العمرال    املخصصة للزراعة
نساء يف أراضي  مثل النساء الشاابت. أُنظر مثالً الزراعة ااماعية الناجحة لل يضالى األر عصول احل أولئك املستبعدين من

 (.  Agarwal ،2018  ،2020الدولة يف اهلند ) 
حيازات واسعة النطاق إلعادة توزيعها على نموعات الفالحني    قامت ابستمالكاملثل املعاصر األهم عن حركة زراعية  لعلر  و 

،  Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST( )Wolford)  املعدمنيهو حركة العمرال الريفيني  
د  كانت مهملة، أو انتهت مدة عقو املعدمون أراضي زراعية  (. ويف بعض البلدان األخرى، شغل الفالحون والعمرال 2003

  مثال عنها ، لالطالع على  Gilbert  ،2020إاارها الطويل األمد، وحورلوها ندًدا إىل حيازات صغرية انجحة )أُنظر مثالً،  
 يف إندونيسيا(. 

الزراعية    لكنر  الطابع ااماعي واإلصالحات  من األسفل ال تضمن ندر ذاهتا املساواة بني اانسني أو بني  انطالقًا  إزالة 
. ابلفعل، إن معظم اإلصالحات واحلركات الزراعية الواسعة  يضا ألر اخلاصة ابحقوق  لينتج عنها من عصيص ل ما األجيال يف

( أو تناوب األجيال الذي يستبدل الروراد  Jacobs  ،2013النطاق مل تتخرذ خطوات كافية لضمان املساواة بني اانسني )
(. ويف حني أن  ]النسخة اإلنكليزية[  87  فحة صال ،  Borras  ،2016و  Edelmanاألصليني مبجموعة أكثر تنوًعا وشبااًب )

تشجيع الشباب على البقاء يف قطاع الزراعة   الربازيل تعلنان عن التزامهما  يف  MSTوحركة    La Via Campesinaحركة  
،  MSTع على  لالطال  Borrasو   Edelmanواضحة )أُنظر ويف اجملتمع احمللي الريفي، تبقى إجنازاهتما يف هذا اخلصو  غري

 (.Jacobs ،2013؛ Gurr ،2017؛ 2016

 استصالح أراضي السكان األصليني إلعادة إحياء النظم الغذائية التقليدية 

مطالبات السكان األصليني أبرضهم أو محايتها للحفاظ    تلبيةغالًبا ما يضطلع الشباب أبدواٍر هامة يف النضال من أجل  
الغذائية وارتباطها برفاه على العامل، فقد حرمهم استعمار أراضيهم  همنظمهم  . وابلنسبة إىل السكان األصليني من حول 

العامل   أحناء  يف  أجاداهم  أراضي  يف  حقوقهم  من  عشر  السادس  القرن  يف  بدأ  ؛  Holt-Giménez  ،2006)كافة  الذي 
Huambachano  ،2019  أمام اخنراطهم يف أمناٍط مبتكرة  واسًعا  ب(. كما أن مشاركة الشباب يف هذه احلركات تفتح الباب

املثل  إل الغذائية املستدامة للسكان األصليني، كما يرد يف  التقاليد    أيًضا ميكن  أدانه؛    7اإلطار  الوارد ضمن  عادة إحياء 
البذور اخلاصة مبجتمعاهتم احمللية  Hoover  (2016  ،2017  الرجوع إىل ملناقشة مشاركة الشباب يف إعادة إحياء نظم   )
 لسيادة الغذائية للسكان األصليني يف أمريكا الشمالية.على مستوى السياسات لتحقيق اوالدعوة 
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 )نيوزيلندا( 6: إيهومااتو: معركة استصالح أراضي السكان األصليني يف أوتياروا 7اإلطار 
التجريد  2016يف عام   املاورية يف وجه  للمقاومة  الواقعة جنوب مدينة أوكالند ناالً  املاورية  ، أصبحت قرية إيهومااتو 

ومارسوا الزراعة وازدهروا كجماعة، وهم   سكان ماورياألراضي. وإيهومااتو هي من أورل األماكن اليت استوطن فيها  من
معاهدة وايتنغي مع    ماوري، وقرع قادة  1841يف القرن الرابع عشر. ويف عام  إليها  يعتربوهنا أراٍض مقدسة، منذ وصوهلم  

الربيطانية املوزرعة ألراضيهم، ونمرعاهتم، وغاابهتم،    سكان ماوريضمنت ل  اليت  اململكة  الكاملة وغري  امللكية احلصرية 
إىل ،ريد السكان األصليني من  ومصايد األمساك اخلاصة هبم وممتلكات أخرى. غري أن اوء املستوطنني بشكل متزايد  

، قامت حكومة نيوزيلندا مبصادرة األراضي مبوجب  1863(. ويف عام  Mutu  ،2018أراضيهم شكرل خرقًا للمعاهدة ) 
. وابعت اململكة الربيطانية األرض  1840قانون املستوطنات يف نيوزيلندا، وانتهكت بذلك اتفاق معاهدة وايتنغي لعام  

، متر بيع إيهومااتو إىل شركة  2016. ويف عام  2016واالس، الذين زرعوها حىت أواخر عام  إىل مالكني خاصني، طل  
Fletcher Residential    اليت اشرتت املوقع ضمن مشروع إلنشاء املساكن. وبدأت حينها معركة على األرض بني

مباشر إليهومااتو،    ، سليلPania Newtown(. وابدر السيد  Mackintosh  ،2019ومطورري املشروع )  سكان ماوري
الفريدةم الطبيعية  الناشطني ابسم مأنقذوا مناظران  ، كانت تشغل أراضي األجداد منذ  (SOUL)  إىل تشكيل نموعة 

الثا    ، وخباصة الشباب منهم، يسعون إىل إعادة إحياء ثقافتهم من ماوري. وما زال احملتجون  2016نوفمرب/تشرين 
زراعة   خالل  من  الغذائية  لتوفريوأساليبهم  حلوة(  )بطاطا  الكومارا  مثل  تقليدية  ألنفس أغذية  وألسرهم    هماألغذية 

(. وقد  2020أكتوبر/تشرين األول   2، اتصاالت شخصية،  T. Ngataوللمجتمع احمللي األوسع نطاقًا يف إيهومااتو )
دامها لكي  أراضي أجدادهم واستخ كان شباب ماوري جهورين جًدا يف االحتجاجات بشصن تصوررهم للوصول إىل

الذايت، مبا يف ذلك إقامة خزاانت مياه وتركيب ألواح للطاقة الشمسية من أجل احلفاظ على نظمهم    ققوا كفافهم 
 عيشهم.   أساليبالغذائية و 

 

 إىل أفراد خارج األسرة   املزارعمبادرات ماملطابقةم لتيسري انتقال 

نسبًيا ينشص عن التغيري الدميوغرايف والثقايف، وخباصة يف البلدان واألقاليم حيث  تشكل مطابقة األراضي ناالً برانًيا جديًدا 
عن    ااألراضي وحيث أييت الباحثون األصغر سنً   ة، وحيث ترتفع قيمهلم  إىل خلف  ايفتقر العديد من املزارعني األكرب سنً 

 ( زراعية  غري  خلفيات  من  متزايد  بشكل  زراعية   Wittman, Dennis and  ؛Hinrichs  ،2014و   Pillenأراٍض 

Pritchard  ،2017  إىل أفراد    من جيل إىل طخر (. كذلك، تصبح مبادرات ماملطابقةم والوساطة اليت تيسرر انتقال املزارع
برانًنا مللربط بني    50، كان يُنفرذ أكثر من  2018خارج األسرة أكثر أ ية. ويف الوالايت املتحدة األمريكية، وحىت عام  

 Landاملزارعم امعها هدف مشرتك يقضي ابلربط بني املزارعني اادد ومالكي األراضي وتوليد فر  جديدة للزراعة )

for Good ،2019 ؛Valliant  ،2019وطخرون.) 
العقود املقبلة املتوسطة الدخل يف  البلدان  الربامج يف  املزيد من هذه  لالطرالع على نموعة    8أُنظر اإلطار    -وقد يظهر 

من العامل حيث يكون الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية    كثرية األمثلة. إمنا ابلنسبة إىل املزارعني املسنرني يف أحناء   من
احلكومية للمسنني غائبًة أو غري مالئمة، قد تضطلع األرض بوظيفٍة حامسة اهة الضمان االجتماعي؛ وابلتايل، اب أن 

 األجيال عدم تعررض سبل عيش املسنرني إىل اخلطر. ال املزارع بنييضمن انتق

 
 لنيوزيلندا  املاوريةلغة  لأوتياروا هو املصطلح اب 6
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، مثة  قد اختاروا خلًفا هلمويف الياابن، ويف حني أن نصف املزارعني فقط من أصحاب احليازات الصغرية املتقادمني يف السنر 
ىل احلؤول دون حتورل األراضي  تدفق ملحوظ اليوم ألشخا  أصغر سًنا إىل قطاع الزراعة، بدعمهم من برامج حكومية ترمي إ

الزراعية إىل أراٍض غري مستخدمة. ابلفعل، تقدرم املكاتب احلكومية احمللية خدمات ممطابقةم لتوظيف مزارعني جدد يف  
نتمعات حملية تتوفرر لديها األراضي، ومستشارون يف نايل اإلسكان والزراعة ملضمان أن يندمج هؤالء املزارعون اادد  

الريفية أبوعائالهتم   ، Tanakaو   Kobayashiو  McGreevyم )كرب قدر ممكن من السالسةيف حياة اجملتمعات احمللية 
  الزراعية   نانًيا يف املدارس  ايتلقرى املزارعون الشباب احملتملون تدريبً  أن  (. وميكن]النسخة اإلنكليزية[  2و   1  فحان ص ال،  2018

لسنوات القليلة األوىل من  خالل ادوالر أمريكي يف السنة   000 15احلقلية، وقروًضا من دون فوائد ورواتب بقيمة تقارب  
أكثر من   أحصي تسجيل ، 2012عام  يف  إلطالق مصندوق املزارعني الشبابم السنوات اخلمسة خالل الزراعة. و ممارستهم 
في  000 45 التابع جمللس    يهموتلق  همن الشباب  املستصجرينم  األراضي وكبار  مالكي  مبرانمج صغار  أمرا  اإلعاانت.  هذه 

األجل الطويل ملزارعني   ، فقد يسرر عملية أتجري املزارعني املسنرني ألراضيهم يف2008الزراعة يف اتيوان، والذي انطلق عام  
بطت بني املشرتين والبائعني. ووفرر الربانمج أيًضا  شباب وملنظمات املزارعني من خالل قاعدة بياانت لألراضي الزراعية ر 

األراضي. على   لى عصول حللمزارعات الشاابت، اللوايت تطرح وراثة األراضي التقليدية حتداًي ابلنسبة إليهن، فرصًة هامة لل
  يل الشباب ج مستصجر من   700مالًكا مسنرا ألراٍض صغرية مع حوايل    000 8سبيل املثال، وخالل سنتني، مترت مطابقة  

(. ومبادرات املطابقة املماثلة الرامية إىل تيسري انتقال املزارع بني أشخا  من خارج األسرة  2014)منظمة األغذية والزراعة،  
( متنوعة  أوروبية  بلدان     van Boxtel؛Korzenszky  2019؛  White  ،2019و  Srinivasanو  Cassidyشائعة يف 

 (.Handl، 2016و Hagenhoferو

 اإللكرتونية  ملطابقةما: منصات م8اإلطار 

تتوفر أمثلة عدة عن منصات ماملطابقةم اإللكرتونية حيث ميكن ربط املزارعني املسنرني الذين لديهم ورثة ابملزارعني الشباب  
 احملتملني. حىت أن معظمها يتجاوز ماملطابقةم لتوفري اخلدمات االستشارية الشخصية للمعنيني.

موقع   اإلنكليزية يف  األمثلة اايدة ابللغة  أحد  ترعاه   يف كندا  FarmLINK.netويتمثل  احلكومية    الذي  املنظمة غري 
Farm Start التقاعد   إىل يف املائة من املزارعني يف كندا ممرن يسعون إىل خفض مساحة مزارعهم أو  92  هناك حالًيا. و

الشباب واادد موممارسي الزراعة كمهنة اثنيةم يبحثون عن مساراٍت    ليس لديهم ورثة، يف حني أن العديد من الكنديني
الزراعة. كم نال  برانمج    ا لدخول  مطابقة    FarmLINKأن  برانمج  مثل  املقاطعات،  ترعاها  اليت  الربامج  من  وغريه 

يبحثون عن    يف كيبك، يرمي إىل الربط بني أولئك الذين  ARTERREاألراضي بني املزارعني الشباب وحاضنات املزارع  
، وإقامة شراكات األعمال يف الزراعة أو وضع ترتيبات لوراثة  املزارعأرض لإلاار أو التصجري أو البيع لتوفري فر  عمل يف  

مزارع    500 2يربط حوايل    FarmLINK، كان برانمج  2020املزرعة ومالكي األراضي واملزارعني املتقاعدين. ويف عام  
ومابحث عن مزرعةم يف مجيع املناطق يف كندا. وتشمل املعلومات عن املزارع مساحتها، واملنشآت القائمة فيها ونوعها،  

املصدرق عليها  ومممارسات الزراعة املرغوب هبام )من املمارسات التقليدية أو املصدرق عليها، إىل املمارسات العضوية غري 
ع الفرصة املتاحة )العمل يف املزرعة، والتوجيه، والتدررج الداخلي، وشراكات األعمال، والتصجري  (، ونو األحيائيةوالديناميكية  

 هبدف التملك(.  
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  2017عام  يف  الفائزة جبائزة االحتاد األورويب    -)املزارع يبحث عن مزارع( يف هولندا    Boer zoekt boerأمرا منصة  
 بادرة مماثلة ترعاها مجعية ماتصاالت املزارعني الصغارم يف هولندافتمثل م  -ألفضل مشروع أورويب للمزارعني الشباب  

(NAJK )   لشراكة مع  ضمن  عضو    000 8اليت تضمرRabobank ( ومؤسسات أعمال زراعية متنوعةNederlands 

Agrarisch Jongeren Kontakt ، وعلى غرار برانمج من دون اتري .)FarmLINK  ال يوفرر فقط خدمة املطابقة ،
 قدم املشورة أيًضا للطرفني بشصن إجراءات وخيارات معقدة أحيااًن النتقال ملكية املزرعة.إمنا ي

خدمات املشورة اليت هتدف إىل اامع بني مالكي األراضي والشباب الذين    hofsuchtbauer.deويف أملانيا، توفرر البورابة  
لقيام مبطابقة أوىل يتبعها دعٌم مباشر للجانبني، من الناحية  يريدون بناء الزراعة وممارستها. وهذه املنصة اإللكرتونية تتيح ا

 املهنية والشخصية، لضمان نقل املزرعة بنجاح.
على يد مجعية املزارعني اابليني    2009لغري أفراد األسرة عام    املزارع  توريثويف النمسا، بدأت التحقيقات يف عملية  

 Österreichische Bergbauern- und Bäuerinnen Vereinigung (ÖBV)-Via Campesinaالنمسا   يف

Austria اليت متثل مصاحل املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية. وأقرر أعضاء اامعية أبن هناك العديد من املزارع ،
دون دخول نال  من دون ورثة، يف حني أن عدًدا متزايًدا من الشباب الذين مل يرتعرعوا يف مزرعة أو ليسوا ورثة ملزرعة يري

، ابلتعاون مع غرفة الزراعة النمساوية وشركاء وطنيني طخرين، لنشاء املنصة اإللكرتونية  ÖBVالزراعة. وقامت مجعية  
ابسم   املزارع  بني  للتبادل/املطابقة  األوىل  الزراعي(   Perspektive Landwirtschaftالنمساوية  )املنظور 

(Korzenszky  ،2019 وسا ت املنصة منذ .)  انجحة للمزارع تقريًبا،   عملية توريث 80يف حتقيق  2017إنشائها عام
 مزارع موجود. 250مزارع جديد و  900 نحووتعاونيات املزارع واملؤسسات الزراعية الناشئة، ووفررت الدعم لـ

رع للعمل فيها. كل يوم يف حني يبحث العديد من الشباب املدرربني جيًدا عن مزا  اويف سويسرا، تقفل ثالث مزارع أبواهب
ابلتعاون مع وزارة الزراعة  (  Kleinbauren Vereinigung) ، قامت مجعية أصحاب احليازات الصغرية  2014ويف عام  

املبادرات أعاله، تقوم جهة االتصال   لنشاء مجهة اتصال لتسليم املزرعة إىل شخص خارج أفراد األسرةم. وكما يف 
 والورثة، بغضر النظر عن حجم املزرعة أو عضوية مجعية أصحاب احليازات الصغرية.  ابملطابقة نااًن بني الباحثني عن مزرعة

 

 األراضي للمزارعني اادد والشباب  عصيصبرامج 

يف إطار إصالح األراضي الزراعية يف اتيلند، أطلق مكتب إصالح األراضي الزراعية التابع لوزارة الزراعة والتعاونيات مبادرًة  
لى األراضي من أجل اإلنتاج الزراعي،  عصول  حمن أسِر غري زراعية( لل  املتحدرين  صرصة لدعم املزارعني الشباب )وخباصة  

  الكتساب واملوارد، يف حني يوفرر أيًضا التدريب    على احلصول على األراضيالشباب    قدرة ج  والسكن. ويعزرز الربانم والعيش
املعارف النظرية والعملية للشباب، من دون متييز بني اانسني. ولدى استكمال التدريب بنجاح، ميكن أن يطلب الشباب  

مكتب إصالح األراضي الزراعية وتقييمه املنتظم.    ستة أشهر، حتت إشراف  مدهتالى األراضي الزراعية لفرتة ،ريبية  ل عصو احل
من الشباب إىل برانمج   200 1، ُعصَّص األرض إىل الشباب. وقد انضم حىت اتر ه أكثر من  يف حال كان التقييم إاابًياو 

 املزارعني الشباب.
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الزراعية    التخصصاتمينح املتخرجني اادد يف    2020عام  يف  اإلصالح الزراعي يف الفلبني برانًنا    وزارة كذلك، أطلقت  
معتمدة من  هكتارات. واب أن أييت املتخرجون من مدرسة    3األراضي اململوكة من احلكومة تصل مساحتها إىل   قطعًة من
الزراعي    انة التعليم العايل، إضافًة إىل الشرط أبالر ميلكوا أي أرض، وأالر يكون أهلهم مستفيدين من برانمج اإلصالحجانب  

اإلصالح    وزارة يف البالد. ويتمثل شرط طخر يف وجوب أن يكون الشاب مقيًما يف البلدية اليت تقع األرض املقدمة ضمنها )
 (.2020الزراعي،  

( وعصيصها للشباب الراغبني يف أن يصبحوا وما إىل ذلكأمرا حتسني األراضي غري املستخدمة )القاحلة، واخلالية واملرتوكة،  
فيشكل طريقًة أخرى لتمكني الشباب من الوصول إىل األراضي من دون املسر ابحتياجات أهلهم من األراضي.    ،مزارعني 

ويف إثيوبيا، دعمت املنظمة غري احلكومية منتمع اإلغاثة يف تيغرايم البنية التحتية لصون الرتبة واملياه من أجل إعادة أتهيل 
من خالل هذا املشروع  قد تلقرة  . و املعدمنيجانب اجملتمع احمللي للشباب  أراضي اهلضاب القاحلة، وشجرعت عصيصها من  

هكتار( والدعم لزراعة األشجار وتربية النحل مبشورة   0.25قطًعا صغرية من األرض )مبتوسط    املعدمني الشباب   من  360
س والعسل والعلف للحيواانت العاملني يف نال اإلرشاد. وقطع األرض الصغرية هذه توفرر هلم الدخل من بيع األوكاليبتو 

 (.24    2014واحلطب للوقود والتسييج )منظمة األغذية والزراعة،  

، أعطى مشروع اخلدمات الزراعية يف األراضي ااديدة الذي نفذته احلكومة املصرية قطًعا  من القرن املاضي ويف التسعينات
  العاطلني الريفيني    اخلرانيمن أراضي الصحراء املستصلحة، إضافًة إىل خدمات الري، ومنزالً وشهادة ملكية إىل شباب من  

 خراني عاطلنيوابراي، بتخصيص األراضي إىل  عن العمل. كذلك، قام مشروٌع الحق، هو مشروع التنمية الريفية غرب ن
العمل لشرائها بسعر معقول، مبوجب قرٍض يُدفع أبقساط مر ة على مدى   عاًما. وقد اشرتى عدة طالف من    30عن 

الشباب األراضي هبذه الطريقة، وابتوا اآلن يزوردون الوجهات السياحية احمللية والعديد من بلدان أمريكا الشمالية    اخلراني
و  مبنتجاهتم.  األوروبية  أراضي    بفضلوالبلدان  الزراعية(، مأصبحت  للتنمية  الدويل  الصندوق  من  )املدعومة  املشاريع  هذه 

،  2014الصحراء أكثر جاذبية للشباب، وحتسرنت اخلدمات والبل التحتية، وتعزرز حسر ااماعةم )منظمة األغذية والزراعة،  
 .]النسخة اإلنكليزية[( 27و  26 فحتان صال

 لى األراضي للزراعة ااماعية وزراعة نموعات الشباب عصول احل

يف حني أن معظم برامج عصيص األراضي، كما جرى وصفها أعاله، توفرر إمكانية الوصول إليها لفرادى املزارعني أو لألسر  
ذات طابع مجاعي أكثر. على سبيل املثال، إن برانمج شهادة استخدام األرض يف بواتن،    االزراعية، تعتمد برامج أخرى هنجً 

،  2018عن العمل لالخنراط يف الزراعة التجارية. ويف عام    العاطلني، يدعم نموعات الشباب  2015والذي أُنشئ عام  
 ؛  SaZhi  ،2018زراعة العضوية واملتكاملة ) فيها ال  لكي ميارسوا  شااًب وشابة يف ستة مواقع  تلفة  69 جرى عصيص أراٍض لـ

The Bhutanese ،2021.) 
اتفاقات أتجري قصرية األجل مع مالكي    Rivall Uganda Limited (RUL)ويف جنوب غرب أوغندا، تعقد شركة  

ينوون استخدام أراضيهم ندر ذاهتم لألشهر االثين عشر القادمة )كحدر أدىن(. مثر تقوم الشركة لبالغ نموعات   أراٍض ال
بيع   الشباب احلالية أو احملتملة بتوفرر األرض، وتربط هذه اجملموعات مبشرتين ملنتجات املزرعة وتسرتجع املبالغ من خالل

وهبذه  وامل  املنتجات.  الفنادق،  ذلك  )مبا يف  لشركائها  املنتجات  من  موثوقة  إمدادات  على  الشركة  تاجر  الطريقة، حتصل 
إذا الكربى املنتجات  من  )أو حصة  نقداًي  األراضي دخالً  مالكو  ويتلقرى  واملصدررين(؛  املشروابت  واملدارس، وشركات   ،

مستخدمة لوال ذلك؛ ويكسب الشباب إمكانية الدخول إىل نال الزراعة وإىل  فضرلوا( من أرضهم اليت كانت ستبقى غري  
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عضو( أراٍض وخربة يف    400نموعة )تضمر أكثر من    31خالل هذا النهج، اكتسبت   أسواق مضمونة ملنتجاهتم. ومن
من النساء كحدر أدىن.  عاًما( وثالثة أعضاء   35و  18الزراعة. واب أن تضم اجملموعات مثانية أعضاء كحدر أدىن )ما بني 

ملقد كان العمل مع اجملموعات عوًضا عن األفراد أساسًيا لنجاح املبادرة. كما أن ،ميع الشباب ضمن نموعات  فرز  
املعنوايت، ويعين أنه حني يكون بعض أعضاء اجملموعة غري قادرين على املشاركة يف زراعة األراضي، يواصل طخرون العمل  

 (.]النسخة اإلنكليزية[  29و 28 فحتان صال، 2014ألغذية والزراعة،  )منظمة اعوًضا عنهم 
 ماعية للشباب يف جافااازراعة لل: مشروع 9اإلطار 
وُتسمرى تنشط   الدولة  ترعاها  شبابية  نموعات  اإلندونيسية  القرى  مجيع  األلعاب    Karang Taruna  يف  تنظيم  يف 

ويف قرية كاليلورو يف جافا، قدرمت إحدى  .  وما إىل ذلكا لالحتفاالت مبناسبة يوم االستقالل الوطين،  الرايضية استعدادً 
من حكومة القرية من أجل اختبار الزراعة    األرزر بنجاح طلًبا الستئجار قطعة أرض لزراعة     Karang Tarunaنموعات

الذي أبدته هذه احلكومة يف ابدئ األمر. ومعظم األعضاء هم طالرب يف املدرسة الثانوية  ااماعية، رغم االعرتاض  
إىل ما   ينتمون  الذي اندرًا  األول  اخلربة ضمن    عاون اايل  العدميو  املراهقون  الزراعية. ،مرع هؤالء  األعمال  أهله يف 

منها وحصادها. ورغم افتقارهم إىل اخلربة، كان حصادهم  الضارة  واقتالع األعشاب    األرزر   حقول نموعات كبرية لزراعة 
كانوا يبحثون عن فر  أخرى  ، دخلوا مومسهم الزراعي السابع و 2020نجم حصاد حقول املزارعني اجملاورة. ونلول عام  

والبيض وزيت النخيل( مباشرًة مع    األرزر لكسب الدخل مًعا؛ فقد طورروا مؤخرًا سوقًا متداخلة عرب الرتويج ملنتجاهتم )
السابقة، شكرل الطابع    حتذواملستهلكني. ويف هذه األثناء،   نموعات أخرى يف كاليلورو حذوهم. وكما يف األمثلة 

 (.Wijaya ،2019و Whiteمبادرهتم ) استمراريةلشباب نماس و اامالً أساسًيا يف مشاركة ااماعي للمبادرة ع

 ستدامةامل غذائية النظم  الالشباب يف   إلشراكلى موارد أخرى  عصول حلا
املادية وغري املادية  لى املوارد  عصول الشباب  لقد سبق أن أشار هذا التقرير إىل الطبيعة املتداخلة للعمليات والقيود املتعلقة ن

تصل أبجيال  تلفة عن جيلهم  ما يواجهون حواجز ت االيت  تاجون إليها للمشاركة على حنٍو منتج يف النظم الغذائية. وغالبً 
، مبا يف ذلك املعرفة واإلرشاد واملؤسسات املالية يضالى موارد غري األر عصول  احل  عجزهم عن بفعل    ملنظور اانسا أو اب

 واألسواق. و،ري مناقشة هذه النقاط يف األقسام التالية.

 املعرفة واإلرشاد
الغذائية   النظم  التثقيفية يف نال  والربامج  التدريب  على  الغذائية وحصوهلم  ابلنظم  املتصلة  الشباب  معرفة  مناقشة  ،ري 

واإلنصاف وصفة الفاعل حني يتعلرق األمر  أمرا يف القسم احلايل، فيقتصر النقاش على أ ية احلقوق  .  5ابلتفصيل يف الفصل  
احل عصول  ابحل ويعتمد  املستدامة.  الغذائية  النظم  املعرفة بشصن  اخلاصة ابملكان بني لى  للمعرفة  الناجح  النقل  صول على 

املثالصول عاألجيال وعلى احل الشباب عن زراعة بذور  لى موارد معرفية جديدة. على سبيل  املزارعون  ، اب أن يتعلرم 
دة مقاومة للظروف املناخية املتغرية، واملمارسات يف نال اإلدارة املستدامة لألراضي يف مناطق جغرافية حمددة وظروف  حمد

 السوق احمللية.
املهارات،    - وقد أييت الشباب التوراقون إىل دخول نال الزراعة بعدٍد من األفكار واملوارد اليت اكتسبوها خارج عامل الزراعة  

اإلدارة   وممارسات  والتسويق  املايل،  املال  ورأس  املزرعة    -والشبكات،  إىل  واالبتكارات  التعديالت  إدخال  هلم  يتيح  مبا 
إمنا غالًبا ما تتطلرب هذه املعرفة التكيرف املتص  مع الظروف البيئية، واالجتماعية واالقتصادية    أ(.2016)املفوضية األوروبية،  
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(. ويف إطار التعاون بني عدة أجيال، تقوم ااهات الفاعلة لعادة Korzenszky ،2019احمللية اليت تكون مرتسخًة فيها )
لى حنٍو مستمر: فاألجيال األكرب تنسحب تدراًيا من األنشطة  تعديل العالقات القائمة بني بعضها البعض ومع املزرعة ع
. كما أن املعرفة اليت تتمتع هبا أجياٌل متعددة من اجملتمعات  سًنا  الزراعية واملتصلة ابملزرعة، يف حني تتوالرها األجيال األصغر 

وامل  املهام  من  طيٍف  والناشئة عن  والرعي،  األمساك  املعنية ابلزراعة وصيد  فاعلة احمللية  اليت تضطلع هبا جهات  سؤوليات 
من خالل  لى املعرفة. على سبيل املثال، ميكن أن يتعلرم الشباب  عصول الشباب  حمتنوعة، تترسم أب ية أساسية لتيسري  

قة بني  عن التشغيل واإلدارة العمليني للموارد الطبيعية. وهذه الفرتة من العالمنهم  املزارعني األكرب سًنا   مناملالحظة املتبادلة  
لنقل معارفهم وخرباهتم إىل اايل التايل، يف حني يتمكن الشباب من االطرالع    ألكرب سًنافرصًة ل ماملشرف/الطالبم توفرر

 Handler(. وقد وصف Korzenszky ،2019وهي القاعدة لالبتكار املستدام )  -على ممارسات زراعية حمددة وحملية 
صٍة: قبل أن يكون املدير/املشغرل السابق للمزرعة قد انتقل من مرحلة إىل أخرى،  ( هذه العملية مشبـرًها إايها برق1994)

والقيادة   واخلربات  للمعرفة  التدراي  النقل  على  الضوء  تلقي  االستعارة  وهذه  التقدرم.  )اخللف(  التايل  اايل  على  يتعذرر 
 (.Korzenszky  ،2017علة من أجيال  تلفة )وصالحية اعاذ القرارات بوصفه تعديالً متبادالً لألدوار بني ااهات الفا

الذي اضطلعت به اتر ًيا خدمات  و  الدور  املعرفة بني األجيال والقائمة على اجملتمع احمللي، ف ن  ابإلضافة إىل شبكات 
اإلنرتنت   على  القائمة  املصادر  لصاحل  يرتاجع  اليوم  الزراعية ابت  للمعرفة  نقل  احلكومات كعوامل  إىل  املستندة  اإلرشاد 

مرشد زراعي حكومي    000 400( إىل أنه يف حني يعمل ما يزيد عن  2019)  ون وطخر   Fabregasواحملفوظة امللكية. ويشري  
إىل واحد يف عدة أقاليم؛ ويشري    000 1يف بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تتجاوز نسبة املرشدين الزراعيني إىل املزارعني  

املائة فقط من املزارعني يف اهلند تلقروا املشورة من مرشد زراعي خالل عام. وتنطبق االعتبارات   يف 6 أن  املؤلفون أيًضا إىل
التجهيز،    نفسها إىل  إمداد املدخالت  الغذائية، من  النظم  من  أخرى  مراحل  واملعلومات يف  املتعلقة ابملعرفة  املوارد  على 

 والتوزيع واالستهالك.
بيرنت دراسة صادرة عن منظمة األغذية    حيث   - لرجال  صاحل ارشاد حتيـرزًا كبريًا لاإلخدمات  لى  عصول  كذلك، يشهد احل

يف املائة فقط من املرشدين الزراعيني    15يف املائة فقط من النساء يتلقرني خدمات اإلرشاد يف العامل، ونسبة    5والزراعة أن  
(. وكشفت سلسلة من الدراسات يف  نكليزية[ ]النسخة اإل  32  فحة صالأ،  2011األغذية والزراعة،  هم من النساء )منظمة

الغالرت بني املزارعني الرجال والنساء بشكل أساسي إىل   أن تُعزى الفروقات يفعن إمكانية  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
يتمكن  أ(. ويف حني  2011يف منظمة األغذية والزراعة،    ورد ذكره لى املوارد وخدمات اإلرشاد )عصول  الفروقات يف احل

عد،  عن بُ   عقد املؤمتراتوتكنولوجيات    احملمولةعد خبدمات اإلرشاد من خالل هواتفهم  بعض املزارعني من االتصال عن بُ 
)أُنظر الفصل  وتوافرها هلم  البنية التحتية الرقمية وخدمات املعرفة    إىلمتصلة لمكانية الوصول  عوائق  ما زال طخرون يواجهون  

 (.2020، وطخرون  Mehrabiو 6
، وشخص واحد من أصل  اوثالثة أرابع األشخا  تقريًبا الذين يعيشون يف بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ميلكون هاتفً 

(، مبا يولرد محاسًة كبرية حيال  Schilbach ،2019وKremer و Fabregasثالثة أشخا  ميكنه الوصول إىل اإلنرتنت )
إمكانية تقدي املشورة بشصن الزراعة الرقمية هبدف إضفاء الطابع الدميوقراطي والعدالة على نظم املعرفة واملعلومات اليت كانت  

االت  سابًقا متحيزة لصاحل الرجال وبعض األجيال. ويف سياق النظام الزراعي والغذائي، مسحت تكنولوجيا املعلومات واالتص
(، مبا يف ذلك إقامة الروابط  10أن تصبح البحوث واخلدمات اإلرشادية واالستشارية تعاونيًة بطرق عديدة )أُنظر اإلطار  

بني أصحاب املصلحة، وتيسري إدارة البياانت وحتليلها، ومتكني ثقافات تبادل البياانت على منصات املعرفة املفتوحة املصدر  
والتعاون  التنسيق  تعزرز  )  اليت  املد   واجملتمع  اخلا   والقطاع  العام  القطاع  أحد  Nielson  ،2017و  Kimبني  وهذا   .)
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  املنظور اانسا أكانت قائمة على الطبقة االجتماعية أو    - األسباب الذي يدعو إىل ،اوز الفجوات الرقمية جبميع أشكاهلا
ل هذه املبادرات عتلف إىل حدر كبري يف السياقات مث  إطالقمع اإلقرار يف الوقت ذاته أبن ظروف    - أو اايل أو املوقع

 (.  6الفصل   الوطنية واإلقليمية )أُنظر
 : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات اإلرشاد الرقمية يف الفلبني 10اإلطار 

أنشصت مؤسسة   وإدارهتا. وقد  املزارع  لتخطيط  الفلبني عن خدمات  املزارعني يف  من  العديد  الشباب  يبحث  يقودها 
نموعًة من املستشارين    (من دون اتري ،  Dream Agritech)   Dream Agritech Consultancy Servicesتُدعى

مبا يف ذلك علوم احليوان، والبستنة، واهلندسة الزراعية،    -من املهنيني الشباب املتخصصني يف ناالت  تلفة من الزراعة  
تخطيط  اللتوفري اخلدمات إىل الزابئن يف نال  -م البيئية، والنظم الزراعية وعلوم الرتبةواإلرشاد الزراعي، والغاابت، والعلو 

 وإدارهتا واحلفاظ عليها. اخلا  ابملزارع
بواسطة  ( خلدمات التصوير  من دون اتري ،  360 PH)   PH 360وأقامت هذه املؤسسة شراكًة مع مؤسسة أخرى تُدعى

ة  أو تنظيم جوالت اقرتاضية يف حال رغب الزابئن التجورل يف مزارعهم أو يف مواقع سياحية زراعية. ويف    الطائرات املسرير
الندوات اإللكرتونية    لعقد  Dream Agrimediaقسًما جديًدا ابسم     Dream Agritech، أنشصت شركة2020عام  

فرت  االستشارية خالل  اخلدمات  إىل  الوصول  زايدة  هبدف  احلوارية  جائحة كوفيدوالربامج  بفعل  اإلغالق  .  19  -ات 
واستفادت هذه الشركة أيًضا من برامج التوجيه، مثل مركز الشركة الناشئة الزرقاء للدول األرخبيلية واازرية لربانمج األمم  

لتوظيف الشباب واملهنيني    Agriworksمبادرة ابسم    Agritech(. وأخريًا، أطلقت  Nadira  ،2020املتحدة اإلمنائي )
اب احلاصلني على شهادات وطنية يف الدروس الزراعية من هيئة التعليم الفين وتنمية املهارات التابعة حلكومة الفلبني.  الشب
مع    ة املسار فر  عمل للشباب، ويعاجل يف الوقت ذاته احلاجة إىل العمل يف املزرعة، وأدوار اإلشراف واإلدار  هذا يوفرر
 . Dream Agritechزابئن 

مع أقام  البحوث يف  كذلك،  )  األرزر نال  هد  إعالميةم  ممحلة  الفلبني  تكنولوجيا  PhilRice  ،2014يف  ( ابستخدام 
بشصن    األرزر املعلومات واالتصاالت للمساعدة يف تثقيف طالب املدارس الثانوية يف اجملتمعات احمللية اليت متارس زراعة  

ألمراض  مكافحة ا. وايب مركز املعهد إىل الرسائل النصية اليت يرسلها املزارعون بشصن كيفية  األرزر التقنيات احملدثة لزراعة  
 .األرزر اهدوهنا يف حقول  يش اليت

بنك   زراعة    ،األرزر عن  للمعرفة    Pinoyأمرا  عن  والدراسات  املعلومات  طخر  يتضمن  إلكرتونًيا  موقًعا    األرزر فيقيم 
، متر نقل حمتوى  فيها  ا(. ويف املناطق حيث مل يكن اإلنرتنت متوفرً من دون اتري يف الفلبني،    األرزر البحوث عن   )معهد
 خارج اإلنرتنت.املتاحة على أقرا  مدنة نيث يتمكن الطالب من استخدام املوارد   األرزر للمعرفة عن  Pinoyبنك 

 

 االئتماانت وصكوك مالية أخرى 
لى املوارد الطبيعية واملعرفة، تتسرم اخلدمات املالية أب ية جوهرية لتيسري متكني الشباب ومشاركتهم يف  عصول حاستكماالً لل

(، والعرق، والفئة والطبقة  8)أُنظر الشكل    ساواة بني اانسنيالغذائية. كما أن العوامل االجتماعية مبا يف ذلك امل النظم  
(، وُيرتك الشاب معلى حنٍو غري متناسب  Donnelly ،2019لى املوارد مثل االئتماانت )عصول تؤثر على احل ةاالجتماعي

أ(. ويف الوقت ذاته، ،در اإلشارة إىل أنه يف حني قد  صل  2015ة الزراعية،  خارج النظام املايلم )الصندوق الدويل للتنمي
الشباب على رأس املال من خالل أشكال  تلفة من الصكوك املالية ملساعدهتم يف التصدي للتحدايت وحتقيق مشاريعهم،  
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وإبقاء الشباب معتمدين على   خاطرة امل واالقرتاض من املؤسسات املالية )يف أغلب األحيان بفائدة متدنية يف البداية(، و 
يستعيدوا  الصكوك املالية األولوية للخطط اليت تسمح للشباب أبن  سنداملؤسسات املالية يف مرحلة مبكرة. لذا، اب أن تُ 

 (.   fi-compass ،2020) تدراًيا استقالليتهم
 املناطق الريفية يف بلدان خمتار رأسها نساء ورجال يف ت: استخدام االئتماانت من جانب األسر اليت 8الشكل 

 

 

( استناًدا إىل قاعدة بياانت األنشطة الريفية املدررة للدخل )املتاحة على  9، الشكل 2011املصدر: منظمة األغذية الزراعة ) 
 (./http://www.fao.org/economic/riga/enالرابط التايل 

مثل القيود املفروضة يف البيئة القانونية والتنظيمية، أو املشاكل املتصلة    -لبالغون إضافًة إىل التحدايت اليت قد يواجهها ا
عوائق  قد يواجه الشباب    -ابخلدمات القائمة غري القادرة على التصدري للمخاطر والتحدايت يف النظم الزراعية والغذائية  

امالت املالية، غالًبا ما تعترب املصارف أو مؤسسات  لى التمويل: ونظرًا إىل خربهتم احملدودة اهة املععصوهلم  حتول دون ح
(. كذلك، تواجه الشاابت حتدايٍت 2014للخطر )منظمة األغذية والزراعة،    معررضون مالية أخرى أن الشباب هم زابئن  

نك  من الرجال )الب  أهننر موضع ثقة أكثرأن األدلة تظهر    معلى االئتماانت وغريها من اخلدمات،  عصول  إضافية يف احل
 (.2009الدويل، منظمة األغذية والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  

 8الشكل 
 رأسها نساء ورجال يف املناطق الريفية تاستخدام االئتماانت من جانب األسر اليت 

 

تستخدم   بني  مالحظة:  اانسني كفرق  بني  الفجوة  احتساب  ويتم  الوطين.  املستوى  على  التمثيلية  األسرية  الرأي  استطالعات  احلساابت 
 النسب املئوية لألسر اليت يرأسها نساء ورجال واليت تستخدم االسئتماانت.

 . Anriquez ،2010ريفية وقاعدة بياانت اخلاصة مبصادر الدخل يف املناطق الاملصادر: منظمة األغذية والزراعة، فريق 
 

 نساءرأسها املعيشية اليت ت  األسر اليت يرأسها رجال املعيشية األسر 

 النسبة املئوية من األسر اليت تستخدم االئتماانت 
 

 إكوادور
 غواتيماال 
 بنما 
 

 إندونيسيا 
 نيبال  
 فييت انم  
 
غاان  

مدغشقر  
 مالوي 

http://www.fao.org/economic/riga/en/
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الضماانت   وغياب  لالئتماانت،  املعدوم  أو  الضعيف  موالتاري   االدرخار  من  املتدنية  املستوايت  اعُتربت  مثالً،  يف كينيا 
ملؤسسات املالية املنتشر ضدر إقراض هذه وغري املنتظمة، وعدم وجود كفيل، وحتيرز ا -تدفقات الدخل  تد   التقليدية، و 

( العوائق الرئيسية أمام وصول  ]النسخة اإلنكليزية[  15  فحةص ال،  Ho  ،2020وBerno و  Benniالزابئنم ) الفئة احملددة من
 الشباب إىل التمويل، وخباصة التمويل الزراعي.

املصارف أو املؤسسات املالية حني تتطلرب ضماانت أو ويعا  الشباب من صعوبة أكرب يف احلصول على ائتماانت من  
يف املائة فقط من الشباب يفيدون   6التنمية املالية العاملية للبنك الدويل، ف ن    لقاعدة بياانت  املكية سابقة ألراٍض. ووفقً 

املالية، مقارنًة بنسبة  عن اقرتاضهم   املزارعني    11من مزورد رمسي للخدمات  البالغني؛ وأظهرت دراسة بشصن  املائة من  يف 
لى التمويل يشكرل التحدي األكرب ابلنسبة إليهم  عصول  أفادوا أبن احلقد  يف املائة    70الريفيني من الشباب أن ما يفوق  
ماانٍت اثبتة أكثر  املنتجات املالية اليت ال تتطلب ض   ب(. إضافًة إىل ذلك، إنر 2015)الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  
وأشكال أخرى من االستثمار املؤثر   أقل من األصول، وميكن ملنصات التمويل ااماعي  امالءمة للشباب الذين ميلكون قدرً 

(. ويركرز التقرير  Fanou  ،2015و    Rutten؛Njeru  ،2017أن توفرر الفر  للشباب التوارقني إىل أن يصبحوا روراد أعمال )
للشبكة الدولية لألغذية الزراعية على مخسة مواضيع،    2021فيع املستوى حول التمويل واالستثمار لعام  الصادر عن احلوار الر 

أحدها مالشمولم، ويذكر حتديًدا يف هذا السياق النساء والشباب. غري أنه ال يتصدى ملشكلة الضماانت اليت يواجهها 
 (.2021)الشبكة الدولية لألغذية الزراعية،  العديد من الشباب لدى التفاوض حول القروض يف القطاع الرمسي

كثيًفا نسبًيا، مقارنًة بعدة أنواع من املؤسسات غري الزراعية    رأس مالفالزراعة على نطاٍق صغري مثالً متثل نشاطًا يتطلب  
عائدات  الأحد القطاعات اليت غالًبا ما توفرر مستوايت منخفضة من    عينهالوقت  هو يشكل يف  الصغرية واملتوسطة احلجم. و 

. وإضافًة إىل األراضي ندر ذاهتا، يتطلب شراء وصيانة األدوات، واآلالت، ومعدات الزراعة أو صيد األمساك،  على الرساميل
إىل   أعلى  مالية  استثماراٍت  احلصاد  بعد  التجهيز وما  والتربيد، ومعدات  التخزين  أخرى  ومنشآت  أعمال  من  بعيد  حدر 

(Vieth  وThomas  ،2013( الثروة احليوانية كبرية جًدا من منظور استثمارات رأس املال ، Williams(. كما أن كلفة 
(. وبناًء عليه،  تاج منتجو األغذية إىل خدماٍت مالية متكيفة ومرنة، مبا يف ذلك األدوات القادرة على االستجابة  2006

 (.2013رث )فريق اخلرباء الرفيع املستوى وطخرون، إىل الصدمات والكوا
 Vieth)حجمها، تتطلرب القدر األكرب من الدعم خالل السنوات األوىل من عملها  أاًي كان ومن املعلوم أيًضا أن املزرعة، 

)(Thomas  ،2013و الفالرحني  من  الشباب  مجعية  قدررت  وقد   .Junge Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 

Landwirtschaft, jAbL   -    اجملموعة الشبابية امعيةVia Campesina    يف أملانيا( تكاليف إنشاء مؤسسة األعمال
(. وعلى سبيل املثال، توفرر وزارة 2013،  وطخرون   Korzenszky)  2013عام  يف  يورو    000 25حوايل    مبا مقداره أملانيا   يف

يورو للمزارعني اادد    000 50، مبلغ  مفهوم دعم املزارعني الشبابوالتنمية الريفية يف مجهورية سلوفاكيا، ضمن إطار  الزراعة  
املسبقة   الشروط  أحد  ويتمثل  العمر(.  من  األربعني  دون  لرتبية    إسنادهميف  )أي  أو  والفاكهة  اخلضار  لزراعة  األفضلية 

مزارًعا ابلدعم مبوجب هذا الربانمج. لذا، اب أن تراعي سياسات دعم املزارعني    336، حظي 2018عام   احليواانت. ويف
 االستثمارات يف عمليات إنشاء املؤسسات وتوفري الدعم لربامج الضمان االجتماعي وتقاعد املزارعني.  
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 األمثلة الناشئة عن التمويل املبتكر

االجتماعي وااماعي وطليات التمويل    التصثريمشاريع النظم الغذائية صناديق  لدعم  للشباب  تشمل مصادر التمويل ااديدة  
ااماعي   التصثري( منوذج  2017)  وطخرون   Hoey(. ويصف  Simmonds  ،2017الرمسي من قبيل التمويل ااماعي )  غري

.  للتصثري على مستوى املنظومةللتصدري للتحدايت املتصلة ابلنظم الغذائية، الذي يسهرل التعاون بني القطاعات واملؤسسات  
ااماعي ابلتمويل املشرتك واملنظمات األساسية. ويف أحد األمثلة، وجره مركز النظم الغذائية    التصثريوغالًبا ما تتعلق مبادرات  

ع اامعة والية ميشيغن نموعًة من األنشطة لدعم شرعة األغذية اايدة مليشيغن اليت تشمل أهدافها مزايدة  اإلقليمية التاب
ية،  شراء األغذية احمللية مبا يكون مرًنا للمزارعني احملليني وعادالً لعمراهلم؛ وبناء البنية التحتية ملؤسسات األغذية الزراعية احملل

الكلفة وصحية؛ وحتسني الوجبات والربامج املدرسية من احلضانة وحىت الصف الثا     رة ميسو لى أغذية  عصول  وحتسني احل
 عشرم.

أيًضا ماالستثمار املؤثرم، حيث   اة كذلك، اسُتخدمت صناديق االستثمار يف التنمية االقتصادية للمجتمعات احمللية )املسمر 
ا( يف والايت قضائية عديدة يف كندا لدعم املؤسسات الريفية  يقيم املستثمرون احملليون رابطًا مباشرًا ابملؤسسة اليت يدعموهن

لغرض الزراعة املستدامة ومؤسسات    األراضيلى  عصول الشباب  فر  حوالزراعية، مبا يف ذلك املؤسسات الرامية إىل زايدة  
( األغذية  و Amyot  ،2014؛  2019،  وطخرون   Stephens،هيز  االقتصادية  يسمح  (.  التنمية  يف  االستثمار  صندوق 

سكوتيا، كندا،   نوفا  يف  احمللي  يف  بللمستثمرين    ،FarmWorksللمجتمع  مشرتكة  حصص  من    حافظة شراء  متنوعة 
)  املعنيةاملؤسسات   صندوق  FarmWorks  ،2017ابألغذية  يوفر  مثر  ونهرزي    FarmWorks(؛  للمزارعني،  القروض 

تستخدم مفهوم ماإلقراض القائم على العالقةم، من دون أن يطلب ضماانت أو   طاعم اليتاألغذية، وابئعي التجزئة وامل 
م الصندوق برامج توجيه2017، وطخرون  Kennedyإعادة سداد فورية ) توليد فر  اقتصادية إلبقاء   بغرض ية(. كما يقدر

الزراعية، يقوم برانمج مزارع اجملتمع احمللي    ألراضياأسعار  رتفاع  ل طخر، هبدف التصدي الاالشباب يف اجملتمع احمللي. ويف مث
اإلئتمان على  بدعم نموعات اجملتمع احمللي لشراء األراضي أو    Foodlandsيف كولومبيا الربيطانية والتعاونية االستئمانية  

  Wittmanوتوجيه الشباب )القادمني يف أغلب األحيان من خلفيات حضرية( إلقامة مؤسسات غذائية مستدامة )حيازهتا  
طخر أيًضا، تدعم املنظمات املعنية بتمويل سلسلة القيمة الزراعية يف أفريقيا الزراعة التعاقدية،    مثال (. ويف  2017،  وطخرون 

االجتماعي، وصناديق التحدايت والتمويل ااماعي    الـتصثريوإيصاالت املستودعات، والتصجري املايل والعوملة، واالستثمار يف  
(Rutten وFanou ،2015  .) 

العديد    2020وتتوفرر أيًضا برامج الدعم املايل للمزارعني الشباب يف االحتاد الروسي. وكانت وزارة الزراعة تنفرذ منذ بداية عام  
تقدي اهلبات للمؤسسات الزراعية الناشئة. فاملزارع   من نظم الدعم املختلفة لصاحل املزارعني والتعاون الريفي، مبا يف ذلك

واملواطنون الروسيون الذين يعيشون يف املناطق الريفية مؤهلون للحصول على هذه اهلبة اليت ترمي إىل دعم    ااملنظمة حديثً 
الريفية. كذلك، يشجع املشروع الفنيني من الشباب واحلفاظ على املوظفني املؤهلني يف األقاليم  إقامة تعاونيات    وظائف 

نقاط بيع وأسواق تعاونية لنشاء الفنية،  وقواعدهاالتعاونيات  تطويرمن خالل متويل يقوم املشروع، زراعية للمستهلكني. و 
يسهرل وصول منتجات أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق. وقد قام هذا املشروع منذ   ومتاجر ملنتجات املزرعة، مبا

،  Agrofarmتعاونية للمستهلكني )  176مزارًعا مبتدًًئ و  340 1انطالقه، مبساعدة البنك الزراعي الروسي، بتقدي الدعم إىل  
2020   .) 
من دون فائدة ملرة واحدة للمزارعني الشباب    لالستثمار  على شكل قرضاملعونة للمؤسسات الناشئة    تُقدرم سويسرا،  ويف  

اململوكة واملزارع املؤجرة ألشخا  من غري أفراد األسرة. وهذه   املزارعوتتوفر هذه املعونة يف حاالت    سنة.  35 حىت عمر
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من    سنة   35املزارع الشاب    بلوغت حملية زراعية ألجيال متعددة )إىل حني  وإقامة نتمعا  املزارع  توارثاملساعدة تشجرع  
(. كذلك، يف فرنسا، مُتنح هبة للمزارعني  2004ألفراد األسرة )املكتب الفدرايل السويسري للزراعة،  املزارع ( أو أتجري العمر

م الطلب )  (  2)   ؛ كون قد خضع لتدريب حمدرد(شهادة زراعية فنية )أي أن يعلى  ( حائزًا  1الشباب بشرط أن يكون مقدر
يدرر دخالً   وكفيل أبن صمرم خطة أعمال ملدة أربع سنوات من أجل إقامة مشروع قابل لالستمرار من الناحية االقتصادية و 

يف حني متورل الدولة الفرنسية النسبة    املعونةيف املائة من هذه    80زراعًيا كافًيا. ومتورل السياسة الزراعية األوروبية املشرتكة  
يف املائة. إمنا ميكن زايدة هذه املساعدة يف حال أخذت يف االعتبار الصعوابت املرتبطة بشروط اإلنشاء  20املتبقية البالغة 

إطار األسرة، ويف منطقة صعبة، وابستثمارات كبرية( أو يف حال تطلربت ااهود لتكييف املشروع استجابًة للتوقعات    )خارج
 يولرد قيمة مضافة و/أو فر  عمل(. اجملتمعية )مشروع مرفق ابلتزام زراعي إيكولوجي و/أو

الشباب وبنائها. ويسعى برانمج وصول أصحاب  لتمويل قدرات    اثنني  ضعت وزارة الزراعة يف الفلبني مؤخرًا برانننيقد  و 
املبادرات الزراعية إىل رأس املال إىل متويل النفقات الرأمسالية يف املؤسسات الناشئة للشباب ومؤسسات األعمال الزراعية  

(  ةأمريكي   اتدوالر   402 10بيزو فلبيين )حوايل    000 500ومصايد األمساك القائمة من خالل توفري قروض بقيمة تصل إىل  
وال تتطلب ضماانت. كما أن هذه القروض من دون فائدة على اإلطالق وميكن تسديدها خالل مخس سنوات. ويستفيد  

عاًما أجنزوا تعليمهم الرمسي أو غري الرمسي. والربانمج اآلخر هو بعنوان   30و  18من الربانمج شباب ترتاوح أعمارهم بني  
ا ألعمال الزراعيةم. وهو يقدرم برانمج تدريب داخلي ملدة ستة أشهر يرمي إىل  متوجيه الشباب واجتذاهبم يف مؤسسات 

 (.2020تطوير قوة عاملة كفؤة وماهرة من الشباب القابلني لالستخدام )وزارة الزراعة، 
اثنان يف كينيا منصة   املبتك  تستفيد مناليت    Umati Capitalوأنشص رائدا أعمال  التمويل  ر  التكنولوجيا من أجل توفري 

ل  لسلسلة اإلمدادات للمزارعني واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم اليت توفرر اإلمدادات لكياانت أكرب حجًما. وتشكر 
الذين يسلرمون احلليب   Umatiمنصرة   املزارعني  القيمة اخلاصة مبنتجات األلبان من  عنصرًا إلكرتونًيا أساسًيا يف سلسلة 

ساعة من تسليم    48 مصنع األلبان. ومن خالل املنصة، يتمر الدفع للمزارعني يف غضون  لنقاط اامع إىل التسليم النهائي إىل 
يوًما. وميكن أن يطلب املزارعون    60يف غضون    Umati Capitalملشرتون )مصانع األلبان( املال ملنصة  ااحلليب، حيث يردر  

الذين ينشئون هذه النظم، يشمل املستفيدون مجيع    . وإىل جانب روراد األعمالاحملمولة األموال وأن يُدفع هلم عرب هواتفهم  
تعود املنافع األكرب على املزارعني الشباب الذين هم األقل حصوالً على مصادر التمويل   حيث  - املعنيني بسلسلة القيمة

 (.Fanou ،2015و Ruttenالبديلة )
وُيستخدم التمويل ااماعي على حنو متزايد لتمويل الزراعة وأصحاب األعمال الزراعية احملتملني من الشباب يف أفريقيا.  

منصًة ابرزة للتمويل ااماعي تعمل مع الشركاء امليدانيني لتقدي القروض للفقراء واملزارعني الذين ال ميلكون    Kivaوتشكل  
مستوى كاٍف من اخلدمات يف البلدان النامية. وتسمح املنصة بتقدي قرٍض نجم أدىن  حساابت مصرفية وال يستفيدون من  

،  2005منذ إنشائها عام    Kivaمتطوًعا من حول العامل. وقد مكرنت منصة    450ويتوىلر إدارته    اأمريكيً   ادوالرً   25يبلغ  
شريًكا ميدانًيا    195ي من القروض من خالل  مليون دوالر أمريك  700مليون مقرض تقريًبا من توفري ما يزيد عن    1.3حوايل  
له    ماليني  1.6 بلًدا. وتلقرى أكثر من   86يف    Kiva. كذلك،  Kivaدوالرًا أمريكًيا من خالل    416.50مقرتض ما معدر

Zip    هو منوذج من دون فائدة يتم اختباره يف الوالايت املتحدة وكينيا، يعتمد على شهادات املنظمات بشصن املتلقني عوًضا
ليست منصة التمويل ااماعي الوحيدة يف أفريقيا القادرة على متويل الشباب يف    Kivaعن الفائدة أو الضمانة. كما أن  

التمويل )أكثر   الستقطاب بلًدا أفريقًيا 20مثالً مع روراد األعمال يف أكثر من  Homestringsقطاع الزراعة. فقد عملت  
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مستثمرين    25من   من  أمريكي(  دوالر  االغرتاب  مليون  بالد  يف  املوجودين  اإلقليميني  املهاجرين  ذلك  يف  مبا  مؤثرين، 
(InfoDev  ،2013.) 
، وهي منظمة للتنمية املستدامة  Loving Islandsمزيد من األمثلة يف أماكن أخرى مثل فيجي وجامايكا. فمنظمة  هناك  و 

يقودها شباب يف فيجي، تركرز على تطوير سلسلة قيمة عضوية توجهها التكنولوجيا، وقد متكنت من احلصول على هبات 
شهرًا من برامج التدريب والتطوير للمجتمعات احمللية الفقرية يف فيجي كمشروع ،رييب. ودررت بعد ذلك الدخل    12لتوفري 
العضوية وتطوير مؤسسات األعمال. أمرا  التدريب ع من الزراعة  ، وهي مؤسسة أعمال إلكرتونية  Farm Crediblyلى 
جامايكا تستخدم تكنولوجيا قواعد البياانت التسلسلية ملساعدة املزارعني الذين ال ميلكون حساابت مصرفية يف احلصول   يف

فقد   وائتماانت،  قروض  ابعلى  مبارايت  فازت  من  أعماهلا    مما،   Pitch AgriHackلعديد  إطالق  يف   ساعدها 
(Bafana وHosenally ،2019 ؛Migné  ،2018.) 

 

 Nossa Primeira Terra -ألراضي للشباب يف الربازيل اخلاصة ابئتماانت اال: برانمج 11اإلطار 
الوطين   الربانمج  ابالئتماانت  ليعمل  منذ (  Programa Nacional de Crédito Fundiário)ألراضي  اخلاصة 

االتسعينات   القرن املاضي على  الفقر  من  الريفحلدر من  الزراعة األسرية )   يف  الزراعيون  عرب دعم  العمال  و/أو  صغار 
لى األراضي ودعم ممارسات اإلنتاج احملسرنة. كما أن الدعوة من جانب احلركات  صول ع( من خالل تيسري احلاملعدمون 

 La Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosurاالجتماعية )مثل  

Ampliado, COPROFAM  أفضت إىل توسيع نطاق الربانمج ليشمل الشباب  قد  ( واحلوارات مع احلكومة الفدرالية
 يف األرايف.  

توفري سياسة خاصة ابلشباب ل  2003عام  يف  وهبدف تقليص نزوح الشباب من املناطق الريفية، اعتمدت حكومة الربازيل  
(. وتوفرر هذه السياسة إمكانية احلصول على أصوٍل  األوىل)أرضنا    Nossa Primeira Terraألراضي تُدعى  لائتماانت  ا

لفئات  إنتاجية مكمرلة، مبا يف ذلك املوارد املالية، واخلدمات الفنية والبنية التحتية. وقد اعُتمد برانمج االئتمان املوجره  
أجل زايدة قدرة الشباب معلى إقامة مشاريع مستقلة وتشريع أ يتهم كفاعلني اجتماعيني، ميكنهم أن   حمددة من عمرية

، Rodriguez and Conterato؛ 2013ينموا بتحقيق أفكارهم ومشاريعهم يف حقول الربازيلم )وزارة التنمية الزراعية،  
2016.) 

سنة(   29و  18سنة )يف البداية بني   31و 16ترتاوح أعمارهم بني  ويشمل املستفيدون من هذه السياسة الشباب الذين
دوالرًا أمريكًيا(    250 7)   000 15بني    اإلمجايل  سنويالسري  ممن يرتاوح دخلهم األممرن تلقوا تدريًبا يف مدارس زراعية فنية و 

ة برازيلية متوفرة لشراء  لري   000 80دوالر أمريكي(. وكانت االئتماانت حىت    500 14لرية برازيلية )   000 30( و2003)
التحتية. وقد  توفري  و   األراضي  والبنية  الفنية  بنسبة    جرى حتديداملساعدة  الفائدة  )برانمج   1معدل  السنة  املائة يف    يف 

PROCASUR  على للتدريب  الزراعية،   اإلقليمي  للتنمية  الدويل  والصندوق  الريفية  الفرتة  2014التنمية  وخالل   .)
 ورد ذكره ،  2017على هذه االئتماانت )الربازيل،  أسرة    437  حصول  أفادت وزارة التنمية الزراعية عن ،  2013-2017
 (.Ramos، 2017و  Rodriguesيف 
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غالًبا ابالقرتان مع خطوط ائتمانية أخرى وسياسات عامة أخرى   - م األوىلورغم التحدايت اليت واجهها برانمج مأرضنا 
دعم  على حلصول على التمويل من املصارف أو ابفهو يسمح للشباب  -ز الزراعة األسرية يف إطار الربانمج الوطين لتعزي

 (.COPROFAM  ،2020مباشر طخر من خالل السياسات العامة )

 األسواق
أو   منتجاهتم  من  جزًءا  تقريًبا  األغذية  منتجي  مجيع  يبيع  حيث  عامٍل  جزًءا    مجيعهايف  تقريًبا  املستهلكني  مجيع  ويشرتي 

النظم   األغذية اليت يستهلكوهنا أو مجيعها، تشكل األسواق عنصرًا مركزاًي يف الشمول أو اإلقصاء االجتماعي للشباب يف من
يف األسواق الغذائية التقليدية زايدًة يف التكامل    السائدحلضرية على السواء. وكان اال،اه  الغذائية، ضمن السياقات الريفية وا

العمودي والرقابة من جانب مؤسسات خاصة كبرية، غالًبا ما تكون سالسل اإلمدادات فيها طويلة ومعقردة )وكما شهدانه 
سية، يقتصر دور املنتجني إىل حدر كبري على توفري املواد  مؤخرًا، معررضة للصدمات االقتصادية(. ويف األسواق الغذائية الرئي

الغذائية  كاألورلية،   السلسلة  يف  العمل  فر   أن  الما  وظروف  متدنية  وال  فيها  عمل  الرواتب  إطالع سيئة،  عادة    اري 
(.  Widener and Karides  ،2014؛  Clapp  ،2015منشص وجودة األغذية اليت يشرتوهنا واهلوهنا )  علىنياملستهلك

، ا،هت يف  2015و  1990نطاق سالسل القيمة العاملية للزراعة واألغذية بني عامي  مقابل اتساع  و،در اإلشارة إىل أنه يف  
تنامي من املتوقع على األرجح أن يتواصل هذا اال،اه نتيجة  السنوات األخرية إىل حتويل أنشطتها على املستوى اإلقليمي، و 

 (.2020التجارة على الصعيد العاملي )البنك الدويل، أوجه عدم اليقني يف االقتصاد و 
لضوء على اجملاالت الرئيسية اليت قد تكون  الذي صدر مؤخرًا ا( 2020)  التقرير عن حالة الزراعة يف أفريقيايلقي  كذلك،  

واألسرع   اهلذا التقرير، توفرر املدن حالًيا األسواق الزراعية األكرب حجمً  امهمة ابلنسبة إىل الشباب اآلن ويف املستقبل. ووفقً 
مليار دوالر أمريكي يف السنة،   250و 200يف أفريقيا. ومن أصل إمجايل مبيعات األغذية احلضرية البالغة تقريًبا ما بني  منًوا

العقود املقبلة، تتوقع اإلسقاطات الدميوغرافية أن   اللخ يف املائة منها من املزوردين احملليني يف أفريقيا. و   80أييت أكثر من  
يف أفريقيا    النمواملدن واألسواق الغذائية السريعة  اليوم  تصبح معدالت التوسرع احلضري يف أفريقيا األعلى يف العامل. وتوفرر  

ف يستمر هذا اال،اه يف املستقبل.  مليون مزرعة يف القارة، وسو   60املتاحة للمزارع البالغ عددها    منًواالفرصة األكرب واألسرع  
 (.AGRA ،2020) االنطباعات السائدة كما أن نصف هذه املزارع تستخدم الشباب، على عكس 

الشبكات الغذائية البديلة الناشئة )والقائمة منذ زمن طويل أحيااًن( وعن سالسل إمدادات غذائية    لىوهناك عدة أمثلة ع
سالسل اإلمدادات القائمة  مستدامة وصحيرة بقدر أكرب وتطلق عليها تسميات  تلفة من قبيل  أقصر ترمي إىل توفري أغذية  

البديلة واألسواق األق الزراعية  القيم، وشبكات األغذية  املتداخلة )على  (.  Jarosz، 2008؛  Goodman  ،2004اليمية 
بني املنتجني    -أشكال هذه األسواق املسافة املادية واالجتماعية بني املنتجني واملستهلكني، وتعزرز العالقات ااديدة    تصروع

ات الزراعة املدعومة من  ضمن النظم الغذائية. وترد أسواق املزارعني وشبك  -واملستهلكني وبني السكان احلضريني والريفيني  
، Schneiderو  Yeو   van der Ploeg؛  CSM  ،2016األسواق املتداخلة ) اجملتمع احمللي كصمثلة يف هذه الوثيقة عن

 (.Cassol ،2016وSalvate و  Schneider؛ 2012
من ماالبتكارات املؤسسيةم    عدة ( أشكاالً  2016ويوصرف كل من منظمة األغذية والزراعة واملعهد الوطين للبحوث الزراعية )

املشكلة،    األطر املوضوعة لتحديداليت متكرن األسواق من العمل كحوافز للزراعة املستدامة، ابالستناد إىل نموعة حمددة من  
  335  فحةص الليس كافًيا وحده كمحفرز لالنتقال الزراعي املستدام )  يف األسواقطلب  ال  من كون الوقت ذاته   مع التحذير يف

يسعون إىل حتقيق التجارة العادلة واحلصول على شهادات    ن . على سبيل املثال، يكسب املزارعون الذيخة اإلنكليزية[( ]النس
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عضوية حوافز يف السوق، تكون عادًة بشكل سعر تفاضلي ميكن أن يعورض جزئًيا عن تكاليف العمل األعلى يف الزراعة  
التشاركي تدفع هبذا إىل األمام، وُتشرك املستهلكني  إضافية  االبتكار االجتماعي خطوًة   العضوية. كما أن نظم الضمان 

وشبكات األقران يف تطوير األسواق اإلقليمية لنظم اإلنتاج العضوي والزراعي اإليكولوجي )االحتاد الدويل حلركات الزراعة  
 (.2007العضوية، 

يطة أو املنظمة لفئات املنتجني )مثل صغار املزارعني  كذلك، ميكن لربامج املشرتايت العامة اليت تُنشئ مساحًة لألسواق الوس
املزارعني األسريني، أو النساء أو الشباب، من قبيل منصة السياسات يف الربازيل بشصن القضاء على ااوع( أن تساعد   أو
) يف الغذائية  اإلمدادات  الشباب يف سالسل  ملشاركة  السوق  فر   وتقوم  Blesh  ،2017و  Wittmanتوفري  برامج  (. 

( هبا  املتصلة  التغذوي  التثقيف  برامج  الغذائية من خالل  الشباب ابلنظم  بربط  املدرسة  املزرعة إىل  من   Heissالتسويق 

العمل مبوازاة (، مع  Wittman ،2018و Powell؛ Grunes ،2008وWubben و  Kloppenburg؛  2015، وطخرون 
(. وقد تبنير أيًضا أن املشرتايت العامة  2013،  وطخرون   Soaresدعم تطوير السوق املنظرم للمنتجني الريفيني )ذلك على  

وأشكاالً أخرى من األسواق الوسيطة، مبا يف ذلك برامج ماألغذية املدرسية اليت تُزرع يف املنازلم، تربط عمليات االنتقال  
    Espejoها من السياقات الرتبوية )أُنظرالزراعي املستدام بربامج التغذية العامة احملسرنة يف السياقات املركرزة على الشباب وغري 

والزراعة،  Galliano  ،2009و  Burbanoو األغذية  منظمة  ،  Gelliو   Masset؛ 2017،  وطخرون   Guerra؛  2015؛ 
 (.2010، وطخرون  Quaye؛ Otsuki  ،2011؛ 2013

والتنمية احمللية ومحاية البيئة، تنطوي هذه األسواق  وابالستناد إىل العالقات وقيم الثقة، والتضامن، والسمعة، وتقاسم املعرفة،  
الناشئة حديثًا والبديلة على إمكانية حتورلية كبرية للهيكل يف إنتاج األغذية واستهالكها. إضافًة إىل ذلك، ف ن تقصري سالسل  

احلراري، قادر على احلدر    اإلمدادات، إىل جانب حتورل األمناط الغذائية إىل منتجات غذائية أقل إصدارًا لغازات االحتباس
؛  Bezat-Jarzębowska  ،2020وBourlakis و  Jarzębowskiاألثر البيئي السليب، والفاقد من األغذية والتغليف )  من

Hinrichs  وLyson ،2007؛Webber  و Matthews 2008، وطخرون.) 
الناشئة حديثًا، مع    املنتجات الزراعية والغذائيةأدانه بعض التناقضات اهلامة بني األسواق التقليدية وأسواق    4يبنير اادول  و 

فر   إاتحة الاألسواق هذه اليت قد تنشص عنها قيود هيكلية على زايدة مشاركة الشباب أو    بلإيالء االهتمام اوانب يف  
 .هتازايدل

 للمنتجات الزراعية والغذائية  ا سواق الناشئة حديثً األقليدية و : مقارنة بني األسواق الت4اجلدول 

 ا األسواق الناشئة حديثً  األسواق التقليدية  

من ميلك  
 ماذا؟

تتحكرم الشركات مبعظم الروابط القائمة  
إنتاج األغذية، و،هيزها، وتوزيعها،   بني

 واستهالكها

تعود ملكية املسارات األقصر إىل منتجي األغذية  
 ملكيرتهامًعا يف ملستهلكني، أو يتشاركون ( ا)وأحياانً 

من يفعل  
 ماذا؟

يقتصر دور املزارعني على تسليم املواد األولية  
 لصناعة األغذية 

يتوىلر املزارعون املتعددو الوظائف التجهيز 
املزرعة، واملبيعات املباشرة وإعادة تصميم   يف
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عمليات اإلنتاج من أجل االستجابة على حنٍو  
 املستهلكني  لتطلعاتأفضل 

من  صل  
 على ماذا؟ 

من القيمة   نصيب أكرب صل املزارعون على  ترتكرز القيمة املضافة يف الشركات 
 املضافة

ذا عن  ما
 الفائض؟

الفائض املرتاكم توسع الشركات ميورل 
 واالستحواذ على مؤسسات أخرى 

ُتستخدم املداخيل الفائضة لزايدة قدرة اإلنتاج 
املزرعة على الصمود، وتعزيز الزراعة املتعددة   يف

 الوظائف وحتسني سبل كسب العيش 

 2016، وطخرون Schneider و 2012 وطخرون، van der Ploegاملصدر: ابالستناد إىل 

القائم على اجملتمع احمللي يف أيوتياروا،   Pā to Plateوأحد األمثلة على املستوى الشعيب عن سوٍق غذائي جديد هو مشروع  
من أجل تثقيفهم    (marae)  القاطنني يف املدن مبجتمع أجدادهميف ماوري  ط الشباب  يوزيلندا، الذي يرمي إىل إعادة ربن

م وتُزرع  منها.  عيشهم  وكسب  نتمعاهتم  اخلاصة يف  أغذيتهم  زراعة  من  يتمكنون  نيث  التقليدية  الزراعة   نتجاتعلى 
Pā to Plate    ،يف حدائق املاورينيkōhanga reo     املشاع يف ماوري )دور احلضانة اليت تعلرم لغة ماوري( ويف األراضي  

يف حوض هنر وايتانغي. ويعمل شباب ماوري يف األرض كجماعة، ويتقامسون املنتجات مع أسرهم   بشكل رئيسي املوجودة 
ويبيعون   احمللي  منهاواجملتمع  بف،  الفائض  ) يدعمون  اإلقليمية  االقتصادية  التنمية  أ؛  Huambachano  ،2019ذلك 

McAleer  ،2018 هو منظمة  ن األمثلة األخرى  (. ومSlow Food Peru    اليت تتضمن الشبكة املتنامية للمزارعني الشباب
البيولوجي والثقايف،  على نطاق صغري من السكان األصليني وغري األصليني وحافظي البذور لتثقيف سكان املدن على الرتاث  

من خالل تنمية العالقات اهة مفهوم ممن املزرعة إىل املائدةم بني املنتجني الريفيني واملستهلكني احلضريني. كذلك، حتفرز  
التنوع البيولوجي ودعم األمن الغذائي   اإلقرار بدور مزارعي البذور من الشاابت يف احلفاظ على  Slow Food Peruمنظمة  
 (.من دون اتري الدولية،  Slow Foodأ؛ منظمة Huambachano ،2019يف بريو )

الشباب يف الزراعة ومؤسسات األعمال الزراعية، تقوم حكومة كينيا بتنفيذ اسرتاتيجية    الخنراطوهبدف توليد بيئة متكينية  
. وتسعى االسرتاتيجية إىل توفري فر  جديدة 2022- 2018ؤسسات األعمال الزراعية للشباب يف كينيا للفرتة  خاصة مب

(. وابلتعاون  2018قطاع الزراعة وسالسل القيمة اخلاصة هبا )وزارة الزراعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك،   للشباب يف
العمالة  راعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك يف كينيا بتنفيذ برانمج متكني  مع بنك التنمية األفريقي، تقوم أيًضا وزارة الز 
. ويرمي الربانمج إىل خلق أصحاب أعمال زراعية من الشباب عرب اكتساب  ااديدة اليت تقودها األعمال الزراعية للشباب

رنة؛ وميكن حتقيق ذلك من خالل  امل ية  زراعالألعمال  أنفسهم مالكي ا املهارات وتطوير بيئة متكينية يصبح فيها الشباب  
التدريب والتنشئة والتوجيه يف مراكز حضانة األعمال الزراعية للشباب. ويتمثل اهلدف اإلمجايل من هذا الربانمج يف املسا ة 
يف استحداث الوظائف، وحتقيق األمن الغذائي والتغذية، وتوليد الدخل وحتسني سبل كسب العيش للشباب يف املناطق  

فهو توليد فر     العمالة ااديدة اليت تقودها األعمال الزراعية للشبابمتكني  حلضرية والريفية. أمرا اهلدف احملدد ملشروع  ا
 األعمال والعمل الالئق للشباب على امتداد سالسل القيمة الزراعية ذات األولوية.
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التعاون بني الوزارات لتشجيع السياحة الزراعية الوطنية. ويف   على توطيدألبانيا  عملتويف إطار اسرتاتيجية التنمية الريفية، 
للفرتة   والريفية  الزراعية  للتنمية  الوطنية  االسرتاتيجية  لتحفيز  2020-2018سياق  متكامالً  إطارًا سياسًيا  البالد  ، وضعت 

املناطق الريفية، مع إيالء اهتمام   السياحة الزراعية من خالل دعم املنتجني احملليني لتنويع األنشطة االقتصادية واألسواق يف
أنشصت وزارة السياحة والبيئة نظاًما إلصدار الشهادات ألنشطة السياحة الزراعية )أُنظر القرار الصادر   خا  للشباب. وقد

(، من خالل حتديد نموعة من املعايري املتصلة ابألراضي، والثروة احليوانية، واملساكن،  22عن مكتب رئيس الوزراء رقم  
الريفية   إطار  واألغذية واألنشطة. ويف  السياحة  من عناصر  هاًما  الزراعية عنصرًا  السياحة  تُعترب  البيئيةم،  النهضة  مبرانمج 

املستدامة، وتُعرَّف كنشاط الستضافة الزائرين يف املزارع وغريها من الوحدات الزراعية من أجل الرتويج للمنتجات التقليدية 
النظام إلصدار الشهادات، توفرر وزارة الزراعة والتنمية الريفية التمويل لتحسني البل التحتية املتصلة  احمللية. واستكماالً هلذا  

ابلسياحة الزراعية، مبا يف ذلك لبناء أو ،ديد املنازل اليت حتتوي على أربع إىل عشرة غرف وإقامة متاجر لتسويق السلع 
ق إنتاج أو لشراء اآلالت. وميكن أن  صل الشباب على دعٍم إضايف، مثل  احمللية. كما أن الدعم النقدي متوفر إلقامة مناط 

اهلبات للحاضنات، يستهدف حتديًدا وضع خطط لألعمال السياحية الزراعية. ويف حني تنجح احلكومة بتوطيد جانب  
القطاع، ينبغي بذل مزيد من ااهود لت الزراعية من أجل تيسري انطالق هذا  عزيز الطلب على  العرض املتصل ابلسياحة 

 (.Besra ، 2018احملتملني ) السوراحخدمات السياحة الزراعية من جانب 
ويشكل النمو املتواصل يف الطلب على املنتجات الغذائية والزراعية اليت تضيف القيمة يف البلدان النامية مربرًا قواًي لزايدة 

احمل األسواق  يف  الزراعية  لألغذية  قيمة  سالسل  وضع  يف  هلذه االستثمار  العنان  إطالق  يتطلرب  وسوف  واإلقليمية.  لية 
، وخباصة يف املناطق الريفية  بشكل أفضل اإلمكانيات تركيز االهتمام على ما يريده الشباب، وتوفري البنية التحتية واملهارات

بوضع سالسل القيمة  وللمجتمعات احمللية الريفية، من خالل أطر التنمية املتكاملة. كذلك، اب أن تطبرق الربامج اخلاصة 
باب وتوفري العمل الالئق هلم  شمشول الهنًجا مراعًيا للشباب، وأن ،عل بشكل واضح من الزراعية منظور تشغيل الشباب و 

يكون مستداًما من دون سياسات متكينية واسرتاتيجيات  لن و  ابلنجاحأي من هذه املبادرات ن يتكلل من بني أهدافها. ول
ويف حني تشكل رايدة أعمال الشباب هنًجا واعًدا لبعض الشباب الذين يتمتعون ابألصول واخلصائص   شاملة للتنمية احمللية.

. إمنا هذا النوع  عمالً مصجورًا هذا النهج ليس مالئًما اميع الشباب الذين يتوجرب على العديد منهم أن ادوا  فالالزمة،  
أغلبية شباب األرايف يف أفريقيا   أنر إىل ظمة العمل الدولية من الوظائف غري متاح بسهولة للشباب. فقد أشارت دراسة ملن

الدراسة موظائف  اليت تعتربها  النظامية ويف األعمال احلرة  جنوب الصحراء الكربى ُيستخدمون يف األعمال األسرية غري 
بدوٍر هام يف دعم توسيع  . وابلتايل، تضطلع احلكومة ]النسخة اإلنكليزية[(  41 فحة صال، 2015، وطخرون  Elderهشرةم )

ئف يف  نطاق العمالة املدفوعة األجر، من قبيل القيام ابستثمارات أكرب يف املناطق الريفية وحتسني التغذية وزايدة عدد الوظا
،  ات الغذائية احمللية من خالل برامج مثل برانمج تغذية النساء والرضع واألطفال يف أسواق املزارعنيأسواق املزارعني واالقتصاد

وبرانمج املساعدة يف التغذية التكميلية يف الوالايت املتحدة األمريكية عرب توفري القسائم والبطاقات النقدية اليت تُنفق يف  
( املزارعني  برانمج  Fisher  ،2009و   Tessman؛2010،  وطخرون   Briggsأسواق  مثل  أخرى،  برامج حكومية  أمرا   .)

تشجيع أسواق املزارعني لوزارة الزراعة األمريكية، فتدعم املزارعني يف حتسني أسواق املزارعني، واألكشاك على جانب الطريق  
يب الشباب  وغريها من أماكن التسويق املباشر وتوسيع نطاقها، وتستهدف اجملتمعات الريفية احملرومة اقتصاداًي، وتعزرز تدر 

(. وهذا سوف يساهم يف توليد فر  العمل املدفوعة األجر يف املزرعة وخارجها 2021وتنميتهم )وزارة الزراعة األمريكية،  
 (.2019)املركز الفين للزراعة والتعاون الريفي، 
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واستهالكها، ميكن أن    إضافًة إىل دور هذه األسواق الناشئة حديثًا يف تعزيز ممارسات إنتاج األغذية املستدامة والصحية
توفرر للشباب فرًصا نزية يف نال العمل واملشاركة، بوصفهم منتجني زراعيني متعددي الوظائف وجهات فاعلة يف تنظيم  
هذه األسواق والشبكات )من خالل قنوات االتصال اإللكرتو  بشكل متزايد اآلن(، وكمستهلكني انشطني وواعني. كما  

إمكاانت جديدة لنفاذ املبتكرين الزراعيني إىل األسواق من أجل    أاتحت، وحتسني الوصول إليها،  أن التكنولوجيات ااديدة 
 سلسلة اإلمدادات والربط على حنٍو أفضل بني مزوردي األغذية واملستهلكني احلضريني    طولالقيمة على   احلدر من اخلسائر يف

(Randelli  وRocchi  ،2017 وعليه، من الضروري تاليف خط .)  الذي ميكن أن يولرد    مإضفاء الطابع احمللي الدفاعيمر
( واألسواق  ومتقليديةم  مبديلةم  تُعترب  اليت  الغذائية  النظم  بني  حادة   DuPuis؛  Purcell  ،2006و  Bornانقسامات 

 (.Goodman ،2005و
ميكن أن تساعد   -تماعية  اامعيات، والتعاونيات واحلركات االج  -وبصورة إمجالية، بنير هذا الفصل أن الشبكات املنظرمة  

(. كما ميكن أن تيسرر املبادرات ااماعية  2لى املوارد الطبيعية، والتمويل واألسواق )أُنظر أيًضا الفصل  عصول  الشباب يف احل
اإلجراءات العملية لتقاسم األدوات، واآلالت، واملعدات ومنشآت التخزين والتربيد املستخدمة يف اإلنتاج، أو التجهيز أو 

احلصاد واستخدامها ااماعي. ولمكان الشباب غري القادرين على الوصول إىل رأس املال أن يستفيدوا بصورة خاصة بعد  
األعمال،   مؤسسات  وتطوير  التعليم،  املنظمات  تتوىلر  ما  مغالًبا  املادية،  األصول  تقاسم  إىل  وإضافًة  التعاون.  هذا  من 

ة أو الصحية ألعضائها، وتوفرر الرعاية لألطفال وتدعم املسنرني يف نتمعاهتم  واالتصاالت، والتصمني، وتقدرم اخلدمات الثقافي
أهنا يف أغلب األحيان اخلدمات الوحيدة خاصة و اخلدمات املقدمة على املستوى احمللي أب ية جوهرية،  احمللية. وتترسم هذه 

الزراعية،   للتنمية  الدويل  والصندوق  والزراعة  األغذية  )منظمة  الريفيني  للسكان  ]النسخة    46  فحةص ال،  أ2019املتاحة 
 (.اإلنكليزية[

 امللخص

واملستمر  يف النظم الغذائية.  لى املوارد املادية وغري املادية شرطًا مسبًقا ملشاركة الشباب الناشطة  عصول  يشكل احل
ا واملياها والغاابتا والعملا واملعرفةا واملعلوماتا واإلرشادا  األراضيلى  عصول  أن يتمكن الشباب من احل وينبغي

والتمويلا واالئتماانتا واألسواقا والتكنولوجيا واملؤسسات الداعمةا األمر الذي قد يتطّلب وضع سياسات إلعاد   
خمتلفة جلهة املوارد حسب نوع األنشطة اليت    عوائقمن خالل األسواق. ويف حني يواجه الشباب  املوارد   توايع هذه

البيعا االستهالكا   التجهيزا  )الزراعةا  فيها  األمر  وما إل  ليينخرطون  يتعلق  مماثلة حني  تعرتضهم صعوابت  (ا 
ت والسياساتا إضافًة إل أهنم يواجهون  ابلوصول إل االئتماانتا والتكنولوجياا واألسواق والدعم من جانب املنظما

 ا واجليل والطبقة االجتماعية.املنظور اجلنساينا والعرقا و املساوا  بني اجلنسنيالتمييز القائم على 
النبحهحج القائمة إااء االستخدام املستدام للموارد من أحناء خمتلفة من العاملا   لقد استعرض هذا الفصل جمموعًة من 

ا مبا حيافظ بعناية على التواان بني احتياجات وحقوق األجيال املختلفة. كما أن النما ج القائمة وتقامسها وإدارهتا
  بتوارث والناجحة للزراعة اجلماعية أو الزراعة على مستوى اجملتمع احملليا وبرامج توايع األراضيا واآلليات اخلاصة  

املن  السوق  وخطط  للشبابا  الشاملة  املالية  واألدوات  متثل املزارعا  اجلماعية  الشباب  ومبادرات  واملباشر ا  ظمة 
أجل تعزيز حقوق الشباب ووصوهلم إل املوارد اليت حيتاجون إليها ملمارسة صفة   اسرتاتيجيات قابلة للتكييف من

 الفاعلني اليت يتمتعون هبا يف النظم الغذائية وما بعدها. 
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يعتمد هذا الفصل على نظرايت معرفة متنوعة، مبا يف ذلك املعرفة التقليدية ومعارف الشعوب األصلية واملعارف القائمة  

لتناول سؤالني الغربية،  العلوم  الشباب يف    :  ا  على  املعرفة والتعلرم واالبتكار املتنوعة يف اخنراط  ُنظم  الكيف تساهم ُنظم 
لكيفية    شامالً ا هي التحدايت والفر  اليت توفرها ُنظم املعرفة هذه للشباب؟ ويقدم هذا الفصل فهًما  املستدامة؟ وم  الغذائية

وثقافات   وُبل  بيئات  تنقلهم يف  أثناء  هلا  وتطبيقهم  واالبتكار  والتعليم  املعرفة  إىل  الشباب  األوجه    غذائيةوصول  متعددة 
حمددة ابلسياق واملوقع وتشمل نقل املعرفة بني األجيال وأشكااًل أخرى من    الغذائيةُنظم  لاملعرفة ابتكون  و .  وسريعة التغرير 

نقل املعرفة واالبتكار واملشاركة يف التكنولوجيات ااديدة والشبكات االجتماعية وشبكات اجملتمعات احمللية واملؤسسات  
والتعلرم  ( احلركات االجتماعية واملنظمات غري احلكومية الدولة واجملتمع املد  و  ترعاهامبا يف ذلك املؤسسات اليت )التعليمية 

 .  العملي والتعلرم أثناء العمل
فالتعليم والتعلرم ال يبدطن لدى االلتحاق ابلتعليم النظامي  .  يدعم هذا التقرير دعوة اليونسكو وترواها للتعلرم مدى احلياة 

أيًضا وكالء ووسطاء معرفة يف ناالت اإلرشاد واخلدمات والشباب أنفسهم هم  .  وال يتوقفان لدى االنتهاء من الدراسة 
غري أن أنواع املعرفة اليت يولردها  .  االستشارية واحلركات االجتماعية واملشاركة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية

املع هذه  تطبيق  ال  ظى  مشروعة، كما  أهنا  على  دائًما  هبا  ُيسلرم  ال  قد  وميتلكوهنا  دائًماالشباب  ابلدعم  .  رفة 
اليت  هذا ويسلرط احملددة  التقنية  املهارات  إىل  للشباب، ابإلضافة  العملية  ابملهارات  االعرتاف  أ ية  على  الضوء  الفصل 
  من املهم بدايةً و .  العديد منهم عرب زايدة فر  احلصول على خدمات املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يكتسبها

واملعايري االجتماعية والثقافية األخرى تؤثر على كيفية تفاعل الشباب مع عمليات املعرفة    ساواة بني اانسنيامل  نتذكر أن  أن 
 .والتعلرم واالبتكار

ها ومستهلكو   األغذية  أكثر استدامة جعل إنتاج املعرفة دميقراطًيا، نيث يقوم منتجو  غذائيةكذلك يتطلب االنتقال إىل ُنظم  
.  بناء املعرفة التقنية والسياساتية املتعلقة ابلسيادة الغذائية والزراعة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي الثقايفالفعالية بمبزيد من  

من   دميقراطية  الغذائية أن هناك ضرورة لنهج ثنائي اعل املعرفة بُنظم    Pimbert  (2018 )ابالستناد إىل  هذا الفصل    يعتربو 
إحداث حتورل جذري و (  2)الشعبية؛    القواعد متتني الشبكات األفقية للبحث واالبتكار املدارة ذاتًيا على مستوى    ( 1)أجل  

وبذلك، تؤدي دميقراطية املعرفة إىل التسليم بطرق املعرفة املختلفة  .  ث العامة وااامعات وجعلها دميقراطيةو يف مؤسسات البح
 .املستدامة  الغذائيةُنظم الركة تقوم عليه ومشا مشوالً وإرساء منوذج للمعرفة أكثر 

الشاملة للجميع يف ما يت  ويف املعرفة والتدريب  الرمسي،    الغذائيةُنظم  لعلق ابما يلي استعراض لفر  وحتدايت  التعليم  يف 
املستدامة    الغذائيةُنظم  اخلا  ابلتعليم  الذلك التدريب التقين واملهين، والتطورات ااديدة يف املناهج الدراسية يف نال   يف مبا
شرتكة  امل قليمية على مستوى القواعد الشعبية  اإلعرفة  امل شبكات  من خالل  ، واملشاركة األفقية للمعرفة  الطفولة أوىل مراحل   منذ

 .بني األجيال والشعوب األصلية 

 تبادل املعارف اإليكولوجية واجملتمعية احمللية التقليدية

اليت )املعارف التقليدية    متشملوهي  م  املعارف اليت حتتفظ هبا نموعة حمددة من الناسمتعررف املعارف احمللية على أهنا  
ثقافًيا واملستمدة حملًيا من التعلرم املعاصر القائم   املرتابطة املعارفومعارف السكان األصليني، أي ( طخر تنتقل من جيل إىل 

تقرير   يف  اللذين ورد ذكر ا  Joshi  ،2004و  Sinclairو   ؛Walker  ،1999و  Sinclairم )احملليني  واالختباراملالحظة   على
املستوى،   الرفيع  اخلرباء  هي  (.  2019فريق  التقليدية  اإليكولوجية  ربط  ت يتالم  املعتقد-املمارسة -املعرفة  موعةنمواملعرفة 
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ابستمرار وتنتقل ثقافًيا عرب األجيال، وإن كان  تتطوررو   قادرة على التكيرفوهي . ومع البيئة البعضالكائنات احلية بعضها 
.  ( Folke  ،2000و  Coldingو  Berkes)  من الطبيعي أن يصبح بعض املمارسات غري قابل للتكيرف مع مرور الوقت

متجذرة  لدراسة   إىل واستناًدا األصلية  للشعوب  التقليدية  اإليكولوجية  املعارف  أن  يتبني  األصليني،  لسكان 
القرابة تقع فيه على عاتق اجملتمع احمللي، من البشر  /عامل ال إىل نظرهتا يف القائمة على نظام متمحور حول  الكونية  رؤيتها 

؛  McGregor ،2004؛ LaDuke ،1994) بني األفراد البشر، واجبات ومسؤوليات احرتام الطبيعة والرعاية املتبادلة  وغري
Nemogá ،2019 )  . 

 عنها  متعلقة ابلبيئة الطبيعية، يُعربر (  تكنولوجيا)تتضمن مهارات وعادات وابتكارات    ترث الشعوب األصلية معرفة فريدة و 
ي والتعلرم  هالشعوب األصلية يف معظمها عرب التاري  الشفوتنتقل حكمة  .  بقصص وأغاٍن وأمثال وقوانني عرفية ويف اللغة 

السياق،   هذا ويف.  (Wildcat  ،2000و  Pierotti؛  Berkes  ،2012)  التجرييب من جيل إىل طخر على مدى طالف السنني 
طبيعة  ال مع يشكلون جزًءا من سلسلة متصلة من التعلرم مبنية من عالقات محيمة للمعرفة م فاعلنيم  متلقنيالشباب يشكل 

البشر   وغري  البشر  سائر  واآلهلة) ومع  واألهنار  مجاعًيا  (  اابال  معرفة  نظام  يشكل  ؛  McGregor  ،2004)ما 
Huambachano  ،2020)  .األرض ومن خالل   املهارات الزراعية من خالل العمل بنشاط يفمثالً  الشباب    يكتسب  إذ

للدينامي املباشرة  ما ميكر الغذائيةلُنظم  لاملعقدة    كياتالتجربة  من  ،  بدورهم  زراعية مبتكرة   استنباطنهم  أن  .  حلول  وميكن 
فهم أفضل حمليطهم وبيئاهتم، ليمضوا إىل  تكوين  نهم من  يكتسب األطفال تقاليد ومعارف ومعتقدات وممارسات متنوعة متكر 

 .أدوارهم كمنتجني للمعرفة أو متلقني أو حافظني هلاممارسة 
التقليل من أ ية   الرمسي متيل إىل  اليت تشكرل أساس معظم نُظم التعليم  املعرفة  املعارف اإليكولوجية  وال تزال تقاليد بناء 

حملًيا املطوررة  املعرفة  ُنظم  أشكال  من  وغريها  األصلية  للشعوب    Coldingو  Berkes؛  Agarwal  ،1994)  التقليدية 
أشكال أخرى من  تعميم وللتصكيد على شرعية هذه األشكال املتنوعة من املعارف و  .( Whyte ،2013؛ Folke ،2000و

املعرفة اإليكولوجية واجملتمعية  ماملعارف احمللية اليت غالًبا ما هتمشها التخصصات العلمية الرمسية، يعتمد هذا التقرير مصطلح  
اسرد  م  التقليديمال يعين اامود أبي شكل من األشكال، ألن م التقليديموينبغي التصكيد هنا على أن م. احمللية التقليدية

 .قائمة العارف امل ق معارف حملية جديدة ابإلضافة إىل نقل سباًل خلل
يف هذا التقرير مع تسميات مشاهبة، مثل استخدام  م  املعرفة اإليكولوجية واجملتمعية احمللية التقليديةم ويتماشى اعتماد مصطلح  

عبارات مشتقة  ، وغريها من املبادرات اليت تستخدم  (2019) تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى  يف م  املعرفة احملليةممصطلح 
م  معارف السكان األصليني واحمللينيمميكن الرجوع مثاًل إىل  )املصطلح يف حماولة الشتمال معارف الشعوب األصلية   هذامن  
املعين  )  يف والسياسات  للعلوم  الدويل  احلكومي  اإليكولوجية املنرب  النظم  وخدمات  البيولوجي  منصة  مو   (2015،  ابلتنوع 

دراسات ،ريبية عن    قد أعدرتو .  يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشصن تغري املناخم  اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية
ي يف مجيع القارات اليت يقيم فيها ما يقرب  املتعلقة ابلتنوع البيولوجي الزراعم  املعرفة اإليكولوجية واجملتمعية احمللية التقليديةم

.  (Wildcat  ،2000و  Pierotti؛  McGregor  ،2004؛  Berkes  ،2012)  مليون نسمة من السكان األصليني   476من  
الرتاث البيولوجي    وقد تبل بعض الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف أمريكا الشمالية وأفريقيا وأمريكا اانوبية أيًضا مفهوم  

  اخنراط من خالل  ،  وابلتايل.  حماصيلها ومعارفها وممارساهتا وأراضي أجدادها واحلفاظ عليها لألجيال املقبلةإلحياء    الثقايف
أن تؤدي دورًا هاًما يف التعلرم بني  م  لمعرفة اإليكولوجية واجملتمعية احمللية التقليديةلم، ميكن الغذائيةُنظم  الالشباب يف حتويل  

ب؛  Huambachano  ،2019)  األجيال حفاظًا على املعارف والثقافة وممارسات الطهي التقليدية والرتاث البيولوجي الثقايف
McGregor ،2004)  . 
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الوقت والرتكيز، ولذا    الذين  صصون له مزيًدا مننظر إىل التعليم الرمسي على حنو متزايد على أنه إجناز هام للشباب  يُ 
البيئة و  اليومي مع  أن يؤدي هذا االنتقال إىل  من احملتمل  و .  سبل عيشهايف حتصيل    مساعدهتم السرهميرتاجع تفاعلهم 

يش التقليدية واملهارات واملعارف اإليكولوجية اليت تساعد ،ارب كهذه على  سبل العاملتصلة بعارف  امل هارات و امل إضعاف  
ما    على نطاق واسع يف   جرت مناقشتهاكما أن اهلجرة إىل اخلارج ظاهرة أخرى    .(Sugden  ،2013و   Punch)نقلها  

وطخرون،   Iniesta-Arandia)  األجيالبني  م  املعرفة اإليكولوجية واجملتمعية احمللية التقليديةميتعلق بضعف دورات انتقال  
على التعليم الرمسي  مجيع الشباب  ويف الوقت نفسه، ال  صل    . (Robson  ،2009؛  Sugden  ،2013و    Punch  ؛ 2015

شبكات املعرفة غري الرمسية أداة حيوية للشباب املنخرطني يف     بذلكتظلر ف.  رغم اعتباره حًقا أساسًيا من حقوق اإلنسان 
من أجل  ونقلها  أساليب اإلنتاج الزراعي اإليكولوجي القائمة على املكان    للحفاظ على، ال سيما  والغذائيةة  يُنظم الزراعال

 .( Wittman ،2018و Smuklerو Heckelman  مثاًل،)  معهوالتكيف يف وجه تغرير املناخ الصمود 
وفر بعض الربامج التدريبية أساليب لتبادل املعرفة بديلة عن  توابإلضافة إىل أشكال أخرى من نقل املعرفة بني األجيال،  

الرمسي التعليم  اليت تقدم من خالل ُنظم  التدريب على مستوى    ي وه.  تلك  الشعبية، مثل املدارس   القواعدتشمل برامج 
من السياقات-إىل-مزارع- احلقلية  من  عدد  عرب  ذلك  .  مزارع  على  األمثلة  الريفم  منهاجومن  وضعته  م  تعليم  الذي 

اًدا للنموذج النيوليربايل  مضماليت تقدم تعليًما قائًما على املكان ابعتباره  (  MST)  معدمنيالعمال الريفيني الربازيليني امل  حركة م
قادرين  يتحلون بروح النقد و ويهدف هذا النموذج الرتبوي إىل تدريب مواطنني  م.  الذي يولد الالمساواة واإلقصاء االجتماعي

على فهم السياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية جملتمعهم احمللي وعالقته ابلدولة، ويسا ون يف معيشة األسرة واحلياة 
،  Tarlauو  Meek]النسخة اإلنكليزية[، ورد ذكره يف    5، الصفحة  IFPA CRMB  ،2011)تمعية واالستدامة اإلقليمية  اجمل

برانمج   ومن.  ( 2016 اإليكولوجية  الزراعة  واملعلومات يف نال  والتعليم  للتدريب  األخرى على اإلمكاانت اهلامة  األمثلة 
 (.12اإلطار )  الزراعة اإليكولوجية الناجح يف مالوي

 التعليم التشاركي والزراعة اإليكولوجية يف مالوي : 12اإلطار 
إدارة   احملاصيل وممارسات  وتنوع  الغذائي  والطفل واألمن  األم  تغذية  الريفية حتسينات هائلة يف  األسر  شهدت طالف 

وكان من احملوري يف جناح هذا . التعليم التشاركي والزراعة اإليكولوجية يف مالويبفضل  األراضي واملساواة بني اانسني
الربانمج الطويل األجل أساليب البحث التكرارية والتشاركية والعابرة للتخصصات اليت استخدمت مقاييس متعددة لتقييم  

املشاركني املزارعني  مع  االجتماعية  والتغريات  الزراعة  يف  التغريات  ؛  Chirwa  ،2004و  Bezner Kerr)  وحتسني 
Nyantakyi-Frimpong  ،2017 )  . واملساواة التغذية  قضااي  مع  اإليكولوجية  الزراعة  نال  يف  التثقيف  ُدمج  وقد 

واملسرح   املناقشة  ونموعات  األطعمة  وصفات  أايم  مثل  احلوار،  على  قائمة  تفاعلية  أساليب  االجتماعية من خالل 
(Satzinger    ،؛  2009وطخرونBezner Kerr    ،؛  أ2016وطخرونBezner Kerr  ورد ذكره يف  2018خرون،  وط ،

    ]النسخة اإلنكليزية[(. 43، الصفحة 2019تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
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وما زالت حركات اجتماعية أخرى على الصعيد العاملي تسعى إىل تنفيذ نموعة واسعة من املشاريع والربامج واملبادرات  
اليف    اهلامةالتعليمية   والريفي  -  الغذائيةُنظم  نال  احلضري  السياقني  تواجه   -يف كل من  اليت  الوعي ابلتحدايت  لزايدة 

يف   األغذية احلالية    الغذائية ُنظم  الاالستدامة  واإلنصاف يف  الغذائية  والسيادة  اإليكولوجية  الزراعة  إىل    Meek)  والدعوة 
نماذج اليت تشمل الزراعة اإليكولوجية كعلم وممارسة وكحركة اجتماعية مبادرات  ومن األمثلة على هذه ال.  ( 2019وطخرون،  

من  Martínez-Torres؛  Holt-Giménez  ،2006؛  2018وطخرون،    Bezner Kerr)  مزارع-إىل-مزارع- التدريب 
التضامن احمللي بني شبكات      (.Martínez-Torres  ،2012و  Rosset؛  Rosset  ،2014و والتدريب على شراكات 

واإلرشاد بني    ، والدورات التدريبية، وبرامج املتطوعني،Slow Food، وحركة  (Urgenci  ،2020)املنتجني واملستهلكني  
؛  Offeh-Gyimah  ،2020و  Levkoe؛  2016وطخرون،    Ekers) (وجهات نظر نقديةما تنطوي عليه من  و )األجيال  
Weiler وOtero وWittman ،2016) ملستهلكنيابرحالت التعلرم اليت تربط املنتجني ، و (Nyasimi  ،؛  2017وطخرون

Sustainable Food Lab ،2019) . 

أداة تدريب هجينة تتيح للشباب التعلم مباشرة من ،ربة اآلخرين من خالل العمل يف شركة    يشكل املهين أن    للتعليم وميكن  
نطاق   على علم املهين  الت+  ويف أورواب، يشجع برانمج إيرامسوس.  أو مزرعة أثناء التحاقهم يف الوقت نفسه ابلتدريب األكادميي 

)املفوضية األوروبية،  دويل لتعزيز تبادل املمارسات الرتبوية وتطوير الشبكات االجتماعية والتعلمية وغري ذلك من االبتكارات  
 ب(.2016

ملعرفة، بل أيًضا كمولدين وميسررين لنقل املعارف أفقًيا بني  نقل افقط كمتلقني ل  يسويشارك الشباب يف هذه احلركات ل
وقد ولرد التطور السريع ملنصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .  فئات أخرى من الشبابالتقاليد واجملتمعات احمللية ومع  

املعرفة، وهو ما يتجلى بشكل خا  يف مواجهة  /عرب اإلنرتنت للتعلم ونقل  املنصات االفرتاضية فرًصا جديدة للشباب 
لكما  .  19-جائحة كوفيد املتزا ميكن  التعلم غري  منصات  الوصول إىل  الفجوات بني    يف سدر أن تساعد  منة  لقدرة على 

مثل عدم  العوائق  مع ذلك، ال تزال  .  (2018)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  لحصول على املعرفة  لاانسني  
فتقر إىل  ال يزال العديد من املواقع يف العامل ياإللكرتونية تشكل حتداًي. إذ  كفاية البنية التحتية الالزمة للوصول إىل الُنظم  

ويتطلب حتسني هذه الفجوة الرقمية التزامات مالية  . اإلنرتنتشبكة مستوايت كافية من البنية التحتية للكهرابء واالتصال ب
 . (2020وطخرون،  Mehrabi) وسياسية

مهنيني ومؤسسات أكادميية وابحثني وطالاًب لتبادل املعارف العلمية والتقليدية على    التشغيليةاجملموعات   ضمر ويف فرنسا، ت
لدعم شركات من  م  ةاملختربات احلير موتتبع هذه اجملموعات منوذج  .  ب( 2019)وزراة الزراعة والتغذية،    املستوى اإلقليمي

كما تدعم ااامعات    .جديدة استخدامات  اختبار خدمات وأدوات و مبا ميكرنهم من  القطاعني العام واخلا  ومجعيات وأفراد  
 .(JEMA ،2018) عون صغرية تعمل على منوذج شركة استشارية يديرها طالب متطور شركات 

لوجه، والتواصل    وجًهاالتوجيه  مناذج    توضحهالتبادل املعرفة كما    حيرزاتد أن تكون أيًضا مبثابة  ملتعمر وميكن لربامج التوجيه ا
املهنيني الشباب من أجل التنمية  م توجيه وقد وجد استعراض لربامج   .عد، والتعلم من األقران عرب اإلنرتنت، واملؤمترات عن بُ 

م  أهنم ميتلكوهنا  يوًما  إطالق العنان ملهارات حياتية مل يعتقدوامبعض الشباب كانوا قادرين على    أنر   ( YPARDم )الزراعية
مع    لدى الشخصية  التنمية  مسارات  إىل متعدر  و   .( YPARD  ،2017)  وأقراهنم  موجرهيهماستكشافهم  الطريق    خارطة 
، وهي ترسم مسارًا  موجهيهممن التوجيه مع   على أداة يطورها املستفيدون   مثااًل  (Purpose Road Mapم ) اهلدف حتقيق
، لتحديد ما  تاج إىل تطويره للوصول إىل هدفه يف ناالت الزراعة  بلوغهايريد  الوجهة اليت  املستفيد اآلن و   موضع دد  

حتقيق  املستفيدون من التوجيه عن    أفادونتيجة لذلك،  (.  ث واإلرشادالزراعية والبحو   مثل األعمال التجارية)   الغذائيةُنظم  الو 
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غري أنه لوحظ أن هذه الربامج ميكن أن حتقق أثرًا أكرب إذا ما أزيلت  .  حيث العمالة بسبب مشاركتهم نتائج إاابية من 
التمويل واألراضي والتعليم توصيات بشصن كيفية    عدة صدرت  و .  احلواجز السياساتية أو تلك اليت تعرتض احلصول على 

وتشمل  .  ]النسخة اإلنكليزية[(  46و   45، الصفحتان  YPARD  ،2017)  حتسني تنفيذ برامج إرشاد الشباب يف الزراعة 
بني املوجهني واملستفيدين من التوجيه من خالل توفري إعاانت مالية للسفر واالتصاالت،    التواصلهذه التوصيات تعزيز سبل  

،  اتمة  ة توجيه طلب املساعدة نرير الالفريقني، وخلق بيئة مواتية ميكن فيها للمستفيدين من  وضمان الوضوح يف أهداف  
املستفيدين من   العملية  التوجيه من  ومتكني  والفر   التمويل  وال)احلصول على  الشراكات،  الداخليمثل  واملنح  تدريب   ،

 .الذي ال ُيالحظ على املدى القصري توجيهلل، والرصد والتقييم على املدى الطويل لتقييم األثر احلقيقي (الدراسية
يف  م  املهنيني الشباب من أجل التنمية الزراعية مإىل إنشاء برانمج ،رييب تولرته رابطة    التوجيه الحًقاوقد أدى تقييم برامج  

عنه  التوصيات    وتضمرنتو .  (del Valle  ،2018)  الفلبني إىل  الصادرة  لتتوفر    موجهنياستخدام    (1)احلاجة  حمليني 
توفري بعض اإلعاانت املالية للسفر واالتصاالت لتيسري جلسات التوجيه  و   ( 2)  ؛للمستفيدين فر  أفضل للقائهم ابنتظام

ين  املستفيدني و املوجره  كانت نموعاتو .  احتياجات وتطلعات املستفيد الذي مت اختياره  واختري املوجره بناًء على.  وجًها لوجه
،  ( الزراعية، علم احلشرات، البحوث بشكل عام  اإلرشاد الزراعي، األعمال التجارية)ت زراعة  تلفة ناال  من التوجيه من
 .بني الفنون والزراعة التفاعلعلى تطوير  تركرز  نموعة وكان من أبرزها 

 
 الزراعة والفنون  - 13اإلطار 
برانمج إرشاد املهنيني الشباب من أجل التنمية الزراعية مسرحية  يف إطار    من التوجيه يف الفلبني  اتاملستفيد  ىحدإ  تكتب

  ، أقام الربانمج 2017فيها كيف ميكن للمسرح أن ينقل احلاجة إىل الشباب يف الزراعة. ويف عام    ت موسيقية استكشف
لوس ابنيوس ة  ة والفنون يف جامعيوتلقى متوياًل من مكتب املبادرات الثقاف  UP Broadway  شركة  شراكة مع  يف الفلبني
وتضافرت مًعا إلنتاج هذه   .Agra: A New Musical  (Cano  ،2017)  بعنوان إلنتاج مسرحية موسيقية  يف الفلبني  

شباب   جهود  الفلبني املسرحية  وفنون   من  البيئية  والعلوم  والبيولوجيا  واهلندسة  )الزراعة  الدراسة  ناالت  من  تلف 
من طالب املدارس الثانوية. ونتيجة   طالب  شاهد املسرحية حوايل ألفيقد  (. و اإلمنائيةاالتصاالت واملسرح واالتصاالت  

ل متميز بعيًدا عن خلفيتها  املسرحية، يف حتور دراساهتا العليا يف الفنون    2018لربانمج التوجيه، اتبعت املستفيدة يف عام 
تتيح هلا على حنو أفضل ومن خالل الفنون إيصال دفاعها عن احلاجة إىل    اليت   هاراتامل   من خالل صقليف علم الوراثة،  

 الشباب يف الزراعة.  
 

املختلفة للتوجيه برانمج إرشاد املهنيني الشباب من أجل التنمية الزراعية    عمليات التكرار وساعدت الدروس املستفادة من  
الرابطة الدولية لطالب    - منظمات شريكة    ابلشراكة مع  (Kovacevic  ،2018)   يةعلى تشكيل نموعة أدوات توجيه

هلا  األدوات هذه، اليت مور وتساعد نموعة    (.AWARD)  واملرأة األفريقية يف البحث والتطوير الزراعي(  IFSA)  احلراجة
من التخطيط    توجيهيةواالحتاد األورويب، املنظمات على تطوير برامج  (  GFAR)  املنتدى العاملي للبحوث الزراعية واالبتكار

 .التنفيذ واإلدامة وصوالً إىل والتصميم 
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 نحظم التعليم الرمسي 

الرمسي التعليم  أساليب  تعريف  هرمًيا  على    ميكن  ومنظمة  زمنًيا  وتعاقبية  مؤسسية  ذكره ،  LaBelle،  1982)أهنا    ورد 
يف احلصول على التعليم بني البلدان واملناطق   الكربى اليت ال تزال قائمةتفاواتت  رغم الو (.  Gavin،  2011و   McCarterيف

أعداد الشباب، وال سيما الشباب  ال تزال  ،  (2014)منظمة األغذية والزراعة،   املسائل اانسانيةالريفية واحلضرية وحسب  
االلتحاق ابملدارس    تتصثر مساتو (.  White،  2012)تواصل ارتفاعها يف  تلف أحناء العامل  الريفيني، امللتحقني ابلتعليم الرمسي  

دورًا يف تشكيل االلتحاق ابلتعليم والتطلعات املهنية، ففي أحياِن   قضااي اانسانيةال  ؤدي تعات أخرى؛ مثاًل،  تقاط بأيًضا  
،  وطخرون   Elias)كثرية يكون أداء الفتيات يف املدرسة أفضل من أداء الفتيان، لكنهن يتوقفن عن الدراسة يف وقت أبكر 

2012  .) 
، ولكن أيًضا  املدرسة الشباب ميضون فرتة أطول يف    كون مشاركة الشباب يف القوى العاملة يف أحناء العامل    تراجع ويعكس  
)منظمة  والتعليم والتدريب، ومن بني هؤالء أعداد غري متناسبة من الشاابت    نطاقات العملمتزايدة خارج    أعداد  وجود

سنة   24و 14  الذين ترتاوح أعمارهم بنيالنسبة املئوية للشباب ( 3يف الفصل  ) 3 الشكل ويبنير  ب(.2020العمل الدولية،  
وال ينبغي الذهاب إىل أن هذا يعين أن مجيع أو معظم من هم خارج دائرة العمالة والتعليم  . هذه الفئة ضمنيندرجون ممن 

العمل موالتدريب   أمعاطلون عن  أو  العمل  ينخرطون يف أشكال من  الكثريين منهم  نشطة أخرى قد ال تدرج يف  ، ألن 
 .إحصاءات العمالة التقليدية، مثل العمل غري املصجور ضمن األسرة املعيشية

افتقار عمالة   العلمي من جهة وتفاقم  التحصيل  اليت تبنير تزايد  التعليم وعمالة الشباب،  ويف ضوء اال،اهات احلالية يف 
افرتاض أن االستثمار يف التعليم الرمسي يوفر فوائد اقتصادية مدى  الشباب إىل الثبات من جهة أخرى، يتزايد الشك يف  

، بينما يطمح العديد من الشباب  3و   2هذا التقرير يف الفصلني    يوضحهوكما  .  احلياة يف شكل عمالة مضمونة ودخول أعلى
وظائف   إىل  واالنتقال  التعليم  على  احلصول  و ال  اتياقالإىل  القطاع  ال  اتياقال زرقاء  يف  هذه لنظاميابيضاء  تتطابق  ، ال 

مع العمل  واقع التطلعات  القطاع  .  سوق  احلصول على وظائف يف  للشباب  احلصول على  من    النظاميفال ميكن  دون 
   أسواق العمل املزدمحة اليوم، ال تضمن الشهادة أبي شكل من األشكال احلصول على وظيفة  يف شهادات مالئمة، ولكن

(Bessant و Farthing وWatts ،2017)  . 
املهم أال تُفسرر الصعوابت اليت يواجهها الشباب يف العثور على عمل على أهنا تعود إىل االفتقار إىل القدرة الفردية  ا، من  لذ

، Skeltonو  Naafs)  أو إىل عيوب يف املؤهالت التعليمية، بداًل من التحوالت االقتصادية السياسية أو حاالت اإل ال
أي    – ، وهو املعيار القياسي املستخدم يف سياق نظرية رأس املال البشري  معائد التعليم مفمثاًل، كانت معدالت  .  (2018

تتناقص على مدى العقد املاضي قبل    - الزايدة النسبية يف دخل الفرد يف سوق العمل النامجة عن كل سنة دراسية إضافية  
)منظمة    شباب أو من هم يف بداية حياهتم املهنية يف أحناء العامل على العمال المما أثرر بشكل خا   ،  19-جائحة كوفيد
كذلك ارتبط التعليم، ال سيما التعليم الثانوي، بعمليات    .  ]النسخة اإلنكليزية[(  119ب، الصفحة 2020العمل الدولية، 

، الفصل  White ،2012؛ وKatz ،2004) من حيث االستعداد لسبل العيش الزراعية واحلياة الريفيةم  خفض للمهاراتم
أو عن غري  أكان ذلك عمًدا  سبل العيش الريفية وغريها من سبل العيش الزراعية، سواء    يتم تصوير ويف أحيان كثرية  .  (3

  (. فقد 2020وطخرون،    Ansell) يفرتض أن تصاحب االنتهاء من الدراسة   ، على أهنا منفصلة عن العمالة براتب اليتعمد
  -  معلم وممرض وجندي وضابط وشرطي   -أربع مهن غري زراعية ابتدائية  أن كيف مثالً   ( 2020) وطخرون  Ansell الحظ

السياقات االقتصادية والثقافية املختلفة وليسوتو، على الرغم من    تظهر ابتساق ملحوظ يف الكتب املدرسية يف اهلند والو
 .جذرايً 



103 

، بوسع نُظم التعليم الرمسي أن توفر  النظاميةعلى اإلعداد لوظائف يف القطاعات    بشكل أساسين الرتكيز  عوًضا ع  بذلك،و 
ُنظم  الفرًصا لتطوير مهارات حياتية نقدية متكرن الطالب من متابعة نموعة من خيارات سبل العيش، مبا يف ذلك ضمن  

من هذا املنطلق، يدعو تقرير انة ديلور الذي أصدرته اليونسكو إىل هيكلة التعليم حول ركائز  و  .وغريها من الُنظم الغذائية
، Gavinو  McCarter  يف  ه ذكر   ورد   ؛ Delors  ،1996) م  تعلم لتعرف، وتعلم لتعمل، وتعلم للعيش مًعا، وتعلم لتكون : مأربع

وظيفي .  ( 2011 ليس ك عداد  مهًما  التعليم  النهج  هذا  لألطفال    -فحسب    –   ويعترب  اإلنسان  حقوق  من  بل كحق 
ة الفعرالة ورمبا كحافز مهم لتعزيز دورهم النشط  ييف االستعداد للمواطن  يؤديهلدور الذي ميكن أن  نظرًا إىل اوالشباب، وذلك  

ظم  وفيما يتجاوز نطاق هذا التقرير، هناك حاجة ماسة إىل إجراء استعراض نقدي لنُ .  املستدامة  الغذائية ُنظم  اليف تعزيز  
  ذهب يو .  الغذائيةُنظم  الالتعليم لدراسة مالءمتها للنظام الغذائي الشامل احلايل والدور الذي ميكن أن يؤديه التعليم يف حتويل  

Ansell    التفكري كيف ميكن للتعليم أن يفعل أكثر    على حنو يستحثر   ن يتساءلو حيث  ذلك  أبعد من  (  2020طخرون )و
  فحة صال)  ماحلقوق يف التعليمممن نرد تقييم الشباب وتدريبهم من وجهة نظر إمكاانهتم كعاملني لتحقيق نموعة أوسع من  

 (.]النسخة اإلنكليزية[ 34

 املستدامة والشاملة للجميع الغذائيةنحظم ال التعليم من منظور

مثل  ) خطية تركز على نموعة حمدودة من األهداف سببية الرمسية مناذج  الغذائيةُنظم اخلاصة ابلتعليم الكثريًا ما تتبع برامج 
عائد أو  الدقيقة  املغذايت  تناول  أو  الزراعية  إعداد  .  (2014وطخرون،    Jordan)(  اتاالستثمار   اتالغلة  لدى  أنه  غري 

الشباب لالخنراط يف نُظم األغذية وشغل الوظائف املتعلقة هبا، ينبغي للمربني أن يتناولوا القضااي املعقدة املتعلقة ابالستدامة  
يف   الناشئة  والتغريات  الغذائية،  والسيادة  وأمنها،  األغذية  وسالمة  ابإلضافة    الغذائيةُنظم  الاإليكولوجية،  الرقمنة،  مثل 

ويتطلب ذلك برامج تدريبية ملعااة القدرات واالحتياجات واملهارات ااديدة الالزمة  .  الرايدية والرنية وسبل العيش إىل
على أن تتضمن نتائج  ،  ( Hamm  ،2009)  الغذائيةُنظم  الالعاذ إجراءات متكاملة ملعااة املشاكل املعقدة واملرتابطة يف  

 . (2020وطخرون،  Ebel) والتفكري النقدي واملهارات العملية ومهارات التعاون واالتصالالتفكري الُنظمي التعلم 
الرمسي  واستجابة لذلك،   التعليم  البلدان، مبا يف ذلك أورواب وأمريكا   الغذائيةُنظم  املتصلة ابلبدأت برامج  العديد من  يف 

اتباع   يف  الشمالية،  وأمريكا  ااامعي م الغذائيةُنظم  الهنج  مالالتينية  ابلقطاع  وانتهاًء  والثانوية  االبتدائية  ابملدارس  بدًءا   ،  
(Valley   ،2018وطخرون).    املستدامة ااديدة الطالب على فهم عمليات  املتصلة ابلنظم الغذائية  تعليم  الوتساعد برامج

مهندسني زراعيني وخرباء تغذية ومريب حماصيل ودعاة سياسات ورواد أعمال يف  ساعد على تكوينالنظام الغذائي برمته وت
وطخرون،   Valley؛  2014وطخرون،    Jordan؛  2012وطخرون،    Jacobsen) م التفكري الُنظميمنال األغذية قادرين على  

مواضيع أوسع نطاقًا كالعدالة الغذائية والسيادة الغذائية    يم املتصلة ابلنظم الغذائية تعللكذلك تتناول الربامج النقدية ل  .( 2018
فضاًل عن أشكال أخرى من الزراعة القادرة على الصمود والذكية مناخًيا   (Tarlau  ،2016و  Meek) والزراعة اإليكولوجية

  . (Chilvers  ،2018و  Rose)  تستخدم التكنولوجيا الرقمية والقائمة على البياانت وغريها من أشكال الزراعة املستدامةاليت  
املناهج ااامعية   التدريب يف تكنولوجيا األغذية و،هيز األغذية والزراعة اخللوية يف  املتزايد لربامج  ومتكن مالحظة الربوز 

التغذية وعلم تنظيم األغذية والربامج املتعلقة ابلصحة العامة اليت تتبع هنًجا نظمًيا متكاماًل من خالل  علم مثاًل، فضاًل عن 
 GEO 6 forموتشري مطبوعة أصدرها مؤخرًا برانمج األمم املتحدة للبيئة الصادرة بعنوان  .  الرتكيز على التغذية الوظيفية

Youth طلب متزايد على املهرة يف الزراعة احلافظة للموارد والزراعة الذكية  سياق االقتصاد األخضر  أنه سيكون هناك يفم
حكمةمناخًيا والزراعة العضوية والزراعة 

ُ
 .(2021)برانمج األمم املتحدة للبيئة،  والزراعة احلضرية امل
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الرمسي  التعليم  برامج  متزايد  وتشمل  حنو  تعلم    على  اخلرباتأشكال  على  قائمة على  التدريب  من  من  م  طيفم، كجزء 
ويُوفَّر التدريب التقين  . اإليكولوجية الزراعية إىل العضوية إىل  ، من التقليدية إىل اإليكولوجيةم املستدامةماملمارسات الزراعية 

لزراعة اإليكولوجية ويف  معاهد أمريكا الالتينية ليف نال الزراعة اإليكولوجية يف  القائم على اخلرباتالرمسي والتدريب التقين 
، La Via Campesina  (LVCموقًعا  تلًفا على مستوى العامل يف شبكة اتبعة للمنظمة العاملية للمزارعني 50أكثر من 

أيًضا    بلفقط يف الزراعة  ، ليس  إىل حياة مهنية  يطمحون وهتدف هذه الربامج إىل مساعدة الشباب الذين    (.من دون اتري 
ُنظم الزراعة الكثيفة  لعمليات التحول إىل  ، وذلك دعًما  الغذائيةُنظم  اليف اإلرشاد الزراعي والرصد البيئي وغريها من مهن  

اليت حتول دون مشاركة الشباب يف إنتاج    العوائق كوسيلة للحد من    ،(9  الشكل )املعرفة بداًل من تلك الكثيفة رأس املال  
 .األغذية
 

 املسارات االنتقالية للنحظم الزراعية املستدامة: 9الشكل 
 

 
 

   .[ النسخة اإللكرتونية] 64  فحةص ال، 2019فريق اخلرباء الرفيع املستوى، : املصدر

،  والتغذيةوزارة الزراعة  ؛  L'Aventure du Vivant  ،2020) مالتعليم لإلنتاج بطريقة  تلفةمويف فرنسا، تشجرع خطة عمل  
مؤسسات التعليم الزراعي على تعزيز التحورل الزراعي اإليكولوجي من خالل إصالح املناهج الدراسية واإلصالح   (أ2019
وتتضمن اخلطة أيًضا إجراءات لتدريب املدربني  .  يف مؤسسات التعليم الزراعي، فضاًل عن أدوات العرض والتجريب  التعليمي

 .دامة الالزم لالنتقال إىل نُظم إنتاج أكثر است

 املسارات االنتقالية للنُظم الزراعية املستدامة

كثيفة املعرفة /  
 اليد العاملة

 

 كثيفة 
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 مستوى مرتفع من التحكم البشري –ُمدارة 
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كثريًا ما تنافس الرسائل    –للتنشئة االجتماعيةهامة  املدارس عوامل    تشكل وكما اتضح يف نال حمو األمية الغذائية املتنامي،  
ُنظم  اليف تشكيل العادات الغذائية لألطفال وغريها من أشكال االخنراط يف    –   وسائل اإلعالم  اليت تنقلها إعالانتاملختلفة  
وهتدف برامج حمو األمية الغذائية   .(2011وطخرون،  Rojas) عات املتعلقة بعملهم يف املستقبل، مبا يف ذلك التطلالغذائية

إعا إىل  والثانوية  االبتدائية  املدارس  يف  الغذائية  للوصول  واملواطنية  األغذية  واستخدام  غذائهم،  مبصادر  الطالب  ربط  دة 
كاستخدام احلدائق املدرسية كصساليب خرباتية لتعليم البيولوجيا والرايضيات والثقافة وعلم النبات ) أهداف دراسية أخرى   إىل

فة بني األطفال واآلابء واملعلمني  من خالل تبادل املعر م  اجملتمعي  دعم الرتابط املدرسيم، و(واإليكولوجيا والتغذية وتغري املناخ
 .(Wittman ،2018و Powell)  وأفراد اجملتمع احمللي

ملركز اإلقليمي انوب شرقي  ا  الذي أطلقه  (S+HGP)حديقة منزلية  -زائد- ومن األمثلة على برانمج كهذا مشروع مدرسة
(  UPLBيف الفلبني )   امعة لوس ابنيوس، ابلتعاون مع ج(SEARCA)  طسيا املعين ابلدراسات والبحوث الزراعية العليا

يف هذا املشروع، تدعم احلدائق املدرسية برامج التغذية املدرسية وتستخدم  .  يف الفلبنيوإدارة منطقة الغوان يف وزارة التعليم  
ويهدف الربانمج إىل زايدة فهم  .  كحدائق ،ريبية وتدريبية ولتوسيع نطاق منوذج البستنة والتغذية ليشمل منازل الطالب 

للتغذية يف   أمورهم  وأولياء  األغذية  الغذائية ُنظم  الالطالب  نفقات  نفسه خفض  الوقت  وطخرون،   Calub)  املنزلية ويف 
أهداف األمن الغذائي  حتقيق  هم يف  ااملنزل أن تسو   اإلطار املفاهيمي للمشروع كيف ميكن حلدائق املدرسةوضح  وي.  ( 2019

 .والتغذية، وعلى حنو مشابه، يف اقتصادات الرفاه 
الكشافة   ويف للمرشدات وفتيات  الدولية  الرابطة  مع  والزراعة ابالشرتاك  األغذية  منظمة  تنفذه  يقوم مشروع    قريغيزستان، 
(WAGGGS)   والتحالف العاملي بني الشباب واألمم املتحدة  (YUNGA  )  بزايدة وعي األطفال للحفاظ على التنوع

غيزستان أساليب فردية ومجاعية مرحة وخالقة، مثل الغناء والرسم  ويستخدم املعلمون يف أحناء قري .  البيولوجي ومشاركتهم فيه
ونتيجة لذلك، قام تالميذ املدارس القرغيزيني،    .ب(2011)منظمة األغذية والزراعة،    وكتابة القصائد، لتحقيق هذه األهداف

الثانوية يف كيمني مبقاطعة تشوي، لشراك أفراد نتمعهم احمللي يف إنشاء حديقة    AK-Beketov  بكتوف  كما يف مدرسة
   .ب(2019)منظمة األغذية والزراعة، مدرسية وزراعة األشجار ومجع النفاايت الورقية 

الرمسية   الربامج  أن  ابللتعليم  لغري  الالغذائية ُنظم  املتصل  مستوى  على  سيما  وال  ابنعزال  ت،  تتسم  ما  العايل، كثريًا  عليم 
التخصصات بعضها عن بعض، كما يتضح يف برامج الزراعة التقليدية وعلم الغذاء وعلم النبات وعلم احليوان واالقتصاد  

االجتماعية(2014وطخرون،    Jordan)  والتغذية الفئات  اميع  شاملة  دائًما  ليست  أهنا  كما  يبحث  و .  ، 
(Garibay وVincent  ،2018)   استمرار الربامج  الناقص  متثيل    يف  األمريكية يف  املتحدة  الوالايت  امللونني يف  الطالب 

ورغم التوسع يف هذه الربامج يف الكليات وااامعات األمريكية، إال أن العديد .  ااامعية يف البيئة واالستدامة ويف املهن البيئية 
 منظورات العدالة البيئية اليت تركز على التوزيع غري املتناسب لألضرار البيئية اليت تعانيها  منها مل يدمج بعد إدماًجا كاماًل 

املنخفض الدخل  ذات  امللونة  واجملتمعات  احمللية   ويشري    .(2016وطخرون،    Garibay)  اجملتمعات 
(Garibay  وVincent  ،2018)    البيئية ومشاركة اجملتمع احمللي يف املناهج  ح أن تؤدي زايدة إدماج العدالة  من املرجر   هأنإىل

  البيئية ومناهج االستدامة، فضاًل عن زايدة تنوع تركيبة الطالب، إىل زايدة عدد الطالب امللونني املسجرلني يف هذه الربامج 
(Garibay وVincent ،2018 ؛Garibay وOng وVincent ،2016 ). 
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وتبنير بياانت حديثة العهد أن مشاركة املرأة يف الدراسات الزراعية الرمسية على مستوى التعليم العايل أقل بكثري من مشاركة  
العايل أبعداد  وهذا صحي.  (2017وطخرون،    Mukembo)  الرجل التعليم  املرأة يف  فيها  اليت تشارك  املناطق  ح حىت يف 

وابإلضافة إىل ذلك، بني املسجلني يف العلوم واهلندسة عدد النساء أقل بكثري من عدد الرجال،   .متساوية تقريًبا مع الرجل
ت هذه الفجوة بعوامل  وقد ارتبط  .( GO-SPIN  ،2019)  ما يؤثر أيًضا على التخطيط والسياسات الزراعية يف مجيع املناطق

.  (Martin ،2015و  Enns)  متنوعة، مبا يف ذلك االفتقار إىل مناذج نسائية والقوالب النمطية اانسانية والتحيز اانسا 
ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، مثاًل، كان عدد اإلانث املسجلني يف دورات زراعية على مستوى ما بعد املرحلة  

يف املائة فقط من العلماء يف معظم منظمات    20 أن  ، كما تبنير (Kruijssen  ،2009)  عن ربع الطالبالثانوية ال يزيد  
ويف الوالايت املتحدة األمريكية، بينما كانت هناك  . (Beintema ،2006) البحوث الزراعية يف بلدان اانوب من النساء

الزراعي  2005و  1979بني عامي   العلوم  املرأة يف  متثيل  األوساط  زايدة يف  النسائية يف  القيادة  تزال هناك فجوة يف  ة، ال 
  ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، يُعزى النقص يف اخلبريات الزراعيات .  ( Park  ،2017وKang و  Cho)  األكادميية

(Kanté  و EdwardsوBlackwell  ،2013  ؛Beintema  وDi Marcantonio  ،2019 )    معدالت اخنفاض  إىل 
 .( Beintema ،2006) االلتحاق وارتفاع معدالت التسررب

نوية زايدة  وقد تيسرر ااهود الرامية إىل تشجيع الفتيات على االلتحاق مبواضيع علمية مثل الزراعة يف املرحلتني االبتدائية والثا
)البنك    املتعلقة لنتاج األغذية  التخصصاتالتنوع يف برامج الدراسة القائمة على العلوم يف الكليات وااامعات، مبا يف ذلك  

، Mulletو  Muñoz Sastre)وقد افرتض  .  ( 2009الدويل ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  
، وتلك فرتة هامة بصفة خاصة  عاًما 14عند بلوغهم أن املراهقني يبدأون إدراك تطلعاهتم املهنية واهتماماهتم مبكرًا  ( 1992

أن دعم  إىل  وعلى هذا النحو، يشري بعض الدراسات  . (Super ،1990)  الستكشاف نموعة واسعة من تنمية املهارات
تغيريات منهجية يف السياسات  إجراء  عة واألغذية على الصعيد العاملي سيتطلب  املشاركة الفعارلة للنساء والفتيات يف نُظم الزرا

ومن شصن تدريب املدربني أنفسهم  .  (Opoku  ،2020وNoll و  Glazebrook  مثاًل )الزراعية ويف احلوكمة وُنظم التعليم  
أن ييسر الوعي الوظيفي املبكر ابلفر  املتنوعة املتاحة يف نال الزراعة، وهذا قد يدعم    نسانيةاا  ابملسائليف ما يتعلق  

كما أن من شصن تفاعالت الطالبات مع مناذج وأقران    .(2017وطخرون،  Mukembo) بدوره أيًضا زايدة مشاركة اإلانث
؛ البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق  Kracke  ،2002)  املهنية  من اانس نفسه أن تؤثر أيًضا على تطلعاهتنر 

فمثاًل، قد ،عل زايدة أعداد النساء يف البحوث الزراعية هذه البحوث أكثر مراعاة واشتمااًل .  (2009الزراعية،  الدويل للتنمية  
للجنسني، ويف سياقات مثل سياق أمريكا الالتينية، حيث تنحو النساء إىل اتباع مشورة نساء أخرايت، من املهم توظيف  

وطخرون أن الرحالت امليدانية إىل    Mukemboويالحظ  .  (Opoku  ،2020وNoll و   Glazebrook)  النساء كمرشدات
للتفاعل   التجارية وااامعات كجزء من برامج تدريب الطالب ميكن أن توفر فرًصا  الزراعية واملعارض  منظمات البحوث 

املهنيني واألقران ذوي االهتمامات املشاهبة وطخرون،   Mukembo؛  Edwards  ،2016و  Mukembo)  والتواصل مع 
ويشكل تطوير شبكات اجتماعية أفقية بني الشباب والبالغني الذين لديهم تطلعات وظيفية متشاهبة طريقة أخرى  .  ( 2014

 (.  Kruijssen، 2009) الغذائيةُنظم  الاملهن يف الزراعة و  ابلنسبة إىل مشوالً إلااد مسارات أكثر 
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 معااة الفجوة بني اانسني يف البحوث الزراعية : 14اإلطار 
مدفوًعا زدهار يف أفريقيا  االعلى حتقيق  ( AWARDم )والتنمية الزراعيةاملرأة األفريقية يف نال البحوث مؤسسة متعمل 

.  اانسانيةعتبارات  اللزراعة ويشمل ااميع من خالل تعزيز إنتاج ونشر املزيد من البحوث واالبتكارات الزراعية املراعية لاب
وهي تستثمر يف العلماء األفارقة ومؤسسات البحوث والشركات الزراعية األفريقية كي تتمكن من تقدي ابتكارات زراعية  

حنوتستجيب   أفريقيا  على  يف  الزراعية  القيمة  سالسل  عرب  الناس  من  متنوعة  فئات  وأولوايت  الحتياجات    أفضل 
(AWARD ،2021) . 

 

 قائم على اخلربات والالتدريب التقين واملهين 

ًيا  منذ احلرب العاملية الثانية، اعتمد التعليم والتدريب التقين واملهين يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء هنًجا تطبيق
مجيع أشكال  م ويعررف التعليم والتدريب التقين واملهين على أنه  .  يف التعليم ويف التدريب للتصهل للوظائف  قائًما على اخلرباتو 

التعليم اليت تشمل، ابإلضافة إىل    ومستوايت التكنولوجيات والعلوم ذات الصلة، واكتساب  ةالعام  املعرفةعملية  ، دراسة 
اليونسكو،  )  ماملهن يف  تلف قطاعات احلياة االقتصادية واالجتماعيةة إىل  ابلنسبواملواقف والفهم  والدراية  املهارات العملية  

برتكيز اثبت متسق على تعليم املهارات املهنية، كانت برامج التعليم  من خالل و . [(النسخة اإلنكليزية] 2، الصفحة 1989
إما ك ضافة إىل التعليم الثانوي أو يف سياق التعليم  والتدريب يف اجملال التقين واملهين يف البلدان املتقدمة تُنشص إىل حد كبري  

ااامعي للتدريب  الثانوي كبديل  بعد  أقل  أما يف.  ما  واملهين اتر ًيا  التقين  والتدريب  التعليم  موقع  النامية فكان  البلدان 
بيئات تعليمية غري نظامية    مبا يف ذلك)حتديًدا، إذ تراوحت الربامج واملؤسسات من بدائل للتعليم االبتدائي والثانوي العام  

بقدر    تقليديةالإىل التدريب على مهارات خاصة بوظائف حمددة إىل الكليات وبرامج التصهيل املهين  (  كالتدريب احلقلي
 .  (King ،2012) أكرب 

لدى التعليم والتدريب التقين واملهين إمكانية  (  UNEVOC)للتعليم والتدريب التقين واملهين  ووفًقا ملركز اليونسكو الدويل  
غري أن هذه اإلمكانية  .  تعزيز املشاركة املنتجة للمرأة يف سوق العمل وتزويدها ابملهارات الالزمة لالضطالع بوظائف املستقبل

املهنية، ال سيما   القطاعات  بعض  تواجه حتدايت يف  تزال  واهلندسة  ال  والتكنولوجيا  العلوم  تدريًبا يف  تتطلب  اليت  تلك 
ويف غالبية البلدان النامية، يقل احتمال التحاق النساء ابلتعليم والتدريب التقين واملهين ابملقارنة مع الرجال،  .  والرايضيات

واهلن والتكنولوجيا  العلوم  مبجاالت  األمر  يتعلق  عندما  أكرب  بدرجة  االحتمال  هذا  والرايضيات  ويتدىن  دسة 
(UNESCO-UNEVOC  10الشكل ( )من دون اتري  .) 



108 

 يف التعليم والتدريب التقين واملهين  املنظور اجلنسايناملشاركة حسب : 10الشكل 

 
قاعدة  ) استناًدا إىل  (UNEVOC) واملهين  مقتبس من مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب يف اجملال التقين:  املصدر
  ( من دون اتري ، ت اإلحصائية يف منظمة العمل الدوليةانالبيا
 

(  Huijsmans  ،2018و  Chea)م  أكادميية مبرامج التعليم والتدريب التقين واملهين ال تزال نظرية و  نر أب وقد أدى االعتقاد  
أو إنشاء مؤسسات خاصة أو ،ارية للتعليم والتدريب  م  داخلًيامإىل قيام بعض أصحاب العمل بتطوير املهارات املطلوبة  

، أحد كبار مستشاري املركز الدويل للبحوث املوجهة للتنمية يف الزراعة يف  Richard Hawkinsنسب  التقين واملهين،  
قائمة على اخلربات  برامج تعليمية أخرى    جرى تطويرو .  (Ligami  ،2018)  األفريقيجلسة عامة حول مهارات الشباب  

 (.  15اإلطار )أنشطة قطاع األغذية اليت تواجه حتدايت التجدد عرب األجيال  لزايدة التدريب واملشاركة يف

 إانث ذكور

املصانع  
 واآلالت 

احلرف واألعمال  
 املهنية

 املهن األولية املديرون 
الفنيون واملهنيون  
 املساعدون 

العمال الزراعيون 
 املهرة

 املهنيون
عمال الدعم 
 املكتيب 

عمال اخلدمات  
 واملبيعات
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 احلصول على املوارد واملعارف لرعاية املاشية : 15اإلطار 
زايدة يف العرض والطلب على تدريب الرعاة الشباب    حدثت يف إسبانيا، كما يف العديد من البلدان األوروبية األخرى،  

املاشيةموتشكل  (.  احملتملني ) الرعي    لألجيالأول ،ديد  مومبادرات مشاهبة ما يعترب  م  مدرسة كتالونيا لرعاية  يف عامل 
الغالبية يعتربون أن    عض إىل العودة إىل الزراعة على أهنا بديل للبطالة، لكنر وينظر الب م.  السنوات األربعني املاضية خالل

  20حوايل )ويتلقى الطالب . وتُزرع حملًياأكثر ة يذلك يتعلق بعيشهم حياهتم وفًقا ملبادئهم واهتمامهم لنتاج أغذية صح
شهرين من التدريب النظري وأربعة أشهر من التدريب العملي يف مزارع املاشية يف كااتلونيا وجبال  (  طالًبا يف كل دورة 

والكثريون منهم صغار  .  أخرى من إسبانيا، فضاًل عن بلدان أخرى  مناطقوأييت الطالب من كااتلونيا و .  الفرنسية  البرييين
العمرالسنر يف   الثالثينات من  العشرينات وأوائل  التدريب، توفر املدرسة للطالب إمكانية    .، يف أواخر  وابإلضافة إىل 

املنتجات  االستفادة من  ااديدة وتسويق  الزراعية  املنتجات  املتاحة ومشورة حول  الوظائف  من  أراٍض ونموعة  بنك 
الف يف املائة، ما كسر القالب النمطي يف قطاع كان خب  41وصلت نسبة الطالبات املشاركات مؤخرًا إىل  وقد.  احلرفية

  ؤدي يف املائة من الطالب إىل تربية املاشية بعد االنتهاء من الدورة، ت  80ومع حتول ما يقرب من  .  ذلك ذكوراًي للغاية 
الريفي القطاع  وميكن للطالب السابقني إنشاء مزارعهم أو مشاريعهم اخلاصة هبم من  .  املدرسة دورًا حيواًي يف إحياء 

 .  ( Alvado  ،2018) جر خالل فرتة تسريح املواشي يف الصيفألقاء العمل كرعاة جبليني  الصفر أو
 

ففي والية أندرا براديش يف  .  القائم على اخلرباتيف دعم التعلم التطبيقي و   جهة فاعلة رئيسيةكما ميكن للدولة أن تكون  
بتطوير شراكات مؤسسية وتوظيف اخلراني الزراعيني الشباب ووضعهم  اهلند، يقوم برانمج الزراعة الطبيعية الذي تقوده الدولة  

مدة ثالث سنوات يف نتمعات حملية للعمل ابالشرتاك مع املزارعني على تطوير منهجيات وممارسات مراعية للسياق تكون 
املعرفة الرمسية وغري الرمسية  وإعاانت دعم التوظيف هذه أساسية للتعاون والشراكة عرب نُظم . يف الوقت نفسه مرنة اقتصادايً 

ومن األمثلة على تدخالت تقودها الدولة  . [(النسخة اإلنكليزية]  42 فحةص ال،  2019اخلرباء الرفيع املستوى،   فريق تقرير)
ويف القطاع الزراعي، يشكل  .  اليت تتضمن حمورًا تعليمًيا وتدريبًيا قوايً   (2030– 2015)   اسرتاتيجية املغرب الوطنية للشباب

املعرفة جزًءا من   التقنية واملهنية واإلدارية  م   طط املغرب األخضرم التدريب واكتساب  املهارات  الذي يهدف إىل تطوير 
 (. اتري  من دون اململكة املغربية،  )إلدماج الشباب يف احلياة العملية  

يعا  من تقدرم  ، الذي  وتصنيعها  ين يف قطاع علوم األغذيةالتدريب التقين وامله  بشكل متزايدكذلك يوفر القطاع اخلا   
فيه يف السنر  العاملة  النوعية  القوة  رديئة  يوفر فر  عمل  األغذية  وقد وضع بعض  .  والتصور املستمر أبن نال تصنيع 
شركات    وضعت نما  ، بيم أكثر  صورة إاابية  رسملمغذية يف ااامعات يف أورواب وأمريكا الشمالية  لألالشركات الكربى سفراء  

  .( West ،2016)  أخرى برامج تدريب تقين تؤدي إىل التوظيف يف شركات تصنيع األغذية ما بعد مرحلة التعليم الثانوي
ال،اه الناشئ إىل الرقمنة، ف دراج األدوات التقنية للتعلم  إىل ااة الفجوة الرقمية العملية أمر ابلغ األ ية نظرًا  كما أن معا

و دد مشروع  .  الرقمي يف املناهج الدراسية من سنوات التعليم األوىل إىل التعليم العايل عامٌل أساسٌي يف تضييق الفجوة 
أجل  م من  الذكي  الزراعي  الزراعة  م  التوظيفالتدريب  رقمنة  تتطلبها  اليت  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مهارات 
 .(EIP-AGRI ،2019) (5 اادول)



110 

 الزراعة الرقمية مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املطلوبة لتنفيذ : 5اجلدول 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريها من املهارات   تنفيذ الزراعة الرقمية 

 الالامة
تكنولوجيا االستشعار، تطوير اإللكرتونيات، برنة أجهزة   ( IoT)إنرتنت األشياء 

التحكم املنطقي، الطباعة الثالثية األبعاد، ُنظم التحكم  
االستشعار، تكنولوجيات التحكم  عن بعد، أجهزة 

 توالروبوات
 اتصاالت البياانت، هيكلة وتركيب الشبكات   إنشاء البنية التحتية الرقمية 

حتليل البياانت، برنة احلاسوب، هندسة الربنيات،   تطوير الربنيات وتطبيقات اإلنرتنت واهلاتف احملمول 
تصاالت  اإللكرتونيات الرقمية، معااة وحتليل البياانت، ا

 البياانت 
اإللكرتونيات الرقمية، تطوير اإللكرتونيات، املعدات،   تصليح وصيانة األجهزة اإللكرتونية 

 تكنولوجيا االستشعار 
ة   ة   عمليات الطائرات املسرير  قيادة وصيانة الطائرات املسرير

رصد صحة احملاصيل والزراعة  )ُنظم دعم اعاذ القرار 
 ( احمُلكمة 

حتليل البياانت، معااة البياانت، ُنظم املعلومات  الزراعة، 
 ااغرافية 

مبا يف ذلك ُنظم الزراعة املائية العمودية  )الزراعة املائية 
 ( اآللية

، الكيمياء الزراعية، تكنولوجيا  تفسيولوجيا النباات
 االستشعار، حتليل البياانت واالتصاالت، الربنة 

عد،  بياانت، ُنظم التحكم عن بُ معااة وحتليل ال الروبواتت الزراعية
تكنولوجيات األمتتة، التحكم، أجهزة االستشعار، املراقبة  

 ابلروبواتت 
    ERASMUS ،2019بتصررف من : املصدر
 لخص امل

من خالل أدوارهم يف نقل املعرفة بني األجيال وغريها من أشكال نقل    الغذائيةنحظم  الينخرط الشباب يف التعلم عن  
نحظم الوتتطلب  .  دين للمعرفة أنفسهما وكوكالء ووسطاء معرفة ضمن الشبكات واملؤسسات االجتماعيةاملعرفةا وكمولّ 

ميع وتشاركًيا حيرتم ويشرعن  اليت ركن للشباب بيًعا أن ينخرطوا فيها جبدوى وكرامة منو ًجا معرفًيا شاماًل للج  الغذائية
 .أشكااًل متنوعة من نحظم املعرفة ويعرتف ابلشباب قوًى فاعلة هامة يف هذه النحظم

وينبغي فهم أدوار الشباب يف نحظم املعرفة الغذائيةا مبا يف  لي شبكات املعرفة املكانية وتلي اليت تتوالها الشعوب  
يم واملهارات وتبادل املعارف األفقية والتجربة على املستوى الرمسي  األصليةا يف سياق اايد  فرص الوصول إل التعل

وينبغي أن تزود نحظم . الشعبية مًعاا مبا يف  لي من خالل شبكات ومنصات رقمية جديد  مبتكر  القواعدومستوى 
ستفاد  من جمموعة من  من االمبا رّكنهم    لنقدي واملعرفة النظرية والعمليةالتعليم الرمسي الشباب ابلتفكري النحظمي وا

نحظم   ومن االخنراط على نطاق أوسع كجهات فاعلة يف دفع عملية التحّول إل   الغذائيةنحظم  الخيارات سبل العي  يف  
 .مستدامة غذائية
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 االبتكار والتكنولوجيا -6
غذائية قدمية وحديثة  لُنظم  تنظيمية    وعمليات  ملمارساتط هذا الفصل الضوء على دور االبتكار يف تطوير ،ميعات  يسلر 
وعلى  ،  العهد املوارد  على  احلصول  فر   بتحسني  مقرتنة  حدٍر سواء،  على  واملتنوعة  التقليدية  املعرفة  أشكال  ابستخدام 

يف هذا النهج الشامل أب ية  اري التنويه  و .  وضح يف الفصول السابقة، كما هو مكيةمبادرات التعليم والتدريب الدينامي
  حيرزات لتطوير    بشكل حيوياملكوانت االجتماعية، ابلقدر نفسه من أ ية ناالت االبتكار التكنولوجي، بوصفها ضرورية  

بني    القائمة العالقة ويتناول الفصل .  أكثر فعالية ملشاركة الشباب وتوفري فر  لتحسني اإلنصاف يف العمالة وسبل العيش
االبتكار يف تغيري إنتاج األغذية واالستشارات التقنية الريفية وممارسات التوزيع،   تكنولوجي وسوق العمل، ودوراالبتكار ال

 .وإمكاانت تطوير املشاريع االجتماعية لكسر احلواجز أمام مشاركة الشباب
العملية اليت  ماالبتكار على أنه  (  2019)سبق أن عررف تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية  

إعادة  ُ  أو  إنتاجها  أو  السلع واخلدمات  تغيريات يف تصميم  املنظمات من خالهلا  أو  احمللية  اجملتمعات  أو  األفراد  دث 
املؤســـــســـــاتية اليت ميكنها أن تشـــــجع  كما يشــمل االبتكار التغريات يف املمارســات واملعايري واألســواق والرتتيبات...  تدويرها

  15الصفحة ) م ظهور شـــــبكات جديدة إلنتاج األغذية و،هيزها وتوزيعها واســـــتهالكها واليت ميكنها أن هتدد الوضع الراهن
كن للجهات  مع ذلك، ليس االبتكار شيًئا  دث فجصة، لكنه عملية مستمرة وهو يعكس كيف مي[(. النسخة اإلنكليزية]

واالبتكار  .  أو اعتماد طرق جديدة للقيام ابألشياء/استخدام القدرات الذاتية لتطوير و(  يف هذه احلالة، الشباب)الفاعلة  
ة يقوم من خالهلا املزارعون والرعاة وصيادو األمساك والطهاة و،ار التجزئة وغريهم من  كيعملية دينامي  الغذائيةُنظم  اليف  

وقد  .  و،هيزها وتوزيعها واستهالكها  املنتجات الغذائيةبتحسني طريقة زراعة    الغذائيةُنظم  اللني يف  أصحاب املصلحة العام
يشمل ذلك زراعة أصناف جديدة من احملاصيل، أو اامع بني األساليب التقليدية واملعارف العلمية احلديثة، أو تطبيق  

جديدة، أو إقامة عالقات سوقية جديدة بطرق جديدة وأكثر كفاءة ممارسات إنتاج متكاملة وممارسات ملا بعد احلصاد  
كتعاقب احملاصيل والتقاوي الزراعية القمرية والشمسية  – الشعوب األصلية  (  تكنولوجيات)ابتكارات  مثالً  تنبثق    إذ .  واستدامة

 تعلرم يف الاعتماًدا ابلًغا على  عالقتها الوثيقة ابألرض والبيئة؛ معرفة تعتمد  بفضل  من معرفة حصلت عليها هذه الشعوب    -
ي من جيل إىل طخر؛ معرفة متجذرة يف العمل األسري واجملتمعي  هينتقل يف الغالب عرب التاري  الشفالذي ما بني األجيال 

(Huambachano،  2019؛  بMcGregor،  2004  ؛Nemogá،  2019  .) أن ينبغي  الصدد،  يستفيد فهم   ويف هذا 
لتعزيز االبتكار    الغذائية ُنظم  لاملعارف واملمارسات من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني اباالبتكار من نموعة واسعة من  

فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي  )لتحقيق الربح فحسب    ، وليساالجتماعي، أي التقدم لصاحل البشرية
 (.2019 ،2012والتغذية، 

القضاء على  ء إىل  ينظر هذا الفصل يف الدور املزدوج لالبتكار التكنولوجي من حيث إنه ميكن أن يؤدي على حدٍر سواو 
العمل  .  وإىل خلقها  لشبابلعمل  الفر    ويستعرض إمكاانت تعزيز االبتكارات املشتملة للشباب اليت تعزز حقهم يف 

من احلماية  ويف  عرب   الالئق  الزراعية)  الغذائيةُنظم  الالبطالة  السياسات  لبحوث  الدويل  ميكن  ف(.  2019  ،املعهد  كيف 
فرًصا أفضل الخنراط الشباب    تتيح شاملة للجميع ومستدامة، وأن    غذائيةالنتقال إىل نُظم  لدورًا نداًي    تؤدي لالبتكارات أن  
حيث إمكانية احلصول عليها وأتثريها على   يف هذه الُنظم؟ يرى هذا التقرير أنه ينبغي تقييم االبتكارات من  على حنو مثمر 

 .برمتها، مبا يف ذلك النتائج غري املقصودة احملتملة على البل اإليكولوجية واالجتماعية  الغذائيةُنظم  لبطة لالقوى الدافعة املرتا
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 مستدامة  غذائيةنحظم  بناء تعريف دور الشباب يف االبتكار االجتماعي سعيًا إل
عملية تنطوي على حتوالت يف األفكار والقيم واألدوار والعالقات، فضاًل عن مناذج تنظيمية جديدة هو  االبتكار االجتماعي  

 Tracey)  فوائد هذه احللول مع اجملتمع األوسع  تشاطروتنفرذ حلواًل جديدة ملشاكل اجتماعية وبيئية، مع    تبتكروهجينة  
الذي  م  حتويل الروتنيم اجملاالت العامة واجملتمعية واخلاصة، هبدف أساسي هو  وتعمل هذه النماذج عرب.  (Stott  ،2017و

هكذا، يتجاوز االبتكار  . غري مستدامة وغري شاملة للجميع غذائيةأدى حىت اآلن، من منظور تركيز هذا التقرير، إىل ُنظم 
الربح يف سياق   شواطالجتماعي أبا لتوليد  أساليب جديدة  اليت ركزت تقليداًي على  االبتكار  لدراسات  املهيمن  الرتكيز 

ن ذلك، ميكن أن يظهر االبتكار االجتماعي يف شكل  عوًضا ع ؛ ف( Stott ،2017و Tracey)األسواق والشركات اخلاصة  
ومشاريع ومبادرات متويل وتسويق وتنمية تقوم  أشكال اقتصاد املقايضة، ومشاريع اجتماعية،   بنوك الوقت وغري ذلك من

احمللي  اجملتمع  االبتكارات  .  على  الناس على  م  االجتماعيةموتشجرع  املعرفة  واملنظمات وإنتاج  والشبكات  امللكية  ُنظم  يف 
تعزز   بطرق  املشرتكالتصرف  تعاونًيا    العيش  املشاكل  ؛  اإللكرتونية[]النسخة    31  الصفحة،  Anderson  ،2020)وحلر 

Haxeltine ،2018 وطخرون.)   
الشباب، جملرد كوهنم شبااًب،  مأن  إىل    [(النسخة اإلنكليزية]  10  الصفحة،  2020)Sumberg و  Gloverويشري   معظم 

، ويف  منهم   ممن هم أكرب سًناات أقلر  ة ومعرفة ومهار خرب   امتالكهميتفاعلون معها من موقع  سو   الغذائيةُنظم  ال سينخرطون يف
فمثاًل، يف حني يشيع   .يشكك يف االفرتاض الشائع أبن الشباب مبتكرون ابمتياز وهذام.  قوة   معظم احلاالت من موقع أقلر 

القائمة على   ابتكارًا    اعتبار، مثل  مجوهرايتمتشجيع عمالة الشباب يف السياسات والتدخالت اإلمنائية  الشباب أكثر 
ما يتعلق    ويف(.  2017وطخرون،    Ripoll)تزال هذه الصلة املفرتضة عمينية   ما عمال من الفئات العمرية األخرى،  لألورايدة  

وجود عالقة بسيطة أو    علىإىل أنه ال يوجد دليل واضح  Hunt (2019  ) و  Sumbergمبسصلة الشباب واالبتكار،  لص  
اعتماد التكنولوجيا    عن  دراسات الاألدلة املستقاة من  ف نر   ذلك،  وابإلضافة إىل .  مباشرة بني العمر وامليل األعلى إىل االبتكار

 Sumberg(2021.) و Chamberlinغري حامسة 
ويف الوقت نفسه، يوفر الظهور السريع للتكنولوجيات ااديدة وزايدة وترية انتشارها فرًصا جديدة ملعااة مسصلة إنصاف  

فمثاًل، ميكرن التقدم  .  ، كما يطرح أمام ذلك حتدايت حمتملة جديدة الغذائيةنظام  الالشباب وحقوقهم ودورهم الذايت يف  
وانب  اات واالتصاالت يف نشر املعلومات واملعارف الشباب من التحايل على بعض  اهلائل الذي أحرزته تكنولوجيات اإلنرتن
وميكن أن تؤدي زايدة فر   . توفري وتوليد املعرفة طرقمؤسسات البحث والتعليم و  اليت تؤدي بقدر أكرب إىل االستبعاد من 

صول على املعرفة، كمثل احلواجز املالية  احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تغيري التحدايت املتعلقة ابحل
أو الوضع االجتماعي واالقتصادي أو أشكاٍل  املنظور اانسا   واملادية اليت حتول دون االلتحاق ابملدارس واليت قد تستند إىل  

أن توفر  احملتمل من  ما يتعلق بتوفري املعرفة وتلقيها، كما    أخرى من االختالفات االجتماعية وتباينات القوة بني األجيال يف
اتباع سبل شاملة وتشاركة بقدر  يف نتمعاهتم احمللية، ما يعزز  م  معرفةللوسطاء  مو م  معرفةن للمبتكريمللشباب ليكونوا    حيرزات

 (.  Pimbert ،2018) من االزدهار م دميقراطية املعرفةمأكرب للوصول إىل املعرفة، مبا  قق 
فئة سكانية   الشباب  نطاق واسع اعتبار  اإلعالم عالشاركني  من امل ويف حني يشيع على  اإلنرتنت    رب نشطني يف وسائط 

قد على  متاحة  الفر   هذه  ليست  هلا،  أوجه  ومستهلكني  الرقمية  الفجوة  تُفاقم  قد  ولذا  مجيعهم،  للشباب  املساواة  م 
احلصول    ية إمكان  –   الفجوات الرقميةثالث طبقات من  (  2020)  وطخرون   Lombana-Bermudezويبحث  .  الالمساواة 

واالتصاالت والبنية التحتية الرقمية، والتنمية غري املتكافئة للمهارات الالزمة للحصول    غري املتكافئ على تكنولوجيا املعلومات
هذه التفاواتت   تفاقمح أن  ويرجر .  على اخلدمات الرقمية واستخدامها، والتوزيع غري املتكافئ لفوائد املشاركة يف العامل الرقمي
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انية وغريها من أوجه الالمساواة القائمة يف اجملتمعات واقتصادات  أوجه الالمساواة االجتماعية واالقتصادية والعرقية واانس
أخرى.  العمل  أيًضا شواغل  الرقمي، اري  .  وهناك  العامل  وبياانهتم    حتويلفمع مشاركة الشباب يف  إىل سلع اهتماماهتم 

أجل   من  هبا  الوالتعامل  إلحتقيق  واملعلومات  اإلعالانت  توجيه  خالل كيفية  من  ذلك  يف  مبا  لرتتد  ربح،     ليهم إيهم 
(Lombana-Bermudez ،2020 وطخرون). 

 وسوق العمل الفينبني االبتكار  القائمةالعالقة 
األخرى اليت    اهليكليةالعديد من العوامل  ، على غرار  االبتكار التكنولوجي وتوليد فر  العمل  بني  القائمة تتحقق العالقة

 Khatun)   عوامل حمددة ابلسياق كاحلصول على التعليم والتدريب املهين  بواسطة   الغذائية،ُنظم  التؤثر على الشباب يف  
ومثة عامل  (.  2020  ،وطخرون   Mehrabiمثاًل  )احلصول عليها    ية وتوفُّر البنية التحتية الرقمية وإمكان  ( Saadat  ،2020و

، فتمثيل النساء منقو  يف القطاعات اليت يتوقع أن تؤدي األمتتة فيها ساواة بني اانسنيطخر مهم حمدد ابلسياق هو امل 
والبناء مثل)الوظائف    نقلإىل   الع(  التصنيع  ناالت  املعلومات  ويف  وتكنولوجيا  والرايضيات  واهلندسة  والتكنولوجيا  لوم 

واالتصاالت، حيث قد تظهر فر  متزايدة لوظائف جديدة يف قطاع التكنولوجيا تتطلب مستوايت غري مسبوقة من املهارة 
 (.  UN ESC ،2018) الرقمية 

، يف التخلص على نطاق ضخم من العمالة،  الغذائيةُنظم  الوالتكنولوجيات اليت قد تتسبب، يف الزراعة وفروع أخرى من  
  القضاء علىمع أن املخاوف من    (Kucera  ،2017)العمالة األقل مهارة أم العمالة املتوسطة املهارة، موجودة ابلفعل   سواء

الوظائف بسبب التكنولوجيات الناشئة اليت تستبدل العمالة البشرية أبساليب الزراعة الدقيقة وابلروبواتت مل تثبت بعد على 
، أبن  من الزمن التفاؤل الذي يعود إىل أكثر من قرن   تدعو إىلغري أنه ال يوجد سوى القليل من األدلة اليت  .  نطاق واسع

العمل، ما يوفر املزيد من  سوف تيسرر    ملة املقتصدة لليد العاتكنولوجيات  ال الكاملة من خالل عفيض ساعات  العمالة 
 (.  Keynes ،2010؛ Friedman ،2017)فر  العمل ومن أوقات الفراغ 

أن ما يقرب من نصف الوظائف يف الوالايت املتحدة معررض خالل السنوات العشرين مثالً إىل    يشري أحد التقديراتو 
، كما يذهب تقدير طخر إىل أن  ( Osborne  ،2017و  Freyاحلاسوب )هبا    يتحكرماملقبلة خلطر األمتتة بواسطة معدات  

( إندونيسيا واتيلند والفلبني وفييت انم وكمبوداي)  طسيارابطة دول جنوب شرق  أكثر من نصف الوظائف يف مخسة بلدان من  
وتربز أمتتة حصاد األغذية  .  ( Huynh  ،2016وRynhart و  Chang)  ض خلطر إزاحة العمالة بفعل تقنيات األمتتةمعرر 

ويف حني أن امليكنة يف الزراعة ليست حاًل جديًدا .  والروبواتت بشكل خا  يف السياقات اليت تتميز بندرة اليد العاملة 
أن عدد ساعات العمل البشري الالزمة لزراعة  (  Carolan  ،2020)لندرة اليد العاملة أو لعدم الكفاءة، يالحظ كاروالن  

املتحدة   ساعات يف عام    10إىل    1900ساعة يف عام    38اخنفض من  قد  األمريكية  فدان واحد من الذرة يف الوالايت 
االحتياجات من اليد العاملة يف الُنظم الزراعية الكبرية احلجم وُنظم زراعة   ؛ ويتوقع أن  دث املزيد من االخنفاض يف1960

أنظمة احللب الروبوتية بنسبة   تزدادأن  فمن املتوقع مثالً . السلع األساسية بسبب التقدم املستمر يف امليكنة والزراعة الدقيقة 
  ،Carolan  اقتبس يف،  Mulvany  ،2018م ) يف املستقبل املنظورممئة سنواًي يف الوالايت املتحدة األمريكية  يف اال  30إىل    20

للعاملنيوظائف  العدد كبري من    نقل    (2019)وطخرون    Rotzوقد الحظ  .  (2020 يف حصاد    يناجر امله  اليت كانت 
أعلى مهارات  ذات  وظائف  إىل  واحلاجة  األمتتة  بسبب  و،هيزها  وتعبئتها  إىل  .  األغذية  احلاجة  اال،اهات  هذه  وتبني 

مهارات أكثر عصًصا، ما ُيرتجم إىل زايدة يف الطلب على العمال الذين ميكنهم تشغيل وصيانة أجهزة االستشعار  نموعات  
يف الفصل اخلامس التدريب على برنة    جرى نثها أن تشمل برامج التدريب والتصهيل املهين اليت  ابلتايل  اب  .  والروبواتت

 .  مال يف االقتصاد الرقمياحلاسوب واملعارف الزراعية ومعارف إدارة األع
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أن يشغل   فاحتمال. ا  تلًفاومع تقسيم أسواق العمل حسب العمر، يتوقع أن يكون أتثري األمتتة على العمال األصغر سنً 
لألمتتة احتمال أكرب، ويف إطار هذه الوظائف، يرجح أن يشغلوا مهاًما أدىن أكثر عرضة  بقدر أكرب ة الشباب وظائف قابل

فمثاًل، يف الوالايت املتحدة األمريكية، يشغل ما يقرب من نصف العمال الشباب الذين ترتاوح  (.  بILO  ،2020)لألمتتة  
يف    34تعترب قابلة جًدا لألمتتة، ابملقارنة مع    وظائف  اتلون يف قطاع إعداد الطعام واخلدمعاًما ويعم  24و 16أعمارهم بني  

وحيثما قد تؤدي األمتتة إىل خفض الوظائف، .  ( Whiton  ،2019وMaxim و  Muro)  العمال البالغني ئة فقط مناامل 
أوسع    النظامية كلفة وألن مشاركتهم يف العمالة غري    يكون الشباب أكثر عرضة خلطر الفصل من العمل، ألن فصلهم أقلر 

 (.ب2020،  منظمة العمل الدولية )نطاقًا 
يف   العمال  من  العديد  على  رمسي  غري  طابع  إضفاء  إىل  التكنولوجي  االبتكار  أدى  احلررة اقتصاد  مكما     ماألعمال 

(gig economy) ابستخدام تطبيقات اهلواتف احملمولة الذين يصنفون  وتوصيلها ، مبا يف ذلك، مثاًل، عمال نقل األغذية
ومع  .  ( UN ESC  ،2018؛  Schor  ،2020)يف العديد من املناطق على أهنم متعاقدون مستقلون وليس موظفني عاديني  

فر    تدراًيا إعادة تشكيل أسواق العمل يف أجزاء عديدة من العامل يف ظل الُنظم السياسية واالقتصادية النيوليربالية، تزداد
، حيث يواجهون يف كثري  ة الرقمي الوساطةغلب عليها  ت لعديد من الشباب الذين يدخلون سوق العمل يف منصات  لعمل  ال

  Anwar) انعدام األمن الوظيفي  ارتفاع معدالت ستحقات منخفضة و مر و من األحيان خيارات عمل عَرضية للغاية أبجو 
   (.Giazitzoglu ،2019و MacDonald؛ Craig ،2019و Ravnو Churchill؛ Graham ،2020و

 االبتكار التكنولوجي وتغرّي إنتاج األغذية 
خاصة تلك اليت تزيد    –فلدى األدوات الرقمية  .  إننا نعيش زمن االبتكار التكنولوجي السريع يف إنتاج األغذية وتوزيعها

من  م  الغذائيةنظام  الإمكاانت كبرية لتحسني الكفاءة واإلنصاف واالستدامة البيئية يف  م  –ات  فر  احلصول على املعلوم
البائعني ابملشرتين، وزايدة إمكان املعرفة األوسع،    يةخالل خفض تكاليف معامالت ربط  الوصول إىل األسواق ومصادر 

 (.2019 ،البنك الدويل)ألسواق املتصلة ابية و املناخ التوقعاتوتوفري قواعد األدلة العاذ املزارعني للقرارات مثل 
مبا يف ذلك الزراعة اخللوية لبدائل اللحوم    -ومتثل تطورات تكنولوجية حديثة أخرى، مثل تقنيات ،هيز األغذية ااديدة  

(Stephens  2018، وطخرون )سباًل   -(  السمكية، الزراعة اهلوائية الزراعة املائية، الزراعة املائية)  عموديةوالزراعة احلضرية وال
تكون جذابة  املناطق احمليطة ابملدن واملناطق الريفية، ولذا ف هنا قد  كل من  يف    الغذائية ُنظم  الحمتملة لزايدة فر  العمل يف  

ناالت كثيفة رأس املال والطاقة، ولذا ستتطلب استثمارات كبرية من مصادر  هي غري أن ناالت االبتكار هذه . للشباب
 (.6الفصل ) رأس املال العام واخلا  

من لديهم إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعرفة ورأس املال الستخدام البنية التحتية  إىل وابلنسبة 
البيإ  ابالستناد بشكل كثيفإلنتاج األغذية   ، ميكن للبياانت الضخمة وحتليالت سالسل التوريد توفري رؤى يف اانتىل 

الوقت احلقيقي أو يف وقت قريب من الوقت احلقيقي لدى تلقي البياانت ومعااتها؛ وقد مينح إجراء حتليالت مستمرة  
(. Sandeepanie  ،2020)لبياانت الطقس والرتبة واملناخ والسوق فهًما أفضل للتفاعالت بني املكوانت املختلفة للنظام  

اهلواتف احملمولة يف أفريقيا  أن تبادل املشورة الزراعية بواسطة  (2019) وطخرون  Fabregasمثاًل حتليل تـََلوي أجراه قد بنير ف
ئة يف احتماالت  ايف امل  22ئة، وهذا يعادل أيًضا زايدة بنسبة  ايف امل  4بنسبة  تزاد الغالقد  جنوب الصحراء الكربى واهلند 

لدى الصيادين   Fisher Friend Mobileوعزز تطبيق صديق الصياد  .  اعتماد املدخالت الكيميائية الزراعية املوصى هبا
 (.2018 وطخرون، Anabel)السالمة واإلنتاجية على حدٍر سواء يف اهلند 
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احملمول؛ ففي    اهلاتفاملزارعون الفقراء من حيث املوارد األقل استفادة من البياانت الضخمة وتكنولوجيا  يعدر  مع ذلك،  
كلفة  ل  الزراعية، وال تزا   املعيشية  ئة من األسرايف امل   40العديد من بلدان أفريقيا، ال  صل على اإلنرتنت سوى أقل من  

الزراعة  مُصمم العديد من منصات البياانت الضخمة للزراعة الدقيقة و   وقد (.2020  ،وطخرون   Mehrabi)البياانت ابهظة  
.  تستفيد من مستوايت أعلى من األمتتة على نطاق واسعللمزارع الكبرية والصناعية اليت ميكن أن  جرى الرتويج  و م  الذكية
إلطالق ابتكارات جديدة يف إنتاج األغذية ونشر املشورة ابستخدام تكنولوجيا   ةالالزم   ةالرأمسالي  اتارتفاع االستثمار إىل  ونظرًا  

من قلق  هناك  واالتصاالت،  على   أن  املعلومات  القائم  واالبتكار  الزراعية  اخلدمات  تقدي  املعلومات  يستمر  تكنولوجيا 
 .واالتصاالت  صخًصا عملًيا ولغرض تسويق املدخالت الزراعية 

النبااتت   تربيةمبا يف ذلك الزراعة الرقمية اليت تعتمد يف   -حول هذه االبتكارات التكنولوجية احلديثة   مستجدر وهناك نقاش 
املوجودة على معدات زراعية كاارارات، كما على الطائرات    االصطناعيةعلى أجهزة االستشعار الرقمية املتصلة ابألقمار  

ة والتكنولوجيا األحيائية   ما يتعلق آباثرها على توزيع الفوائد والعواقب االجتماعية والبيئية غري املقصودة،    خاصة يف -املسرير
بعض الباحثني  مثالً  يقرتح    إذ  (.Ruder،  2020و  Clapp  ؛2020،  وطخرون   Rotz)على السياق  حد كبري  إىل  واليت تعتمد  

 ،Mondalو  Singh؛  2016،  وطخرون   Fraser)دورًا هاًما يف الزراعة املستدامة  التكنولوجيا األحيائية  إمكانية أن تؤدي  

وتقدي مدخالت ألنظمة إنتاج األغذية الكثيفة رأس  ةالزراعي  اتالتكنولوجيا الرقمية على صنع القرار   تساعد  وأن   (2018
النقديون  .  ( Zeng  ،2019وVaras و  Trendov)  املال البيئية  والعدالة  األغذية  علماء  وجره  أخرى،  جهة  من 

(Gliessman  ،2015  ؛Howard  ،2015  ؛Huambachano  ،2018  ؛Kloppenburg،  2004؛ Rosset 

هذه (  Andrews-Swann،  2017و  Rhoadesو  Nazarea؛  Martínez-Torres  ،2012و بعض  بشصن  حتذيرًا 
املعدلة وراثًيا   أن  الزراعية، وهم  ذرون مناالبتكارات   الوراثيةاحملاصيل  الناحية  ميكن أن تعطل    واليت عضع للصون من 

الغذائي   السليمة يف كفافهم  الرتبة  على  يعتمدون  الذين  واحملليني  األصليني  السكان  عيش  سبل  وهتدد  البيولوجي  التنوع 
(Fitting ،2006 ؛Stone ،2007؛  StoneوGlover ،2017  .) ،اجة إىل  إىل احلعلماء طخرون  يشري وابإلضافة إىل ذلك

بناء قدراهتم على  لشباب و إىل ضرورة تقدي دعم مؤسسي لو   (Montenegro de Wit ،2020)املزيد من الرؤى التنظيمية 
 .سيادة البياانتلتمكينهم من التحكرم يف استخدام هذه التكنولوجيات ومحاية التنوع الوراثي للمحاصيل وضمان  حنو أكرب  

فة، تعتمد املخاطر والفوائد احملتملة لالبتكار التكنولوجي والرقمنة، وفئات الشباب  وكما احلال مع التغريات التكنولوجية كا
  ، Tisselliو  Hilbeckعلى حد قول  لذا،  .  اليت ستجين هذه الفوائد و،ابه هذه املخاطر، اعتماًدا كلًيا على سياق تطبيقاهتا

  و البيئية أ  و الصناعية أ  وأشكال الزراعة؟ التقليدية أأي شكل من  :  السؤال األول والرئيسي حول رقمنة الزراعة هوم  ف نر 
فالرقمنة يف  (.  ]النسخة اإلنكليزية[  59  فحةصال،  Tisselli،  2020و  Hilbeck)م  ؟منها  اهذه كلها أم بعضً  التقليدية، أم

وابستخدام مخسة من  . ق حالًيا يف الزراعة التقليديةهنًجا  تلًفا متاًما عن النهج الذي يطبر  تتطلرب مثالً الزراعة اإليكولوجية 
والزراعة    ةاإليكولوجي الزراعة  عناصر   األغذية  منظمة  اليت حددهتا  والزراعة )العشرة  األغذية  ، يلخص ( ب2019  ،منظمة 

Hilbeck  وTisselli  التكنولوجية الصناعية ونظرياهتا يف الزراعة  /الزراعة التقليدية االختالفات امللحوظة بني أمناط الرقمنة يف
 .6اإليكولوجية، كما هو مبني يف اادول  



116 

 الصناعية  مقارنة أمناط الرقمنة يف الزراعة اإليكولوجية ونظرياهتا يف الزراعة التكنولوجية: 6اجلدول 
 الصناعية  الزراعة التكنولوجية   الزراعة اإليكولوجية

حمدد السياق وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات  : التنوع
 واالتصاالت اليت يسهل اعتمادها

؛ مناذج أعمال  ماحلاالت ناسب مجيعتمأدوات رقمية من  
 كاسحة للنماذج األقدم تقوم على البياانت واملنصات 

املزارعون : التشارك يف تطوير املنصات وتبادل املعرفة
 مشاركون يف تطوير املنصات التكنولوجية 

؛  ممتخصصة محلول من أعلى إىل أسفل تقدمها مصادر  
 استنباطملعلومات املستخدمة يف هم مصدر ااملزارعون 
 البياانت 

تكنولوجيا  لأدوات ومنصات  :القدر  على التكّيف
تتسم مبتانتها وقدرهتا على تصاالت االعلومات و امل 
 يشارك املزارعون يف تطويرهاو لتكييف ا

على مدخالت   هماعتمادو مخاطر للاملزارعني  تعررض
ة مسبًقا  طاقة وتكنولوجيا  البياانت و ال)خارجية معدر

 ( تصاالتاالعلومات و امل 
ابلكامل  ميتلك املزارعون  :القيم اإلنسانية واالجتماعية

 األدوات واملنهجيات والبياانت 
استبدال العمل  :  رين إىل الكفاءة يُعترب املزارعون مفتق

البشري ابخلوارزميات وأجهزة تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

الرتكيز على مبادئ التبادل  : االقتصاد الدائري والتضامين
 غري التنافسية املفيدة اجتماعًيا

إلحداث أتثريات عند بدء التشغيل  منوذج االستثمار 
 حتقيق عوائد سريعة بغرض 

 Tisselli ،2020و Hilbeckبتصررف من : املصدر
 

مثل    - الوصول إىل هنج مبتكرة للزراعة الرقمية    ،على توسيع، بداًل من تقييد  املالحظة قد يساعد إدراك هذه االختالفات  
وإنرتنت األشياء  (،blockchain) وتكنولوجيا سلسلة الُكتل  ،عدالدقيقة، والذكاء االصطناعي، واالستشعار عن بُ  الزراعة

(IoT) املسافات املتغرية عن لضوء بواسطة ا، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والكشف ( وقياسهاLIDAR،)    وحلول
خفض    –(  Biel  ،2018وVats و  Clercq)التتبع   واملعرفة    حاالتوعلى  املعلومات  على  احلصول  يف  الالمساواة 
وميكن لذلك أن يساعد الشباب على مواجهة العديد من التحدايت اليت  .  (2019)البنك الدويل،  واألسواق   ولوجياوالتقن

 (.  5و 4 يف الفصلنيالواردة مثلة أوضحناه يف األكما ) الغذائية ُنظم السبل العيش املعتمدة على تعرتض عادة 
املنطلق هذا  الشباب  ومن  شبكات  استخدام  يتزايد  )البياانت  ملستودعات  ،  الناشئةdata commonsاحلررة  ملمارسة   ( 
مثل  حجًما االنتشار الواسع لألجهزة الذكية وأجهزة املعااة احلاسوبية األصغر    مثاًل قد أدى  ف.  البياانتنشاطهم يف نال  
Raspberry Pi    ذلك بنفسك   أفعل مإىل خلق ا،اه( مdo-it-yourself)  حيث يتمكن مشغلو املزارع من شراء أجهزة ،

وضعها مزارعون طخرون ومتاحة    ية(ونص  يةفيديو )التعليمات من دروس    ابتباعغري مكلفة نسبًيا متوفرة بسهولة و،ميعها  
اإلنرتنت   منصات  على  مفتوحة  بصورة  مثل  )للجميع  شبكات   Gathering for Openو  FarmHackمثاًل، 

Agricultural Technology) .وFarmHack يف  احلقممن املزارعني الذين يعملون على تبادل املعرفة حول   هي شبكة  
اآلالت الزراعية والربنيات وأجهزة االستشعار اليت متلكها   وحول املمارسات اليت ميكن أن تقلل االعتماد على  مالتصليح

أدوات وسائل التواصل االجتماعي  ابملثل  وتتيح  (.  Carolan  ،2017)وتديرها يف املقام األول شركات متعددة اانسيات  
والتسويق   الزراعية  املنتجات  املعلومات حول  الفاعلة يف  تبادل  ااهات  التغلب على    يف  الغذائيةُنظم  الالزراعي وتساعد 
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ااغرافية  العقبات القيود  وعلى  القيمة  سالسل  أو  األغذية  سالسل  منصة  .  يف  ذلك  على  األخرى  األمثلة  ومن 
InfoAmazonia بة  نال حقوق األراضي لالستجا ، وهي منصة يف الربازيل تربط صحفيني وعلماء بياانت وانشطني يف

وُ،ري نساء الشعوب األصلية يف الربازيل ،ارب على  (.  Fraser  ،2020)نزوحهم  حلاالت ،ريد املزارعني من أراضيهم و 
ة كوسيلة لرسم خرائط ألراضيهن ومحايتها، وتستخدم نتمعات حملية أخرى صو  لرصد    ر األقمار االصطناعيةالطائرات املسرير

التجارية األعمال  الغاابت    قيام  لزالة    3  الصفحة  ،Nyeléni Forum for Food Sovereignty،  2019)الزراعية 
وميكن أيًضا استخدام حلول التتبع اليت تعتمد البياانت الضخمة وسلسلة الكتل لتوثيق مصادر مواد  .  اإلنكليزية[(  ]النسخة

كذلك أدى االخنفاض السريع يف  (.    2019  ،وطخرون   Rotz)األغذية وحىت لتبيان العمالة املشاركة يف إنتاج تلك السلع  
وإن كانت الفجوات الرقمية  ) ار أقل  تكاليف أجهزة االستشعار البيئية وزايدة توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أبسع

إىل زايدة اهتمام صغار املزارعني وغريهم ممن ميارسون ُنظًما زراعية إيكولوجية أكثر تعقيًدا وتنوًعا ( قائمةاإلقليمية ما زالت 
 .بعلوم الزراعة الرقمية 

القلق   التكامل الرأسي    لكون غري أن هناك بعض  السريعة مييل إىل  التكنولوجية  التطورات  العديد من هذه   اااريفوائد 
، ما قد يلحق املزيد من األضرار ابملنتجني من أصحاب احليازات الصغرية،  الكربىالشركات اخلاصة  جانب  والسيطرة من  

مؤسسات األعمال الزراعية املتعددة   استحواذ أحناء العامل عن قلقهم إزاء  من  تلفأعرب مزارعون  وقد. مبن فيهم الشباب
الرت (.  Fraser،  2020)اانسيات لبياانت مزارعهم الستخدامها بعد ذلك ألغراض ،ارية وتسويقية   املتزايد  يز  كويعتمد 

بسرعة  لتجارة األغذية ابلتجزئة عرب اإلنرتنت وخدمات التسليم على برنيات حتليل البياانت اليت توثق  مدفوًعا ابلبياانت  
عمال    طال، فتكون لذلك أتثريات متتد بسرعة إىل أسفل سلسلة التوريد لتهالتغريات يف طلب املستهلكني مث تعيد تشكيل

الذين    الغذائية ُنظم  الهتميش العاملني يف  نتيجة لذلك  وقد يتفاقم  .  مستودعات األغذية واملوزعني واملزارعني على أرض الواقع
 .التسويق التقليدي لألغذية ومنافذ البيع االستهالكية من خالل استبعادهم منالثورة الرقمية وراءها  مخلرفتهمم

 قائمة على القيم إلقامة نظم غذائيةاملشاريع االجتماعية  طويراالبتكار االجتماعي وت

وتيسر    الغذائية   اتسالسل اإلمداد  تركيزالتعاونية وأسواق املزارعني بقيادة الشباب    الغذائية ُنظم  التتحدى مراكز األغذية و 
وتربط مراكز األغذية  .  االخنراط يف سالسل إمدادات األغذية  فحسب،  رؤوس أموال حمدودة    صلون على للشباب الذين  
لتقاسم إنتاج وتسويق وتوزيع األغذية    الغذائية  ُنظماليف  األعمال  ستهلكني وغريهم من رواد  امل زارعني و من امل أفراًدا ونموعات  

وبنية حتتية لتجهيز األغذية موجهة حنو تعزيز اقتصادات األغذية احمللية واإلقليمية وسبل العيش على املدى الطويل، بداًل  
سياقًا وتوفر مراكز الغذاء    (.2018  وطخرون،  Levkoe  ؛2011  وطخرون،  Dimitri)القصري  يف األجل  الرنية    حتقيق  من

مثل تكاليف إنشاء متجر عرب اإلنرتنت والتسويق )مؤسسًيا وبنية حتتية لتقاسم تكاليف املوارد املادية والرقمية على حدٍر سواء  
التعبئة املستودعات ومساحات  وتقاسم  األسواق املختلفة( واإلعالن  للوصول إىل  الالزمة  واملوارد  املعرفة  إىل  .  ، ابإلضافة 

روابط مع شبكات املستهلكني ااديدة التغلب  إقاكة  القيمة و تؤدي إىل زايدة  أبنشطة    لالضطالعوميكن لتقاسم املوارد  
املال واملعرفة اليت يواجهها الشباب لدى حماولتهم استخدام قنوات تسويق األغذية    العوائق على صعيدعلى بعض   رأس 
احمللية أيًضا    الغذائيةُنظم  ال، تضمن  اب إىل األسواقملزارعني املبتدئني والشبال  ومن خالل توفري إمكانية وصو .  التجارية املركزة 

 .، ما يضمن بقاءها ملزارعي املستقبل(O’Hara، 2011)يف األراضي استمرار اإلنتاج الزراعي 
أساس مكا  وتشمل نموعة  ، إال أهنا كانت تقليداًي تقوم على حديثة العهدوليست التعاونيات الزراعية وأسواق املزارعني 

واملخاطر واألرابح  املالية  واإلدارة  للموارد  ااماعية  اإلدارة  قرارات  يف  يشرتكون  الذين  األعضاء  من  العنصر  أما  .  حمددة 
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ملعااة قضااي اجتماعية أوسع نطاقًا متصلة ابألمن  هذه  عة  ديد فهو التوسع يف استخدام مناذج السوق املوزر اابتكاري  اال
، وهي ابتكار اجتماعي يتبع التوجه  ندًدا  م مراكز الغذاءم  ظهورومن األمثلة على ذلك  .  والتغذية واالستدامة البيئية  الغذائي

جهات فاعلة  فيه تقوم يتسم بدرجى أكرب من الالمركزية حيث التقليدية، لكنه  القائم على القيم الذي تتسم به التعاونيات
مؤسسات اجتماعية لديها  هي  مراكز الغذاء  و .  ومواردها وتطلعاهتا املختلفة واملتقاطعة   تلفة أبدواٍر  تلفة وفًقا ملصاحلها

، وميكن هلا أن تربط بني أعمال  منهاروج اخلو إليها دخول أدىن مستوى للعموًما، ابملقارنة مع التعاونيات التقليدية، حاجز 
ملزارعني اإليكولوجيني لدعم أهداف مشرتكة تتعلق  إنتاج و،ارة األغذية اإلقليمية ونموعات شراء الكميات الضخمة وا

األمثلة على ذلك حتالف   ومن (.  Food Connect Shed  ،2020)ابألمن الغذائي والصحة العامة واحلفاظ على البيئة  
ومنظمة  (  DUG)  الذي ما زال منذ أكثر من عقد وابلشراكة مع حدائق دنفر احلضرية ( YFM)  سوق املزارعني الشباب

التغيري االجتماعي  (  SFD)  البطيئة   للوجبات دنفر   ابتدائية عامة يف دنفر يعزز  دائق  احلتقدي برامج  من خالل  ومدارس 
وتعزز مراكز الغذاء هذه (.  Denver Youth Farmers’ Market Coalition،  2021)درسية إىل مدارس دنفر العامة  امل 

وتدعم  .  لية الغذائية احملُنظم  الوبدعم وتشغيل   املنتجات الغذائيةتثقيف اامهور بقيمة زراعة  التغيري االجتماعي من خالل  
تقدي مناذج إلعداد وجبات صحية ابلشراكة مع طهاة حمليني وتطوير قدرات  عرب  أسواق املزارعني الشباب تعزيز التغذية  

وبذلك، تساهم هذه املبادرات يف بناء نتمعات قادرة على الصمود والتكيرف ويف تعزيز  .  اجملتمع احمللي وإمكاانته القيادية
 .العدالة االقتصادية 

التسويق   نظم( 16اإلطار )اقتصاد املشاركة الرقمية، تدعم شبكة الغذاء املفتوح  يساندلى ابتكار اجتماعي طخر وكمثال ع
 (.De Schutter،  2019)، وذلك ابستخدام أدوات الرقمنة من أجل الصاحل االجتماعي  الغذائيةُنظم  الز  ياجملتمعي لصدر ترك

 لية احملغذية األتقين لبناء اقتصادات  ابتكار اجتماعي : شبكة األغذية املفتوحة: 16اإلطار 
  وقد بدأت.  املستقلة يف اجملتمع احمللياألغذية  شبكة الغذاء املفتوح هي منصة برنيات مفتوحة املصدر تدعم شركات  

ا  يف أسرتاليا وأصبحت تعمل اآلن يف تسعة بلدان، مبا يف ذلك بلجيكا وجنوب أفريقيا وفرنس  2012يف عام    عملها
وميكن للمزارعني األفراد استخدام املنصة إلنشاء متاجرهم اخلاصة هبم على اإلنرتنت بسهولة، وإلنشاء مراكز  .  وكندا

تبادل  فضالً عن غذية، ولتوسيع نطاق امتداد أسواق املزارعني التقليدية من خالل املبيعات عرب اإلنرتنت، لألو،معات 
نتمي إىل كيان تال  م   كسلعة حررة ص برنياهتا  القيم ال على الربح، ومن هنا ف هنا ترخر وتقوم الشبكة على  . املعرفة واملوارد

التحديث املستمر    ضمر وي م.  اجملموعةواحد، بل إىل   فريق تطوير الربنيات العاملي موظفني ومتطوعني متفانني لتحقيق 
، خاصة يف مواجهة جائحة  ستوى اإلقليميعلى امل لوظائف الشبكة على اإلنرتنت لتوفري فر  تسويق أكثر مرونة وتكيـرًفا  

 .19-كوفيد
يستخدم شبكة الغذاء املفتوح إمكاانت قنوات سوق األغذية البديلة  أحد صغار املزارعني واخلبرازين يف أسرتاليا  ويقيرم  

هو زايدة الشفافية، وإعطاء الناس األدوات الالزمة ملعرفة من أين أييت طعامهم مع  ...  اهلدف: مابلقولااديدة هذه  
احلجة اليت  ... تتجاوز سالسل التوريد التقليدية متاًما   لدرجة أهنا جديدة جًدا، يف الواقع،  - إنشاء قنوات توزيع جديدة 
يعين خلق تشوهات يف    حيث احلجم  منالتوسع  ف .حجة عفا عليها الزمن   من حيث احلجمتذهب إىل ضرورة التوسع  

إدراك أن الشركات الصغرية تساعد على خلق نتمعات   دون دائرة األعمال من  من    صغار املزارعنيإخراج و ... السوق
  التضافر مًعا ؟  من حيث احلجمملاذا السعي إىل التوسع  .  على البقاء مالًيااملعيشية  وأحياء انبضة ابحلياة وتساعد األسر  

 (.  Carolan، 2017مقتبس من م ) هو احلل األمثل للمعنيني مجيعا
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ويف ظل ظروف التنوع والتشارك يف اإلبداع وتقاسم املعارف والقيم واالقتصاد التضامين، تستخدم احلركات االجتماعية  
التكنولوجية يف ظل ظروف حتمي سبل عيش  و  وغريها من االبتكارات االجتماعيةاحلرة الزراعية تطبيقات البياانت 
  . سيادة البياانتة وتضمن الثقافية التقليديو  املزارعني ومعارفهم البيولوجية

 لخص امل
نحظم معرفة وممارسة قدرة  اجلمع بني  مستدامة على  غذائية  نحظم  بناء  ينطوي االبتكار املتمحور حول الشباب سعًيا إل 

وجديد ا ابالقرتان مع إمكانية احلصول على املوارد والبىن التحتية التكنولوجية على حنو أكثر إنصافًا والتوصل إل  
توسيع نطاق "ولدى التكنولوجيات الرقمية القدر  على . منا ج حوكمة ومنا ج تنظيمية أكثر درقراطية تشمل اجلميع

وحتسني إمكانية احلصول على الفوائد احملتملة للزراعة القائمة على البياانت؛ لكن هناك فجوات "  درقراطية املعرفة
.  يستطيعون احلصول على مستوايت عالية من رأس املال املايل لشبابا خاصة من ال  ابرقمية مستمر  ركن أن تضرّ 

يؤدي االبتكار واألمتتة إل خلق فرص عمل ال إل التقليل منها سيكون حامسًا لالستفاد  من هذه   كما أن ضمان أن
املنصات   ا تتطلب فرص العمل يفابملثلو .  الغذائيةنحظم  الالتكنولوجيات اجلديد  لدعم مشاركة الشباب وتوظيفهم يف  

وأخريًاا االبتكارات  .  املستحقاتإدخال حتسينات على ظروف العمل واألمن الوظيفي وأهلية احلصول على    ةالرقمي
الفجوات   بشكل متزايداالجتماعية الرامية إل تقاسم املوارد وتعزيز اقتصادات األغذية وسبل العي  اإلقليمية تسد 

 .الغذائيةمدادات اإلبنية التحتية لسالسل يف ال ةالعام اتفها نقص االستثمار اليت خلّ 
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 اخلالصة

وتوفري فر   الشباب    إشراك  ويتعني النظر يفل النظم الغذائية.  ي حتو صميم عملية  ية وضع الشباب يف  هذا التقرير أ ر   ُيربز
ل جذري  حتور جراء  إل تنيووسيلال بد من حتقيقهما،  ابعتبار ا يف الوقت ذاته هدفنييف النظم الغذائية املستدامة العمل هلم 
يستعرض هذا التقرير األدلة على السياسات و   .يةالغذائية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة وحتقيق اقتصادايت الرفاهيف النظم  

ستدامة امل غذائية  لنظم الاال يف بناء  الشباب بشكل فعر   إشراكدعم  من أجل  اهليكلية    التفاواتتواملمارسات والربامج اليت تعاجل  
واالعرتاف    صفة الفاعلو احلقوق واإلنصاف  أي    – عليها حتقيق هذا التحول  يقوم  املبادئ األساسية اليت    و درديف املستقبل.  
الشباب   ومجاعيةعوامل    بوصفهم بدور  اب.  للتغيري   فردية  املهم  أيًضا  لقدر  ومن  هنج  ذاته  السياقاعتماد  ،  مرتابط وحمدرد 

املتنوعة و و  وأدوارهم وتطلعاهتم  للشباب  املختلفة  العالقة    اهلامة  ديناميكياتالاالعرتاف ابلتقاطعات  األجيال يف  بني  بني 
 واملوارد.املعارف بنقل  يرتبطمبا يف ذلك ما  الشباب واملسنني،

معيشية    اعماًل الئًقا وهادفًا وفرصً تتيح  النظم الغذائية ال  املوجودة يف  وظائف  الأن العديد من  إىل  التقرير أيًضا  ص  وقد خلُ 
فيها. يعملون  ملن  االستعراض   مناسبة  فيه    ويف  الغذائية  يف  وظائف  العلى    19-كوفيدلتصثري جائحة  الوارد  وهي    – النظم 
إىل لحة  احلاجة املمت تسليط الضوء على    –توظيف عرضة لالضطراابت واألزمات  ال  اتقطاعوظائف موجودة يف أكثر  

بطريقة تعزز سبل  والطلب على هذا العمل،  الشباب  عمل  حتسني ظروف  من أجل  معااة سوق العمل وسياسات احلوكمة  
 العيش اآلمنة وظروف العمل العادلة.

رف واملعلومات واإلرشاد والتمويل  امبا يف ذلك األراضي واملياه والغاابت والعمالة واملع  -حتسني الوصول إىل املوارد  وإن  
  الشباب يف النظم الغذائية  إشراك دعم من أجل ضروري أيًضا أمر   –واالئتمان واألسواق والتكنولوجيا واملؤسسات الداعمة 

بني  ارف  لثروة واألراضي واملعاودعم عمليات نقل ،  سياسات وبرامج إعادة التوزيعوال بد من توفر .  بشكل فعال ومستمر 
لسلسلة  مبا يف ذلك مؤسسات النظم الغذائية املبتكرة والتعاونية واالستثمار يف البنية التحتية اإلقليمية املشرتكة    -  األجيال
النظم  داخل  صفة الفاعلممارسة من أجل للشباب  أرضيةالقائمة وتوفري  التفاواتتمعااة من أجل    – ةالغذائي  اتاإلمداد

 الغذائية وخارجها.
الرمسية  ن أجل  ومن املهم للغاية م  الرمسية وغري  الربامج التعليمية  النظم    إشراكيف دعم  على السواء  فهم دور  الشباب يف 

مبا يف    - الثقايف البيولوجي والتعلم واالبتكار بني األجيال    واإلرثتقييم نقدي للمواضيع املتعلقة ابملعرفة  ، إجراء  الغذائية
النظم الغذائية املستدامة يف  التثقيف بشصن  ميكن أن يبدأ  و واملمارسة.    ااديدة والقدمية للمعرفة  النظمذلك نموعات من  
والتدريب    القائم على اخلربة التعليم    ويشكلاالبتدائية والثانوية وااامعية.  على طول السياقات التعليمية  البيئة املنزلية ويستمر  

شبكات  الفين   يف  واملشاركة  احمللية  واملهين،  األصلينياملعارف  املعلومات  وللسكان  تكنولوجيا  إىل  الوصول  وحتسني   ،
والتفكري النقدي    بفكر النظم تزويد الشباب  أساسية من أجل    ، عناصر الفجوات الرقمية  واالتصاالت والبنية التحتية اليت تسدر 

 سبل العيش يف النظم الغذائية.املتاحة ليارات اخلنموعة من   للتفاعل مع واملعرفة النظرية والعملية 

من  لسياسات واملؤسسات والُنهج  بشصن اوصيات  قدي تالنتائج يف هذا التقرير، ُ تتم هذا الفصل بت  استعراضبناًء على  و 
يقرتح التقرير ناالت عمل للدول  النظم الزراعية والغذائية املستدامة. و يف    عملهمبيئة مواتية إلشراك الشباب و أجل هتيئة  

تعزيز  هبدف  والعمال والقطاع اخلا  واحلركات االجتماعية والشباب أنفسهم للعمل مًعا  واجملتمع املد  ومنظمات املزارعني  
 يف الزراعة و،ديد النظم الغذائية.إنتاجي ونٍز شامل وعادل و بشكل الشباب  مشاركة
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حلكومية  هو أمر أســـــاســـــي يف األطر املعيارية والتشـــــريعية واملؤســـــســـــية للوكاالت الدولية )ا  أبصببببوات الشبببببابإن االعرتاف 
 ص يف ما   تنظمها  اليت  واملسـاعي(، واحلكومات وااهات الفاعلة احلكومية، ومنظمات ومؤسـسـات اجملتمع املد  الدولية

ــباب ــباب وتوفري حيرز وابإل. الشـــــ ــلة عن طريق العمل مع الشـــــ ــورة متواصـــــ ــات بصـــــ ــياســـــ ــني عمليات تنفيذ الســـــ مكان حتســـــ
واحتياجاهتم املتنوعة القائمة على األمكنة احملددة، وتطلرعاهتم يف صـــــــــياغة ملشـــــــــاركتهم، وعن طريق إدماج ،ارب الشـــــــــباب 

 السياسات وتقييمها.
وهناك ابلفعل نموعة واســعة من األدوات واملبادرات العاملية اليت ميكن هلا أن تدعم عمليات الســياســات من أجل حتســني  

الصــــكوك العاملية يف نال الســــياســــات الفئة الشــــبابية يف مشــــاركة الشــــباب وعملهم يف النظم الغذائية. وكثريًا ما تضــــع هذه 
ومع ذلك، غالًبا ما تكون مشــــاركة الدول يف هذه األطر العاملية وتنفيذها   .)أنظر املرفق(  عداد الفئات املســــتهدفة الرئيســــية

غري كافية. ويتعني   -ســـــــــــواء أكانت اتفاقيات ملزمة لألمم املتحدة أم إعالانت طوعية وخطوطًا توجيهية لألمم املتحدة    -
إلزام الدول وغريها من مســـــتوايت اإلدارة املؤســـــســـــية بتحمل املســـــؤولية عن أدوارها كجهات مســـــؤولة عن إعمال احلقوق.  
وذلك من شصنه أن يدعم تنفيذ سياسات وإنفاذ برامج أكثر تناغًما مع التحدايت القائمة على احلقوق واملتقاطعة والقائمة  

السـياسـي واالقتصـادي.  املشـهدالشـباب يف   وضـعومع مت  اإلقليمية،لسـياقات احملددة للنظم الغذائية  بني األجيال واملرتبطة اب
ا ابملشـاركة يف عمليات   السـياسـات الرمسية كما يف اسـتكشـاف ناالت السـياسـة خارج  رسـموإن شـباب اليوم مهتمون أيضـً

ياة االجتماعية والثقافية من خالل توطيد التعاون اإلطار الســــياســــي الرمسي. وينبغي لإلجراءات أن تشــــجع على ازدهار احل
ضـــمن اايل نفســـه ويف ما بني األجيال، ودعم مشـــاركة الشـــباب واضـــطالعهم أبدوار قيادية يف املنظمات الريفية واحلضـــرية 

 واملنظمات احلضرية والريفية.
عمرية معيرنة. وإن توفري دعم أفضــــل  وكثريًا ما حتدد الســــياســــات اليت تســــتهدف الشــــباب املســــتفيدين منها بناء على فئات 

للشـباب يف النظم الغذائية يتطلب فهم الشـباب، ليس فقط من انحية السـنر، وإمنا أيضـًا من حيث السـمات األخرى ملوقع 
رق  والطبقة االجتماعية والثقافة والعاملنظور اانسا   الشباب يف العالقات الشاملة )املتقاطعة( والرتاتبيات اهلرمية لألجيال و 

ا أن الفئة العمرية واملوقع االجتماعي للشــــــــباب يعتربان ظرفني مؤقتني.   و تلف أشــــــــكال املعرفة والتعلم. ويبنير التقرير أيضــــــــً
يف نال التعليم واملشـــــاركة والعمالة يف النظم الغذائية و،ديدها   -وينبغي اســـــتعراض الســـــياســـــات اليت تســـــتهدف الشـــــباب 

ــتناًدا إىل النت ــياســـات بصـــورة منتظمة، اسـ ــابقة. ويف الوقت عينه، تســـتوجب السـ ــتفادة من التدخالت السـ ائج والدروس املسـ
اليت تسـتهدف الشـباب، مبا فيها تلك اليت توفر البل التحتية واحلماية االجتماعية، وجود ارتباط واضـح ومسـار للسـياسـات 

 يكورنون  الشــبابيف النهاية، نظرًا إىل أن والربامج يف ما  ص األشــخا  الذين انتقلوا من ســنر الشــباب إىل ســنر الرشــد. و 
ينبغي إذا اســتهدافهم بواســطة الســياســات بوصــفهم فئة مســتقلة، ومن حيث عالقتهم مع غريهم   ،قائمة على العالقاتفئة 

 من املواطنني األكرب أو األصغر سًنا، على حدر سواء. 
ــافهم وحقوقه ــباب وإنصـ ــفة الفاعل للشـ ــع دعم صـ ــة القول إنه ابلوسـ ــاركة  وخالصـ ــجع املشـ ــات وبرامج تشـ ــياسـ ــطة سـ م بواسـ

املدنية والســياســية لألجيال األصــغر ســًنا، اعتبارًا من ســنر مبكرة، وتنقل التحدايت اليت تواجههم بصــورة جدية إىل جداول  
ات األعمال احلالية للســـياســـات، وتوفر هلم الظروف اهليكلية الالزمة لكي يتمكنوا من املشـــاركة. وهذا شـــرط هام لتهيئة بيئ

  من أجلمتكينية تتيح مشــــــاركة الشــــــباب، ومن أجل عمليات ال توضــــــع مبوجبها الســــــياســــــات والربامج واملبادرات األخرى 
الشـباب على مسـتوى أفقي من أجل التعاون بني األجيال اسـتناًدا إىل مبدأ  معالشـباب وحسـب وإمنا يتم التفاوض بشـصهنا 

 تقاسم السلطة. 
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مخســــــة ناالت شــــــاملة ســــــيتم حتديد على أســــــاس اليت يقدمها هذا التقرير  التوصــــــيات يف نال الســــــياســــــات    وقد ُنظرمت
يف النظم  توفري فر  العمل هلم  و الشــــــــباب    إشــــــــراكخصــــــــائصــــــــها من خالل اهلياكل والعمليات الديناميكية اليت تؤثر على  

 الغذائية عرب سياقات  تلفة:

 توفري بيئة متكينية للشباب بوصفهم عوامل للتغيري •
 وأتمني سبل العيش الكرمية واجملزية •
 وزايدة اإلنصاف واحلقوق يف احلصول على املوارد •
 وتعزيز املعرفة والتعليم واملهارات •
 وتشجيع االبتكار املستدام. •
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 التوصيات على مستوى السياسات 

 توفري بيئة متكينية للشباب بصفتهم عوامل للتغيري
 احلقوق

اميع الشــــــباب،   ق يف العمل يف ظروف عمل آمنة وصبببببحيةاحلإعمال حق اإلنسبببببان يف الغذاء و ضــــــمان  •
املنظور وضـــــــــمان عدم التعرض للتمييز على أســـــــــاس األصـــــــــل أو اانســـــــــية أو العرق أو اللون أو النســـــــــب أو 

أو التوجه اانســــــي أو اللغة أو الثقافة أو احلالة االجتماعية أو امللكية أو اإلعاقة أو العمر أو الرأي    اانســــــا 
 .الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو غري ذلك السياسي أو غري السياسي أو الدين أو الوالدة أو

عمليات ، واملشــــــــاركة يف املبادرات ااارية اليت تدعم يف جمال السببببببياسببببببات  القائمة الصببببببكوك العامليةتنفيذ  •
ــات ــياسـ كمحور للعمل املتعلق ابلرفاه، واألمن الغذائي، وحقوق األراضـــي    اليت تشبببمل صبببراحًة الشبببباب  السـ

 .يف التشريعات لكلر ما سبقإنشاء آليات مساءلة وتطوير النظم الغذائية، و
 املشاركة واحلوكمة

)مبا يشـــــــمل    ودورهم القيادي يف املنظمات الريفية واحلضبببببرية والريفية واحلضبببببرية الشـــــــبابمشببببباركة  دعم   •
ــائية(، وحتفيز االنتماء النقايب للشـــــباب، وتذليل    العمال، واملزارعني، ــيادين، والتعاونيات واملنظمات النســـ والصـــ

العوائق اليت حتول دون املشـــاركة بغية إجراء حوار اجتماعي فعال حول التدخالت الشـــاملة على صـــعيد النظم  
 .الغذائية

يف عمليات التحول إىل  ن خالهلاأن يســــا وا ماليت ميكن للشــــباب   ابألصبببوات املتعدد  واملتنوعةاالعرتاف  •
ضبببمان وتشبببجيع مشببباركة الشبببباب العادلة وغري التمييزية والفاعلة يف آليات النظم الغذائية املســــتدامة؛ و

اخلاصــــــة ابألمن الغذائي والتغذية ويف غريها من منتدايت صــــــنع القرار على املســــــتوايت كافة  احلوكمة الرمسية  
ــبيل املثال، اجملتمع املد ،  والقطاع اخلا ، وانة األمن الغذائي العاملي، واحليزات املتاحة لرســــــــــــــم  )على ســــــــــــ

 ة(.السياسات الوطنية واحمللي
 صكوك السياسات واألنظمة

بعني    السببياسببات املوجهة حنو الشببباب للعالقات والرتاتبيات اهلرمية )املتقاطعة( املشببرتكةالتصكرد من أخذ   •
 املنظور اانســــا االعتبار، وتوفري دعم إضــــايف لتحســــني اإلنصــــاف واملوارد عرب  تلف احلاالت وفًقا للجيل و 

 .والطبقة االجتماعية والثقافة والعرق واملواطنة
توظيف الشباب لإلبالغ بدقة أكرب عن  رصد القو  العاملة وإحصاءاهتا ابستخدام املقاييس املناسبةتعزيز   •

، مبا يتجاوز تســـــــــــجيل حالة قوة عمل واحدة واالقتصـــــــــــار على املهن األســـــــــــاســـــــــــية بغية دمج  جوروأمناط األ
 .نموعات العمل املدرسي والعمل غري الرمسي وعمل املهاجرين وتعدرد الوظائف

، مبا يف ذلك من خالل إشـراك الشـباب يف توثيق خمتلف أشبكال مشباركة الشبباب يف النظم الغذائيةحتسـني   •
قة ابألمناط الغذائية املالئمة والصــــــحية ويف نايل الســــــياســــــة واحلوكمة، وذلك بغية إثراء التطوير  البحوث املتعل

 .االستباقي للسياسات اخلاصة مبشاركة الشباب
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اسببببتعراض السببببياسببببات اليت  ينبغي على احلكومات الوطنية واإلقليمية واجملتمع املد  وطليات القطاع اخلا   •
يف النظم الغذائية، وذلك   التعليم واملشببببببببببباركة والعمبلمن أجل   امتسبببببببببببتهبدف الشببببببببببببباب وجتديدها ابنتظب

 .ابالستناد إىل النتائج والدروس املستخلصة من مصادر البياانت احملسنة والتدخالت السابقة
دعم مشـاركة الشـباب يف الرصـد والتنظيم البيئيني، وحتوالت الزراعة اإليكولوجية، وغريها من اإلجراءات الرامية   •

)األراضي والغاابت واملياه( لصاحل األجيال القادمة، وذلك ابالستناد   ظ على قاعد  املوارد الطبيعيةاحلفاإىل  
للتبعبات االجتمباعيبة واالقتصببببببببببباديبة والبيئيبة املرتتببة على املمبارسبببببببببببات احلباليبة منهجي    اسبببببببببببتعراضإىل  

 .الستخدام األراضي
 البنية التحتية واحلماية االجتماعية

احلماية االجتماعية لصـــــــاحل الشـــــــباب من خالل  ة واحلد من مواطن الضبببببعفمسبببببتوايت املعيشبببببحتســـــــني   •
 .القائمة على حقوق اإلنسان ابالستعانة بنهج عادل يشمل اإلدماج اانسا  واالجتماعي  وشبكات األمانة

)الصـــــرف الصـــــحي، والتعليم الرمسي وغري    البنية التحتية واخلدمات األسبببباسببببيةضـــــمان وصـــــول الشـــــباب إىل  •
الرمسي، واخلدمات الصــــــــــحية، والبنية التحتية، والطاقة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــاالت، والوصــــــــــول إىل 

عرب التسلسل الريفي واحلضري بغية ضمان مستوايت معيشية اتصال النطاق العريض، وخدمات اإلرشاد(  
 جيد  ألنفسهم وألوالدهم.

، مبا يف ذلك من خالل التغذية املدرســـــــية،  ياجات الغذائية والتغذوية احملدد  لألطفال واملراهقنياالحتتلبية  •
 والتغذية العامة، والزراعة املراعية للتغذية، ابلرتافق مع التثقيف اخلا  مبحو األمية الغذائية.

 

 أتمني سبل عيش كرمية ونزية 
 سياسات سوق العمل

ــياســــات ســــوف العمل والعمالة والتدخالت اخلاصــــة ابلطلب على اليد العاملة، مبا يف ذلك  • التصكرد من أن ســ
. وال ميكن هلذه الســــــياســــــات أن تســــــاهم يف برامج التوظيف العامةا تسببببتهدف الشببببباب بشببببكل صببببري 

ــر التحوالت ــكل مباشـ ا أن تدعم بشـ ــً ــباب فحســـب، وإمنا ميكنها أيضـ ــاحل الشـ ــتحداث فر  عمل لصـ إىل   اسـ
ــتـدامـة  عن طريق اسبببببببببببتعباد  قباعبد  املوارد الطبيعيبةا وتعزيز البنيبة التحتيبة االجتمباعيبة نظم غـذائيـة مســــــــــــ

 .األسواق اإلقليمية واألمن الغذائي، واملسا ة يف واملادية
نشبطة لسبوق العمل من أجل اايد  قابلية الشبباب للتوظيف وتعزيز نتائج عملهم   شـاملةسبياسبات  تنفيذ  •

ائيــة من خالل نموعــة من التــدخالت، مثــل املســــــــــــــــاعــدة يف البحــث عن العمــل، وخــدمــات  يف النظم الغــذ
التوظيف، والتدريب وتنمية املهارات، ومطابقة الوظائف، والتدريب على رايدة األعمال وحاضـنات األعمال،  

 .ابلتزامن مع تدابري على مستوى الطلب الستحداث فر  عمل
والدخول إىل ســــــــــوق العمل، وذلك عن طريق أوجه التعاون بني  العملاالنتقال من املدرسببببببببة إل تســــــــــهيل  •

ــبيل املثال، برامج دعم األجور اليت تســـــــــــتهدف الشـــــــــــباب يف  القطاعني العام واخلا ، مبا يف ذلك، على ســـــــــ
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 املســـــاواة بني اانســـــني(، وضـــــمان الوصـــــول املنصـــــف إىل هذه الربامج حســـــب حالة  النظاميالقطاع اخلا  )
 .والعرق واملواطنة

 
 تشريعات العمل وحوكمته

يف أنواع  العتبات واحلماية الصبرحية لألجور املعيشبية وظروف العمللتحديد قانون العمل وأنظمته حتســني   •
ــادية كافة اليت تتضـــــــمنها النظم الغذائية، مع مراعاة العمل غري   واقتصـــــــاد الوظائف  النظامياألنشـــــــطة االقتصـــــ

من الشــباب. ويشــمل ذلك احلد من التعرض للمخاطر ودعم الصــحة املؤقتة، ابإلضــافة إىل العمال املهاجرين 
ــية، وســــــــــاعات العمل اآلمنة، والتصمني يف حاالت البطالة.   وإهناء املهنية، وتوفري معدات للحماية الشــــــــــخصــــــــ

 .إعفاء العاملني يف الزراعة ويف مصايد األمساك من قوانني العمل واحلماية السارية
 وتعوضبببها االجتماعية تعرتف ابملسبببامهات غري املأجور  للشبببباب يف النظم الغذائيةبرامج للحماية  وضــــع   •

عن طريق إشـــراكهم يف األعمال املنزلية ويف أنشـــطة التطوع والتنمية اجملتمعية. والنظر يف طرق إضـــفاء الشـــرعية 
ــياق النظ النســــــاءعلى أعمال الرعاية وتقديرها، ال ســــــيما تلك اليت تقوم هبا  م الغذائية )على الشــــــاابت يف ســــ

ســــــــــــــبيل املثال، من خالل توفري الرعاية العامة لألطفال، واإلعاانت إلجازة األبوين، وغريها من برامج اخلدمة 
 اجملتمعية املدفوعة(. 

نظم التحقق من ظروف ، وذلك عن طريق دعم  حوكمة القو  العاملة جلعلها أكثر مراعا  للشبببببببببببابتعزيز   •
ينتشــــــــر فيها الشــــــــباب، مثل الوظائف املؤقتة والتدريب املهين والوظائف عند  يف القطاعات واملهن اليت العمل

الرصببببد على املسببببتوى اجملتمعي واألشببببكال األخرى الرامية إل ضببببمان االمتثال مســـــتوى املبتدئني. ودعم  
واحرتام حقوق القوة العـامـلة، مبا يف ذلك من خالل محالت التوعـية والـتدريب والتثقيف  لتشبببببببببببريعبات العمبل

 .عم االنتماء النقايبود
 

 احلوافز والتمويل االجتماعي
وهتيئتها. وتوفري فر  شــاملة للمشــاركة   ببيئة متكينية ألنشببطة الشببباب املتعدد  يف النظم الغذائيةاالعرتاف  •

الكرمية والعمل الالئق ضــمن ااماعات وكصفراد، ســواء كرواد أعمال أو كعاملني أبجر أو مســتقلني أو عاملني 
 .خلا حلساهبم ا

رايد  األعمال الشبببببببابية يف كّل من املؤسببببببسببببببات الفردية واجلماعية من خالل التمويل االجتماعي دعم   •
، مبا يف ذلك من خالل توفري اإلرشـــــــــاد، وفر  تقاســـــــــم األراضـــــــــي والبنية التحتية، االبتكاري وتوايع املوارد

 .وبرامج املنح
لتشجيع املمارسات الزراعية اإليكولوجية وغريها من املمارسات االبتكارية يف التكنولوجيات   احلوافزاستخدام   •

  بنّية صبرحية تتمثل يف خلق وظائف جديد  والئقةواملمارســات واألســاليب التنظيمية اخلاصــة ابلنظم الغذائية  
 وتعزيز نوعية الوظائف القائمة للشباب.
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 زايدة اإلنصاف واحلقوق يف املوارد 
 صول على املوارد الطبيعية واإلنتاجيةاحل

شبباب يف الريف يف الحقوق التشـجيع على إعداد الربامج والسـياسـات واسـتعراضـها وتنفيذها من أجل دعم  •
عن طريق  الوصببول إل األراضببي والبذور والتنوع البيولوجي ومصببايد األمساك والغاابت وحفظها و ايتها

، االعرتاف حبقوقهم املشببروعة يف احلياا صـــكوك الدولية. وضـــمان تطبيق اإلرشـــادات املنصـــو  عليها يف ال
 .وال سيما ملكية األراضي ااماعية األصلية والعرفية، مبا يف ذلك من خالل اإلصالح الزراعي

املوارد الطبيعية واإلنتاجية وغريها من املؤسـسـات ذات الصـلة   لتيسبري نقل  داعمةتدابري وأنظمة قانونية توفري  •
من جيبل إل ابلنظم الغـذائـية )مـثل التجهيز والبيع ابلتجزئة، والتوزيع، وحمو األمـية الغـذائـية والتثقيف التغـذوي( 

 .من خالل دعم التوارث والشركات الناشئة آخر
على األصببببول  املزارعني الشـــــباب   حصببببولســـــري لتي إنشبببباء وتشببببغيل التعاونيات واملنظمات األخرىحتفيز   •

مثل األدوات واآلالت ومعدات الزراعة والصــــــــيد ومرافق التخزين والتربيد والتجهيز ومعدات ما بعد  اإلنتاجية
 .احلصاد والتقنيات ااديدة والقابلة للتكييف

 
 احلصول على التمويل

ال املباشـــــــــــرة، وأســـــــــــعار الفائدة املواتية، )األمو   خدمات مالية ميسببببببببور  الكلفة وشبببببببباملةتعزيز تطوير وتوفر  •
والتحويالت النقـديـة، واإلعـاانت املوجهـة، والقروض املتنـاهيـة الصــــــــــــــغر وبرامج االئتمـان األخرى، ورأس املـال 
التصسـيسـي، والتصمني( واخلدمات االسـتشـارية )اإلرشـاد والتدريب( املصـممة لتلبية احتياجات املزارعني الشـباب  

 .ساهبم اخلا  يف النظم الغذائيةوغريهم من العاملني حل
ــهيل   تيه داعمة للمبادرات الناشبببئة اليت يقودها الشببببابابيئة سبببياسبببهتيئة   • ــريبية، وتسـ )مثل اإلعفاءات الضـ

الوصــول إىل األدوات املالية والتكنولوجيات الناشــئة، ومراكز حضــانة األعمال اليت تســاعد الشــباب على بناء 
 ويف  تلف أنواع أنشطة القيمة املضافة بشكل أفضل(. قدراهتم على االخنراط يف األسواق

وبرامج التمويــل    لالسبببببببببببتثمببارات  ات األثر اجلمبباعي والقببائمببة على اجملتمع احملليتقــدي الــدعم والتــصمني  •
 .التعاو  واملرن لدعم املشاريع اليت يقودها الشباب

 
 الوصول إىل األسواق

)الري، ومرافق التجهيز والتعبئة، وتدابري ســــالمة األغذية، ومســــاحات   املشبببرتكةالبنية التحتية العامة حتســــني   •
السـوق املادية واالفرتاضـية، وتقسـيم املناطق واألنظمة الداعمة، والطرق اليت تربط األسـواق يف املناطق احلضـرية  

ــاريع(  ــناديق بدء املشــ يت تشبببجع سبببالسبببل  والناشبببئة حديثًا والبديلة ال النظاميةلألسبببواق غري  والريفية، وصــ
ــباب   اإلمدادات الغذائية القصببببببري  ــول املنتجني الشـــــ بغية زايدة الدخل وتذليل العقبات اليت حتول دون وصـــــ

 .ورواد األعمال والتجار
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من  الشبهادات ، ابإلضـافة إىل حاضبنات األعمالا واألدوات الرقميةا واألسبواق املتخصبصبةدعم تطوير  •
لوجية الزراعية، والتجارة العادلة، والزراعة العضـــــــوية، وتســـــــمية املنشـــــــص، للربامج اإليكو وبرامج امليز  السبببببعرية  

وغريها من الربامج املوجهة حنو رعاية البيئة واحليوان لتمكني دخول الشباب واخنراطهم يف سالسل اإلمدادات  
 .الغذائية املستدامة

، مثل برامج التغذية الوسباطة  ىتقوم علاملشبرتايت العامة واألشبكال األخرى لألسبواق املنّظمة واليت  تعزيز   •
، وذلك أبسعار من أجل مؤسسات مستدامة يقودها الشبابمن املزرعة إىل املدرسة وبرامج التغذية العامة،  

 .عادلة وشفافة
 

 تعزيز املعرفة والتعليم واملهارات 
ثة  برامج التدريبتعزيز   • تتطلب جمموعة واسببببببعة من  اليت  للمهن وخلق فرص عمل يف النظم الغذائية احملدر

)مبـا يف ذلـك املهـارات الرقميـة(، مثـل خرباء التغـذيـة، والعـاملني يف نـال التثقيف الغـذائي، ومقـدمي   املهبارات
لوجية  اخلدمات اإلرشــــــــادية واالســــــــتشــــــــارية واملدربني الزراعيني، مع احلر  على عدم إلغاء االبتكارات التكنو 

 .لفر  العمل على نطاق واسع
املتعلقة ابلنظم الغذائية املســـــــتدامة واحلفاظ على املوارد، وتعزيز فر  مشـــــــاركة   البحوثإشـــــــراك الشـــــــباب يف  •

عن طريق تطوير منهجيات تدمج طرقًا متنوعة للمعرفة    شببراكات حبثية قائمة على اجملتمع احملليالشــباب يف 
 .والتواصل

بشــــــصن االحتياجات واملمارســــــات  وإصببببالحها يف املدارس االبتدائية والثانوية  عليميةالتإعداد املناهج دعم   •
 .اإليكولوجيةا وحمو األمية الغذائيةا والنظم الغذائيةا والصحة الزراعةلتحويل النظم الغذائية، مبا يف ذلك 

لتطوير الشــراكات بني اجملتمع احمللي وأوســاط التعليم ونال األعمال التجارية   مناهج التدريب املهينإصــالح   •
ــتناد إىل التقييمات التعاونية الحتياجات اجملتمع احمللي، مع الرتكيز على  نقاط الدخول األكثر أمهية  ابالســــــــــــ

ا وسببببببالسببببببل  ابلنسبببببببة إل الشبببببببابا مثل اإلنتاج الزراعي اإليكولوجيا والتغذية وعلم األمناط الغذائية
 القيمة الغذائيةا والتسويقا والتثقيف اخلاص ابلنظم الغذائية.

)مبا يف  التبادل يف ما بني األجيال وبني أبناء اجليل الواحد للمعلومات واملعارف واملمارسبببببببباتتشـــــــــــجيع  •
يف دور مكمرل    اإلرشببببببادا ومنا ج حيتذى هبا ومشبببببباركة األقرانذلك التبادل املباشــــــــر للخربات( من خالل  

 .امج التعليم النظاميلرب 
من خالل ربط املعرفة    اإليكولوجية وغريها من االبتكارات املسبتدامة الزراعةتشـجيع الشـباب على ممارسـة  •

اخلـاصـــــــــــــــة حمليًـا )التقليـديـة وبني األجيـال( بربامج التـدريـب والتعليم األفقيـة والرمسيـة، فضــــــــــــــاًل عن اخلـدمـات 
ــادية، لتحســــــني   ــارية واإلرشــــ يف وجه    ة والنظم الزراعية والنظم الغذائية على الصبببببمودقدر  الزراعاالســــــتشــــ

 الصدمات البيئية واالجتماعية.
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 تعزيز االبتكار املستدام
لالبتكار االجتماعي الذي يقّر ابملعارف يف ما بني األجيال ومعارف الشبببببببببببعوب األصبببببببببببلية  إاتحة فر   •

 .و فرز البحث والتوثيق املتعلقني ابلنظم الغذائية املستدامة  ويتقامسها
،  يف املناطق الريفية واحلضبرية اليت تراعي الشـباب واخلاصـة هبم  اخلدمات االسبتشبارية واإلرشبادية  دعم توفري  •

 .مبا يف ذلك من خالل منصات جديدة لتبادل املعلومات
 ، وكذلك مهارات أولئك الذين ينتقلون من املدرســــــــة الشببببببباباملهارات والقدرات الرقمية للعمال صــــــــقل   •

 .إىل العمل، ابتباع هُنج مستدامة وابتكارية للزراعة احلضرية، وشبه احلضرية والريفية
يف املناطق الريفية والنائية لضمان االتصال يف   البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية غري الرقمية التكميليةاالستثمار يف 

 اطق الريفية؛ ورقمنة أنشطة اهليئات الزراعية العامة؛ وبناء املهارات الرقمية للعاملني يف القطاع العام لدعم التغيري.املن
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 واإلنصاف وصفة الفاعل  باملرفق: الصكوك الرئيسية بشأن السياسات اليت تركز على حقوق الشبا

 اإلعالانت الصادر  عن األمم املتحد  

حلقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية 
 الطفل 

إهنا االتفاقية األوىل اليت تتناول بشكل حمدد حقوق الطفل. وتستند  1989
مبادئ:   أربعة  التمييز؛    -1إىل  الفضلى؛   -2عدم  الطفل  مصاحل 

 طراء الطفل  -4و؛ احلق يف البقاء والنم -3

إعالن األمم املتحدة بشصن حقوق 
 الشعوب األصلية 

للحقوق هتمام خا   :م يوىل يف تنفيذ هذا اإلعالن ا22و  21املاداتن   2007
واألطفال  والشباب  والنساء  للمسنني  اخلاصة  واالحتياجات 

 .واألشخا  ذوي اإلعاقة من الشعوب األصليةم

رقم   العام  (  2016)  20التعليق 
بشصن إعمال حقوق الطفل أثناء 

 املراهقة 

م ويوجره الدول يف تصميم وتنفيذ التشريعات، املراهقةسنر  يركرز على م  2016
مبا  للمراهقني  الشامل  النمو  تعزيز  أجل  من  واخلدمات  والسياسات 
الفئة  هلذه  املتطورة  القدرات  ويعكس  حقوقهم،  إعمال  مع  يتسق 

 العمرية.

إعالن األمم املتحدة بشصن حقوق 
الفالحني وغريهم من العاملني يف  

 املناطق الريفية

الء اهتمام خا  حلقوق واحتياجات الشباب لدى تنفيذ يدعو إىل إي 2018
ذلك دعوة الدول إىل منح األولوية لوصول الشباب  يف اإلعالن، مبا

 إىل األراضي وسائر املوارد الطبيعية.

رقم   املتحدة  األمم    2535قرار 
 حول الشباب، والسالم واألمن 

عمالة الشباب كجزء من   تشجيعيلقي هذا القرار الضوء على ضرورة   2015
البلدان األعضاء يف  الدمج يف  الوقاية، وفك االرتباط وإعادة  برامج 

 األمم املتحدة.

بشصن   اتفاقية املتحدة  األمم 
القضاء على كافة أشكال التمييز  

 ضد املرأة 

تدعو الدول إىل تنفيذ القوانني اليت تضمن القضاء على مجيع األعمال  1979
التمييزية ضد املرأة، وضمان وصول املرأة إىل فر  متكافئة يف احلياة 

مبا والسياسية،  التعليم،   يف   االقتصادية  نال  يف  والصحة ذلك 
 والتوظيف والتصكيد على حقوقها اإلجنابية.
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https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html
https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html
https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html
https://digitallibrary.un.org/youraccount/login?ln=en&amp;referer=https%3A%2F%2Fdigitallibrary.un.org%2Fyouralerts%2Fdisplay%3Fln%3Den%26amp%3Bp%3Dn
https://digitallibrary.un.org/youraccount/login?ln=en&amp;referer=https%3A%2F%2Fdigitallibrary.un.org%2Fyouralerts%2Fdisplay%3Fln%3Den%26amp%3Bp%3Dn
https://digitallibrary.un.org/youraccount/login?ln=en&amp;referer=https%3A%2F%2Fdigitallibrary.un.org%2Fyouralerts%2Fdisplay%3Fln%3Den%26amp%3Bp%3Dn
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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 اخلطوط التوجيهية الطوعية 

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة  
أجل   من  العاملي  الغذائي  األمن 
غذاٍء   يف  للحق  املطرد  اإلعمال 
الغذائي   األمن  سياق  يف  كاٍف 

  الوطين

تدعو الدول إىل تشجيع وتعزيز املشاركة الفعالة للشباب يف بلورة مجيع  2005
 أنواع االسرتاتيجيات املتعلقة ابإلنتاج الزراعي والغذائي.

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة  
بشصن  العاملي  الغذائي  األمن 

األرض،  احلوكمة   حليازة  املسؤولة 
يف   والغاابت  األمساك  ومصايد 

 سياق األمن الغذائي الوطين

 - من بني غريهم    -تعزز حقوق احليازة املتساوية وحصول الشباب   2012
على األراضي ومصايد األمساك والغاابت من خالل تدابري إاابية، مبا 

ني األفراد مبدأ االعرتاف أبن العدالة ب يف ذلك التمكني القائم على
 األفراد. ميكن أن تبدأ ابإلقرار ابالختالفات بني 

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة  
لضمان  العاملي  الغذائي  األمن 
صغرية   األمساك  مصايد  استدامة 
الغذائي   األمن  سياق  يف  احلجم 

 والقضاء على الفقر 

التعليمية وفًقا  2014 املدارس واملرافق  الوصول إىل  الدول إىل ضمان  تدعو 
عمل  على  الشباب  حصول  لضمان  احمللية  اجملتمعات  الحتياجات 
مربح والئق، مع احرتام خياراهتم الوظيفية، وتوفرر فرًصا متساوية اميع 

 األطفال والشباب.

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة  
األمن الغذائي العاملي بشصن النظم  

 الغذائية والتغذية 

تدعو الدول، واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلا  وغريهم من  2020
وتشجيعهم  الشباب،  إشراك  إىل  الصلة  ذات  املصلحة  أصحاب 
النظم  لينخرطوا على حنو انشط يف  بتنورعهم،  اإلقرار  مع  ومتكينهم، 
الطبيعية،  واملوارد  األرض،  إىل  وصوهلم  تعزيز  خالل  من  الغذائية، 

واألدوات اإلرشادية واملدخالت،  واخلدمات  واملعلومات،   ،
واألسواق،  والتدريب  والتعليم،  املالية،  واخلدمات  واالستشارية، 

عمليات اعاذ القرارات وفق تشريعاهتا ولوائحها  يف  مشاركتهم وتشجيع  
 الوطنية وتوطيد الروابط بني املناطق احلضرية والريفية.

 

  

http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf
http://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf
http://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf
http://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf
http://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_AR.pdf
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 األمن الغذائي العاملي التوصيات بشأن السياسات الصادر  عن جلنة 

أصحاب   زراعة  يف  االستثمار 
األمن   لتحقيق  الصغرية  احليازات 

 الغذائي والتغذية 

مبا يف ذلك الوصول  -تدعو إىل وضع تدخالت سياساتية مستهدفة   2013
إىل واإلقرار   املتساوي  وتعزرز التعليم،  السياسات؛  ودمج  القانو  

 الظروف التنظيمية والبنية التحتية املالئمة للشباب.

يف   األغذية  من  واملهدر  الفاقد 
 سياق النظم الغذائية املستدامة 

الفاقد   2014 من  احلد  أ ية  على  الشباب  تثقيف  إىل  من تدعو  واملهدر 
 القيام بذلك. طرقاألغذية و 

مبادئ االستثمار يف الزراعة والنظم  
 الغذائية

يعزرز االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية الشباب وميكرنهم، من  2014
م) الطبيعية (  1خالل  واملوارد  املنتجة  األراضي  إىل  وصوهلم  تعزيز 

االستشارية  واخلدمات  واإلرشاد  اإلنتاجية  واألدوات  واملدخالت 
واملشاركة يف واملعلومات  واألسواق  والتدريب  والتثقيف  صنع  واملالية 

التوجيه للشباب   (2)القرار؛   التدريب املالئم والتثقيف وبرامج  توفري 
م و/أو فر  وصوهلم إىل العمل الالئق وفر  من أجل زايدة قدراهت

التنمية احمللية؛ ) ( تعزيز التنمية 3إقامة املشاريع وتعزيز مسا تهم يف 
وفر  الوصول إىل االبتكار والتكنولوجيات ااديدة، املقرتنة ابملعارف 
التقليدية اذب الشباب ومتكينهم ليكونوا حمرركات حتسني يف الزراعة 

 .والنظم الغذائيةم

الغذائي   األمن  أجل  من  املاء 
 والتغذية

من خالل التشريعات،   املياه لى  عصول املتكافئ للشباب  تدعو إىل احل 2015
 والسياسات، والربامج، واإلصالحات واالستثمارات.

الصغرية  احليازات  أصحاب  ربط 
 ابألسواق

الشباب من أصحاب احليازات الصغرية ومنظماهتم من  2016 تعزرز متكني 
السي والشراكات  الرتتيبات  املتصلة خالل  الشاملة  واملؤسسية  اساتية 

شباب من أصحاب احليازات صول الحبعمل سالسل القيمة؛ وتوفرر 
لى املوارد وتنمية القدرات يف العمل ااماعي ويف تشكيل عالصغرية  

التعاونيات، واامعيات والشبكات لزايدة قدرهتم التفاوضية، وحتكرمهم 
ببيئتهم االقتصادية ومشاركتهم يف سالسل القيمة الغذائية؛ تدعم توفري 

 قوة متساوية للشباب يف صنع القرار.  

لتحقيق   املستدامة  الزراعية  التنمية 
الغذائي والتغذية: ما أدوار   األمن 

 الثروة احليوانية.

تش 2016 خالل  من  الشباب  عمالة  تعزيز  إىل  القدرات تدعو  تنمية  جيع 
)التعليم، والتدريب، واخلدمات االستشارية الريفية( والتمويل الشامل، 

 لى األرض واملوارد.عصول الشباب حوإىل تيسري 

http://www.fao.org/3/av034e/av034e.pdf
http://www.fao.org/3/av034e/av034e.pdf
http://www.fao.org/3/av034e/av034e.pdf
http://www.fao.org/3/av037e/av037e.pdf
http://www.fao.org/3/av037e/av037e.pdf
http://www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf
http://www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf
http://www.fao.org/3/av046e/av046e.pdf
http://www.fao.org/3/av046e/av046e.pdf
https://cfs-products.ifad.org/documents/75908/77963/a-bq853e.pdf/205e8c90-4b65-d4a1-b6df-aaefb54aacfb#page=6
https://cfs-products.ifad.org/documents/75908/77963/a-bq853e.pdf/205e8c90-4b65-d4a1-b6df-aaefb54aacfb#page=6
https://cfs-products.ifad.org/documents/75908/77963/a-bq854e.pdf/a0c0eecc-84f5-3c6f-7884-bf60e26e6c41#page=3
https://cfs-products.ifad.org/documents/75908/77963/a-bq854e.pdf/a0c0eecc-84f5-3c6f-7884-bf60e26e6c41#page=3
https://cfs-products.ifad.org/documents/75908/77963/a-bq854e.pdf/a0c0eecc-84f5-3c6f-7884-bf60e26e6c41#page=3


132 

 املبادرات والشبكات العاملية 

للشباب  العاملي  العمل  برانمج 
 لألمم املتحدة 

 يتضمن قسًما عن العمالة، ويدعم الشباب يف النظم الغذائية. 1995

واألمن   للزراعة  العاملي  الربانمج 
 الغذائي

الربانمج العاملي للزراعة واألمن الغذائي هو صك مايل عاملي  صرص  2010
فقرًا،  األشد  العامل  بلدان  يف  والفقر  التغذية  وسوء  ااوع،  ملكافحة 

شرين ابعتباره صك يستضيفه البنك الدويل. وقد أطلقته نموعة الع
أجل حتسني  متويل متعدد ااهات لتعزيز النمو القائم على الزراعة من

سبل كسب العيش والعمالة للمزارعني من أصحاب احليازات الصغرية، 
 مبا يف ذلك الشباب.  

شبكة النهوض ابلشباب املشرتكة  
 بني وكاالت األمم املتحدة 

         

إهنا شبكة تتصلف من كياانت األمم املتحدة، املمثلة بشكل أساسي  2010
ا ذا صلة ابلشباب. على مستوى  واليت يكون عملها  الرئيسي،  ملقر 

تنمية  يف  املتحدة  األمم  عمل  فعالية  بزايدة  الشبكة  هدف  ويقضي 
األمم  مجيع كياانت  بني  والتبادل  التعاون  تعزيز  من خالل  الشباب 
املتحدة ذات الصلة، مع احرتام وتسخري يف الوقت ذاته املنافع املنبثقة 

نها، وهنجها الفريد ووالية كل منها. وتركرز من مواطن القوة لدى كلر م
 عملياهتا املتصلة ابلسياسات. على مشاركة الشباب يف

املبادرة العاملية لتوفري فر  العمل  
 الالئق للشباب

العمل الدولية.  2015 املتحدة تقودها منظمة  إهنا جهود على نطاق األمم 
وهي مبادرة قائمة على حقوق اإلنسان لتوسيع نطاق العمل والتصثري 

 .  2030على عمالة الشباب دعًما خلطة التنمية املستدامة  

بشصن  العشرين  نموعة  مبادرة 
 عمالة الشباب يف الريف 

الغذائي يف  2017 والزراعة واألمن  الريفية،  التنمية  ااديدم يف  ماايل  دعم 
على   وتركرز  النامية.  االهتمام البلدان  إيالء  مع  الريف،  يف  الشباب 

 للنظم الغذائية األوسع نطاقًا وتنمية املهارات.

املهنيون الشباب من أجل التنمية  
 الزراعية  

املهنيون الشباب من أجل التنمية الزراعية هي حركة عاملية من جانب  2006
ب. وتتمثل مهمتها يف متكني القادة املهنيني الشباب للمهنيني الشبا

لتحقيق رؤية  الغذائية  النظم  الشباب من رسم مالمح  من  الزراعيني 
مشرتكة لعامل يسوده األمن الغذائي، وحيث يتم متكني الشباب لتحقيق 
أفريقيا،  يف  إقليمية  تنسيق  وحدات  وللشبكة  الكاملة.  مسا تهم 

 كارييب.وطسيا، وأورواب وأمريكا الالتينية والبحر ال

https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html
https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html
https://www.gafspfund.org/
https://www.gafspfund.org/
https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/un-inter-agency-network-on-youth-development.html
https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/un-inter-agency-network-on-youth-development.html
https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.consilium.europa.eu/media/23551/2017-g20-rural-youth-employment-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23551/2017-g20-rural-youth-employment-en.pdf
https://ypard.net/
https://ypard.net/
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القضاء   حتالف الشباب من أجل 
 على ااوع

 

الشباب لتعمل كقناٍة لألدلرة، واألمثلة، ه 2018 ي نموعة يقودها ويديرها 
وتصورات الشباب وأصواهتم للتقدم اب،اه حتقيق أهداف القضاء على 
ااوع والتنمية املستدامة. ونشص حتالف الشباب أساًسا من املناقشات 
 خالل الدورة السنوية اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. 

 

 

  

https://ypard.net/2020-09-14/get-involved-youth-alliance-zero-hunger#:~:text=The%20Youth%20Alliance%20for%20Zero%20Hunger%20is%20a%20youth%2Dled,zero%20hunger%20and%20sustainable%20development
https://ypard.net/2020-09-14/get-involved-youth-alliance-zero-hunger#:~:text=The%20Youth%20Alliance%20for%20Zero%20Hunger%20is%20a%20youth%2Dled,zero%20hunger%20and%20sustainable%20development
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