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  العاملي الغذائي األمن جلنة
  الدورة اخلمسون

  ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

  2022أكتوبر/تشرين األول  10-13

والعمل توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع الشباب على املشاركة 
  والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذية ةالزراع  يف

 

ت بيان  احملتو
-أّوًال  توفري بيئة مواتية لتشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية3 
-نًيا للشباب ضمان سبل عيش كرمية وجذابة وجمزية4 
-لثًا دة تكافؤ الفرص يف وصول الشباب إىل املوارد والبىن التحتية واألسواق 6ز 
-رابًعا تعزيز وصول الشباب بنحو عادل إىل املعارف والتعليم واملهارات8 

-خامًسا تشجيع االبتكار املستدام والشامل يف صفوف الشباب9 
 

 املنطقي املسوغ

واملسامهة  ،وضمان التجديد يف القطاع الزراعي ،يف تعزيز النظم الغذائية املستدامة اأساسيً  عامالً الشباب يشكل  -1
ل يشكّ حيث  ،ال سيما يف البلدان النامية ،للحق يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين التدرجييمال اإلعيف 

اليت تعد مصدرًا مهًما  ،والنظم الغذائية 1الزراعةوتزخر مبا يف ذلك يف املناطق الريفية.  ،الشباب الشرحية األكرب من السكان
مكانياتاالجتماعي واالقتصاديلتقدم ا املناطق الريفية واحلضرية تحقيق شبابل لتحسني سبل العيش وتوسيع فرص  ، 

دة األعمال. ومع ذلك ال توفر الزراعة والنظم الغذائية يف كثري من األحيان العمل الالئق وسبل العيش  ،العمل املتكافئة ور

                                                      
1  ت من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 20الفقرة  ومصايد األمساك والثروة احليوانية وتربية األحياء املائية.تشمل الزراعة احملاصيل والغا
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ت والشبان  ستفيدال ي ،إلضافة إىل ذلكو تعزز التوازن بني احتياجات األجيال املختلفة.   وال ،الكرمية العديد من الشا
 والتحكماألراضي واملوارد الطبيعية والبنية التحتية واألسواق والتأمني والتمويل والتكنولوجيا واملعرفة واملهارات   مبا يكفي من

  .فيها
ت وينجم عن -2 وعدم  ،األجورضعف و  ،املشاركة يف عمليات صنع القرارحمدودية إىل جانب  ،هذه التحد

 ،وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور األراضي ،وتغري املناخ ،لطويلة األمداواألزمات  ،والنزاعات ،الدخل االطمئنان إىل ثبات
 ،إال فيما ندر واألغذيةالزراعة  قطاعي لعاملني يفل االجتماعي تقديرالوعدم  ،املضينوالعمل اليدوي  ،والتعرض للمخاطر

 بديل  أالأو يشعرون  ،اهلجرة إىليضطر الكثريون  ،لذلك وجراءالزراعة واملناطق الريفية.  إىلالعديد من الشباب  اجنذابعدم 
هناك حاجة الختاذ إجراءات جلعل الزراعة والنظم الغذائية أكثر و اخلارج.  إىلسواء إىل املناطق احلضرية أو  ،سوى ذلك هلم

م على خلق عمل الئق وسبل عيش كرمية ،جاذبية ورحبية ومكافأة للشباب دة قدر وبعد  ال سيما يف السياق احلايل ،ولز
  .19-كوفيد

للمسامهة يف األمن الغذائي  اأساسيً  اأمرً  ،االستثمار يف الشباب وتعزيز مشاركتهم يف عمليات صنع القرارويشكل  -3
مبا يف ذلك  ،على الصمود الزراعة والنظم الغذائية وقدرةواستدامة  ،وخلق فرص العمل ،والقضاء على الفقر ،والتغذية

فضال  ،املعرفة احمللية ونظم ،واحلفاظ على الشعوب األصلية ،وإدارة املوارد الطبيعية ،حسب احلاجة ،خالل تنويعها  من
ني ومتكني وإضافة إىل ذلك، مثة روابط متعددة مع املساواة بني اجلنسالسالم واالستقرار االجتماعي والسياسي.  نشر  عن

لقضاء على عمل األطفال يف الزراعة، وتسخري الروابط القائمة بني املناطق الريفية مبا يف ذلك بذل جهود لالنساء والفتيات، 
ت واألدوات الرقمية  واحلضرية، وحتفيز املمارسات والتكنولوجيات املبتكرة الشاملة، مبا فيها االستخدامات اجلديدة للبيا

  .املعارفومنصات تبادل 
صول حغالًبا ما تؤدي األعراف اجلنسانية احلالية إىل سياسات ال تشمل مجيع الشباب وحتد بشكل أكرب من و  -4

وتعرضهم جلميع أشكال التمييز والعنف واملضايقات  ،صنع القرار واستخدام املوارد اإلنتاجية للمشاركة يف على فرصةالشباب 
تؤثر على النساء  سيئةيعترب زواج األطفال والزواج املبكر والقسري ممارسة و ت. وخاصة الشا ،والنظم الغذائيةيف الزراعة 
ن يف مأمن من مجيع أشكال العنف ،على الصعيد العاملي أكثر من غريهن والفتيات  ويقوض ،مما مينعهن من عيش حيا

ت واستقالليتهن ويضرحلقوق اإلنسان  التدرجييإلعمال  قيام الشباب مبرور الزراعية اإلنتاجية وخيفض  ،صحة الشا
ت على ترك العمل غياب جيربالوقت. كما    .هؤالء لرعاية خيارات رعاية املسنني واألطفال ميسورة التكلفة العديد من الشا

رئيسًيا لتعزيز القدرة التنافسية  عامالً  والنظم الغذائيةالشباب ومشاركتهم املستمرة يف الزراعة املستدامة  اخنراطعد يُ و  -5
وأطر  ولضمان جتدد األجيال، من األمهية مبكان وضع نظموالشمولية واحليوية يف هذه القطاعات.  والقدرة على الصمود

ما، ومتكِّنهم من التمتع  قانونية وسياسات وبرامج تشرك املزيد من الشباب يف الزراعة والنظم الغذائية واملهن املرتبطة 
ت اهليكلية و العاملية حبقوقهم املمارسات التمييزية اليت تؤثر سلًبا عليهم، مع حتسني مجيع أشكال ، عن طريق معاجلة التفاو

  واحلضرية. املناطق الريفية تقدمي اخلدمات بشكل عام والرفاه يف
 جلنة األمن الغذائي العاملي نتجتهاأالقائمة اليت السياسات تلك السياسات  التالية بشأن توصياتالتكمل و  -6

الوزارات املختصة، واهليئات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية واحمللية، وهي موجهة يف املقام األول إىل احلكومات ( (اللجنة)
لتشاور مع أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة. و ) حسب االقتضاء ) املنظمات احلكومية 1(: هؤالءشمل يلتنفيذها 

املنتجني واملزارعني وأصحاب احليازات الصغرية؛ منظمات و  يةوالشباب ئيةنظمات النسااملو ) 2(الدولية واملنظمات الدولية؛ 
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ت العمالالو ) 4( ؛التعاونيات الزراعيةو ) 3( (مبا يشمل املنشآت البالغة الصغر والصغرية القطاع اخلاص و ) 5( ؛يةنقا
 ؛اجملتمعات احملليةو ) 8(الشعوب األصلية؛ و ) 7( ،يةنظمات البحثاملو ) 6()؛ واملتوسطة احلجم فضًال عن تلك األكرب حجًما

م.  ،اجملتمع املدينو ) 9( وجيب طوعية وغري ملزمة.  اتالسياس بشأن توصياتوتُعد هذه الوخاصة الشباب أنفسهم ومنظما
وتطبيقها بصورة متسقة يف إطار املوجبات الراهنة اليت ينص عليها القانون الوطين والدويل، ومع املراعاة الواجبة ها تفسري 

ا. لتماشي مع النظم القانونية الوطنية ومؤسسا  لاللتزامات الطوعية املنبثقة عن الصكوك اإلقليمية والدولية و
ألمن الغذائي والتغذية ب اتالسياسبشأن توصيات الهذه تسرتشد و  -7 تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين 

ومن املتوخى أن تكون ). 2021" (تشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية"بعنوان  2اخلرباء)  (فريق
يئة بيئات  هذه التوصيات على مستوى السياسات أداة طموحة ومركزة وعملية املنحى ستشّجع السياسات العامة على 

م جلعل الزراعة والنظم الغذائية  نتائج األمن وتعزيز  أكثر استدامةمتكينية قادرة على االستفادة من طاقة الشباب ومهارا
م  نبغيي ،العمل لتحقيق هذا اهلدفمن أجل و . الغذائي والتغذية م وجتار االعرتاف بتنوّع تطّلعات الشباب واحتياجا

 .مجيع أحناء العامل  يف

  توفري بيئة مواتية لتشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية  -أّوًال 
دون أي متييز، من خالل تنفيذ صـــــكوك الســـــياســـــات العاملية من ملســـــامهة يف إعمال حقوق اإلنســـــان للشـــــباب ا  )أ(

ذات الصــــلة مبشــــاركة الشــــباب والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية، حســــب االقتضــــاء، عن طريق  3وحقوق اإلنســــانالقائمة 
عتباره لســــــياســــــات ذات الصــــــلة، وكذلك عن طريق إنشــــــاء آليات مســــــاءلة للشــــــباب  م دعم العمليات والربامج املتعلقة 

  (Rights#)أصحاب حقوق؛ 

شــرك الشــباب والتحويلية اليت تُ  واملراعية للمنظور اجلنســاينودعم الســياســات والربامج املوجهة حنو الشــباب  وضــع  )ب(
خذ يف االعتبار  ورصـــدهايف تصـــميمها وتنفيذها  يف املواقف والظروف املتنوعة والعالقات كافة الشـــباب   أوســـاطخمتلف و

حتسني املساواة وتعزيز توزيع املعرفة واملوارد  حنوجهود كبرية  بذل ويتعني التعاقب والتسلسل اهلرمي.وختطيط ، بني األجيال
ت التعليم واملواطنة وحالة  ،والطبقة ،والعرق ،والوضــــــــــع االجتماعي واالقتصــــــــــادي العرقي ،واجلنس ،عرب األجيال ومســــــــــتو

 Diversity and#)؛ الضــــــــــــــــعف والتهميش يغلــــب عليــــه أوضـــــــــــــــــــاعاإلعــــاقــــة مع إيالء اهتمــــام خــــاص للشــــــــــــــــبــــاب يف 

representation)  

ت معيشــــة الشــــباب واملســــامهة يف إعمال حقوق اإلنســــان للشــــباب  )ج( مبا يف ذلك اإلعمال التدرجيي  ،تعزيز مســــتو
 ،واملياه ،والصـــــحة ،لى التعليم اجليدعصـــــوهلم حمن خالل حتســـــني  ،للحق يف غذاٍء كاٍف يف ســـــياق األمن الغذائي الوطين

املســـتدامة والســـكن الالئق وظروف العمل  النظم الغذائيةوالنظم الغذائية الصـــحية من خالل  ،النظافةو  ،والصـــرف الصـــحي
التحتية  البىنلى عصــوهلم حاحلد من حاالت ضــعف الشــباب احلالية واملســتقبلية من خالل ضــمان ويتعني اآلمنة والالئقة. 

                                                      
2  ّلة منّظمةيشّكل فريق اخلرباء الرفيع املستوى مهزة الوصل بني العلوم والسياسات يف جلنة األمن الغذائي العاملي، وهو يعمل على توفري قاعدة أد 

للجنة استناًدا إىل البحوث واملعارف املتاحة، والتجارب، والسياسات على نطاقات خمتلفة  ا يف مناقشات السياسات اخلاصة  ويف سياقات لالسرتشاد 
لتايل، قد ال تعكس وجهات نظرهم.فريق اخلرباءرمسًيا على تقارير  يوافق األعضاءمل و  متنوعة. ، و 

3  التساق مع الصكوك التالية، بقدر ما تكون ذات صلة وقابلة للتطبيق،  التوصيات بشأن السياساتهذه يكمن اهلدف من يف أن جيري تطبيقها 
ا: ا و/أو أّيد قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن ؛ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل وبقدر ما وافقت عليها الدول األعضاء و/أو أقّرت 

)؛ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب 2535السالم واألمن (الشباب و 
  ية.عمل الدولاألصلية؛ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية؛ واالتفاقيات األساسية الثماين ملنظمة ال
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 ،احملددة لشبابا تستجيب الحتياجات واليت احملددة السياقجتماعية الة اماياحل نظموتصميم وتنفيذ  األساسيةواخلدمات 
ت؛ (  )Social protection#مبا يف ذلك األغذية والتغذية، مع إيالء اهتمام خاص للفتيات والشا

أجر كســب وضــع وتعزيز الســياســات اليت ختلق وحتمي فرص العمل الالئق للشــباب يف الزراعة والنظم الغذائية مع    )د(
حســـب  ،دعم الدخل تقدميوينبغي لدعم رفاههم.  4لعملا كما املســـاواة يفاألجر   املســـاواة يفمناســـب على أســـاس مفهوم 

ت ،للشـــباب يف حاالت الضـــعف والتهميش ،االقتضـــاء الالئي تعطلت ســـبل عيشـــهن نتيجة الصـــدمات  ،وال ســـيما الشـــا
  )#Social protection( 5والنزاعات واألزمات األخرى؛

لزراعة والنظم  دعم وتشــــــجيع املشــــــاركة والقيادة املتســــــاوية وغري التمييزية واجملدية للشــــــباب يف املنظمات  )ه( املرتبطة 
ت صـــــنع القرار  عن فضـــــالً ، مبا يف ذلك عن طريق منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، الغذائية آليات احلوكمة ومنتد

ت، مثل جلنة األمن الغذا ت وغري ذلك من احملافل الوطنية واحمللية املعنية على مجيع املســــــــــــــــتو ت والنقا ئي العاملي والربملا
 Participation and#)بوضـــــع الســـــياســـــات، حســـــب االقتضـــــاء، وتشـــــجيع املنظمات واملبادرات اليت يقودها الشـــــباب؛ 

governance)  

ت واخلصــــــوصــــــيةطبقً ، عزيز مجع املعلومات واإلحصــــــاءاتت  )و( أســــــواق العمل واملصــــــنفة  ما خيص ، يفا حلماية البيا
والعمر من أجل إبراز خمتلف احلقائق وأوجه عدم جتانس الشــباب، ووضــعهم الوظيفي وظروف عملهم يف  نيحســب اجلنســ

م وتنقلهم، ووقت والتعليم، ، واخلدمات األخرى الزراعة والنظم الغذائية، وحصـــــــــــوهلم على احلماية االجتماعية وأمناط هجر
  #)Data collection( 6وظروفهم املعيشية العامة؛املدفوعة وغري املدفوعة نه ملختلف األنشطة العمل الذي يكّرسو 

ت و ســـــــني حت  )ز( واســـــــتخالص الدروس  توثيق خمتلف أشـــــــكال إشـــــــراك الشـــــــباب يف الزراعة والنظم الغذائيةمجع البيا
بني األســـــــــــاليب الكمية والنوعية والبحوث اجلمع من خالل  ،االجتماعية واالقتصـــــــــــادية والبيئية األبعادمبا يف ذلك ، ذلك  من

ت وســالمتها، من أجل حتســني عليهم ةواملركز  التشــاركية اليت يقودها الشــباب ، مع إيالء االعتبار الواجب خلصــوصــية البيا
م  م وســـــــــلوكيا م وتطلعا  Data#) ؛2030عملية صـــــــــنع القرار كدعم خلطة عام وإلثراء فهم احتياجات الشـــــــــباب وخربا

collection)  

  للشباب ضمان سبل عيش كرمية وجذابة وجمزية  -نًيا
املتعلقة والســــــياســــــات العامة والربامج ســــــياســــــات احلماية االجتماعية وأســــــواق العمل وفرص العمل  ودعم وضــــــع  )أ(

الرتكيز   الشــباب، مع لتشــارك معلطلب على اليد العاملة، إضــافة إىل االســتثمارات واســرتاتيجيات تنمية القطاع اخلاص 
العمل الكرمي للحصول على  يف الزراعة والنظم الغذائيةللشباب ، وتوفري فرصوالتهميش على الشباب يف حاالت الضعف

 Partner#) ؛، إىل جانب تقدمي أجور معيشـــــــــــية كافيةلتطور املهين والوظيفياملصـــــــــــحوبة  وســـــــــــبل العيش الكرمي والالئق

with youth)  

ا درات اليت يقودها الشـــــبابامواكبة املبو  العملســـــياســـــات شـــــاملة ألســـــواق طبيق ت  )ب( دة واليت من شـــــأ إمكانية  ز
جراءات عرب املناطق الريفية القيام من خالل القانونية للعمل يف الزراعة والنظم الغذائية  توظيف الشــــــــــــــــباب يف الســــــــــــــــنّ 

البحث عن عمل، وخدمات  ثل:التمكينية، م، كميزة رئيســية للبيئة واحلضــرية، وعرب القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين
                                                      

4  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.من  2-23انظر على سبيل املثال املادة 
5 2015، إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ّظل األزمات املمتدة. 
6  2020مؤشر الفقر العاملي متعدد األبعاد لعامMPI-http://hdr.undp.org/en/2020 
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التدريب املناســـــــــــــب ثقافًيا، وتنمية املهارات والتدريب املهين، وإجياد الوظائف املناســـــــــــــبة، وبرامج التوجيه برامج التوظيف، و 
دة األعمال،  رية، االستشارات اإلداو ، األعمالوتوفري حاضنات والتثقيف بشأن األعمال؛ واإلرشاد، والتدريب يف جمال ر

ا اإليكولوجيوختطيط التعاقب، وتعزيز تطوير خدمات النظام    (Labour market policies#)؛ واالعرتاف 

دف الرتويج لنظم غذائية أكثر مشوًال وقدرة على  اختاذ  )ج( حية الطلب على العمل من أجل الشــــــــــباب  تدابري من 
جلنة األمن الغذائي  وضــعتهاالســياســات اليت تتســق مع و  7العملا معايري حترتم كليً الصــمود واســتدامة من خالل اســتثمارات 

  #)Labour market policies( 8؛العاملي

لتســهيل االنتقال من املدرســة إىل العمل ومن خالل  التحولية واملراعية لالعتبارات اجلنســانيةإنشــاء وتعزيز الربامج   )د(
ت التعليم األوىل.  والغــذائيــةة يــالزراع النظمتعزيز برامج التعليم القــائمــة على  دون الوطنيــة والوطنيــة واإلقليميــة من مســــــــــــــــتو

، والوضــــــــــــع االجتماعي نيإلضــــــــــــافة إىل ذلك، ضــــــــــــمان الوصــــــــــــول العادل إىل مثل هذه الربامج عرب األجيال، واجلنســــــــــــو 
ت التعليم وحالة املواطنة وحالة اإلعاقة مع إيالء اهتمام خاص للشباب يف  ،والطبقة ،والعرق ،ثينواإل واالقتصادي ومستو
 شــــــمل التدريس بلغات الســــــكان األصــــــليني؛ت قد يتتطلعات الشــــــباب المن الضــــــعيفة واملهمشــــــة ودعم جمموعة  األوضــــــاع

(#Labour market policies)  

متعزيز مشــــــــــــاركة الشــــــــــــباب   )ه( ت االجتماعية واالقتصــــــــــــادية، يف التعاونيات كآليات فعال وقياد ة للحد من التفاو
دية والتنمية املســـتدامة؛  9،ولتعزيز الزراعة األســـرية ودعم أصـــحاب احليازات الصـــغرية، واألمن الغذائي والتغذية، والقيادة الر

)(#Cooperatives 

لعمل، وختصـــــــــيص ميزانيات كافية وتنفيذ واعتماد وتكييف وضـــــــــع  )و( ، عند قوانني وســـــــــياســـــــــات وأنظمة خاصـــــــــة 
الئق للشباب يف الزراعة والنظم الغذائية، مع إيالء من العيش وعمل  كافٍ تضمن مستوى  أجور  لضمات توفري االقتضاء،

والشـــــباب ات املهمشـــــة،واملهاجرين والفئ والشـــــباب الريفيني، الذين هم يف الســـــّن القانونية للعمل، للشـــــباباهتمام خاص 
ب العمل بشأن قوانني العمل واملسائل ذات  ،من بني أمور أخرى ،. وهذا يعينإعاقةالذين يعانون من  تثقيف العمال وأر

يف مكان العمل،  اجلنســـــــاينلعنف ل والتصـــــــديوالصـــــــحة املهنيتني، واحلد من التعرض للمخاطر،وتعزيز الســـــــالمة  ،الصـــــــلة
، وســـــــــاعات العمل الكافية، وعدم التمييز، والوصـــــــــول الكايف إىل الضـــــــــمان وتوفري معدات احلماية الشـــــــــخصـــــــــية املناســـــــــبة

  (Employment legislation and governance#)االجتماعي والتعليم؛ 

لعمل غري املدفوع األجر الذي يؤديه الشباب يف الزراعة والنظم الغذائي  )ز( ، وإعادة توزيعه ة والتعويض عنهاالعرتاف 
ت، واألعمال املنزلية حســــب االقتضــــاء، مبا يف ذلك أعمال الرعاية ا الشــــا  عن طريق وضــــع برامج مبا يف ذلك اليت تقوم 

اليت تعزز االقتصادات املستدامة وعن طريق تعزيز عمالة الشباب والتمكني االقتصادي للمرأة، للحماية االجتماعية  شاملة
بشــــــــأن التمييز على  والتثقيفمبا يف ذلك من خالل الوصــــــــول العادل إىل: رعاية األطفال، ورعاية املســــــــنني، والنقل العام، 

 Social#ازة الوالدين، واخلدمات اجملتمعية؛ (، والرعاية الصـــــــــــحية األســـــــــــاســـــــــــية، ورعاية األمومة، وإجاجلنسنوع أســـــــــــاس 
protection( 

                                                      
7 الدول األعضاء املعنية. ما دامت قد صدقت عليهااتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة  هذه تشمل 
الستثمارات املسؤولة يف على غرار 8 .الزراعة ونظم األغذيةمبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة  
9  2028-2019(انظر خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية(. 
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ضــــــــــــمان نظم التفتيش  ، من خاللقوق العمال والقضــــــــــــاء عليها، مبا يف ذلك عمالة األطفالحلنتهاكات االمنع   )ح(
لزراعة والنظم الغذائية اليت يعمل فيها الشــباب بكثرة، ووضــع  ظم نودعم ألماكن العمل يف القطاعات واملهن ذات الصــلة 

 )(Employment legislation and governance#لرصد االمتثال لتشريعات العمل؛ جمتمعية 

حة بيئات مواتيةرصـــد للإنشـــاء آليات   )ط( زالة العوائق البريوقراطية واملالية  حســـب رغبة، وإ الشـــباب، مع االهتمام 
االقتصــــادات   يفاالنتقال التدرجيي إىل إضــــفاء الطابع الرمسي على املشــــاريع و  ،هموغريها من احلواجز اليت حتول دون إدماج

واملوظفني لتأمني العمل  ألعمال التجاريةوا، ة والغذائيةيالزراعالنظم يف أو يقودها الشــــــــــــــــباب يعمل فيها اليت  النظاميةغري 
، وكذلك احلصــــــــــــول على التغطية االجتماعية والعمالية الرمسية لالالئق وســــــــــــبل العيش الكرمي للجميع مبا يف ذلك من خال

 #)Formalizationالدعم املايل وغريه من أشكال الدعم؛ (

املبتكرة لزراعة ونظم غذائية شـــــــــــــــاملة وقادرة  النهجعزيز املمارســـــــــــــــات الزراعية اإليكولوجية وغري ذلك من تدعم و   )ي(
جلنة األمن الغذائي العاملي على مســـــــتوى الســـــــياســـــــات ذات  الصـــــــادرة عنتوصـــــــيات لالصـــــــمود ومســـــــتدامة، عمًال   على

القيام بذلك، دعم القدرات املالية واإلدارية والفنية للشــباب،  يعينو  .من أجل توفري فرص العمل الالئق للشــباب 10الصــلة،
ر تغري املناخ على ،مبا يف ذلك املنافع املشــــــــــــرتكة ،للمســــــــــــامهة يف تطبيق حلول التكيف والتخفيف النظم الغذائية   ملعاجلة آ

 .الغذائية الصــحية األمناطوتعزيز مســتدام حنو على لتنوع البيولوجي واألراضــي والرتبة والبيئة اواســتصــالح وصــون واســتخدام 
(#Incentives and social finance)  

دة تكافؤ الفرص يف وصول  -لثًا   إىل املوارد والبىن التحتية واألسواق الشباب ز
ودعم وصـــــــول الشـــــــباب إىل األراضـــــــي  ،ااالعرتاف جبميع أصـــــــحاب حقوق احليازة املشـــــــروعة وحبقوقهم واحرتامه  )أ(

ت على حنو منصف واستخدامها بشكل مستدام و واملوارد والطبيعية واملياه  البذور والتنوع البيولوجي ومصايد األمساك والغا
عادة التوزيع، إلإصــــــالحات و  ل اعتماد ســــــياســــــات وتدابري قانونية وبرامج مالئمة على املســــــتوى الوطين،ومحايتها من خال
ت  ،عند االقتضاء مبا يتسق مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغا

   (Natural resources#)  طر ذات الصلة؛الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي، وغريها من األ
لتســـــــــهيل وتشـــــــــجيع تبادل املعارف بني األجيال على قدم املســـــــــاواة  أنظمةتدابري قانونية وســـــــــياســـــــــات و  وضـــــــــع  )ب(

 انتقــاهلــامع الرتكيز على تــدابري حمــددة تعزز  ،األراضــــــــــــــــي واملوارد الطبيعيــة واإلنتــاجيــة واملشـــــــــــــــــاريع وانتقــالاجلنســــــــــــــــني   بني
ت  إىل صـــــــول لديهم إمكانية احل تن مع الشـــــــباب الذين ليســـــــي املتقاعدنيمن خالل دعم الربامج اليت تربط املزارع ،الشـــــــا
ومن خالل دعم أطر  ،مبا يف ذلك ما يتعلق بتعاقب األســـــــــــرة الريفية ،واملوارد التعليمية ،وبرامج اإلرشـــــــــــاد ،لى األراضـــــــــــيع

دة فرص االنتفاع بنظم التقاعد  ،ط التعاقبلفوارق بني اجلنســـــني وختطيل املراعية واملســـــتجيبةاملرياث  واملنشـــــآت اجلديدة وز
  (Natural and productive resources#) ؛واملعاشات التقاعدية

لتمكني  بشــــــــكل عادل لكال اجلنســــــــنيمفتوحة تكون وغري ذلك من املنظمات  دعم إنشــــــــاء وتشــــــــغيل تعاونيات  )ج(
م على إدارة األراضـــــي  اليت تزيدواخلدمات  والتكنولوجيا واألســـــواقإىل األصـــــول اإلنتاجية م تيســـــري وصـــــوهلالشـــــباب و  قدر

ا الزراعية واملوارد املائية واألعمال التجارية بشـــــكل مســـــتدام  األعمال التجاريةيف جمال ن تســـــاعد مباشـــــرة أ، واليت من شـــــأ

                                                      
10 مثل ج الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي على مستوى السياسات بشأن 

.الغذائي والتغذية األمن لتعزيزغذائية مستدامة  
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إلضــــــــافة إىل ذلك، تشــــــــجيع التعاونيات القائمة واملنظمات األخرى على .والتخطيط هلا وإدارة التدفقات املالية إنشــــــــاء   و
لشباب؛    (Productive resources#) أقسام خاصة 

ألمور املالية  )د( ــباب  لتعاون مع مقّدمي اخلدمات املالية، ووضــــع خدمات ومنتجات مالية  ودجمهم تعزيز إملام الشــ
ا على وتتســــم وشــــاملة، فتوحة وم ميســــورة الكلفة لبنوك اليت تتعامل من اخماطر تكاليف اإلقراض واالقرتاض  اســــتبعادبقدر

 الصــمود  على الشــباب قدرةزيد من ي وهو مااملزارعني الناشــئني الشــباب والشــركات الزراعية الصــغرية واملتوســطة احلجم،   مع
صــــــــــممة املاملالية التحويالت واســــــــــتقالليتهم وحتميهم من أســــــــــعار الفائدة املرتفعة والوقوع يف الديون. وهذا يشــــــــــمل حتويل 

ا لتلبية احتياجات الشـــباب العاملني يف الزراعة والنظم الغذائية، ت  واســـتثمار تلك التحويالت، خصـــيصـــً مع مراعاة التحد
ت والشـــــــــــباب الذين يعيشـــــــــــون يف املناطق الريفيةاحملددة اليت تواجهها بعض الفئات (مثل   والســـــــــــكان األصـــــــــــليني الشـــــــــــا

   (Finance#) )؛إعاقةالذين يعانون من والشباب  واملهاجرين
م الشــباباخنراط دعم   )ه( د يف مؤســســات فردية أو أكان ذلك لألعمال يف جمال الزراعة والنظم الغذائية، ســواء  ور

ت لدعمإيالء اهتمام خاص . ويتعني مجاعية ورائدات األعمال، عن طريق  وصــــاحبات احليازات الصــــغرية املزارعات الشــــا
م وتقدم توفري  مرنة  برامج متويلاخلدمات اإلرشـــادية واالســـتشـــارية اليت تســـتجيب الحتياجات وتطلعات الشـــباب وجمتمعا

إزالة الســـــياســـــات اليت متنع و واحلصـــــول على االئتمان، حشـــــد املدخرات، ن تشـــــمل هذه النهج أ. وميكن وشـــــاملة ومنصـــــفة
ت، والقروض املنخفضــــــــة الفائدة،  ت أو القروض اخلالية من الضــــــــما التمويل اجلماعي، واألشــــــــكال البديلة من الضــــــــما

تمويل ســــالســــل القيمة، ونظم إيصــــاالت املســــتودعات، واخلدمات املالية الرقمية لوالزراعة التعاقدية وغري ذلك من ترتيبات 
نة، وتوفري واملتاحة عرب اهلوا تف احملمولة، والتأمني، ومنتجات التحويالت املســــــــتثمرة، وعرض اخلدمات املالية بصــــــــورة حمســــــــّ

 والشـــــــــراكات مع املؤســـــــــســـــــــات املالية، وأدوات تشـــــــــارك املخاطر؛ وتنمية القدرات، منح رأمسالية للحصـــــــــول على البذور،

(#Finance)   
دة فرص واخلاصـــــــــة حتســـــــــني البىن التحتية العامة   )و( أصـــــــــحاب احليازات الصـــــــــغرية نفاذ املنتجني ورّواد املشـــــــــاريع و لز
ومتكني الشــباب وتعزيز الســياســات العامة  ،واملدخالت الزراعيةإىل األســواق  حنو عادل بني اجلنســنيعلى  التّجار الشــبابو 

واجملتمعات احمللية من  حتســـني الروابط بني األقاليم واجملتمعات احلضـــرية والريفية، والشـــعوب األصـــلية،) 1( :املســـامهة يف من
تعزيز ظروف العمل الالئقة؛ و ) 3(األغذية وهدرها؛  مســــــــــــــــألة فقدانمعاجلة و )2( أجل زراعة ونظم غذائية مســــــــــــــــتدامة؛

   (Infrastructure#)؛ ) وتقليل احلواجز القائمة أمام الشباب5(صغار منتجي األغذية؛  مداخيلحتسني و   )4(
م يف  يئة الظروف التمكينية  )ز( حلصــــــــول على دخل أفضــــــــل من إنتاجهم، مبا يتماشــــــــى املشــــــــاركة الشــــــــباب وقياد
ألســـواق  مع  ،التوجيهات الواردة يف توصـــيات ســـياســـة جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــأن ربط أصـــحاب احليازات الصـــغرية 

الزراعة املدعومة ع مبا يف ذلك عن طريق تشــــــــجي ،وقادرة على الصــــــــمودمن خالل ســــــــالســــــــل إمدادات غذائية مســــــــتدامة 
ت العامة لدعم األســــــــواقو اجملتمعات احمللية، والزراعة احلضــــــــرية وشــــــــبه احلضــــــــرية، والســــــــالل الغذائية،   من  ،برامج املشــــــــرت
   (Markets#)؛ املسافة بني املستهلكني واملنتجني ختتصر  اليت

ذات صــــــــــــــلة  أخرى وبرامج أعمال، ومراكز لتغذية احمللية، ، وحاضــــــــــــــناتوموجهة دعم تطوير مناذج أعمال فعالة  )ح(
واليت قد تدعم حتســــــــني العائدات والعمل الالئق وســــــــبل العيش  ،املشــــــــاركة يف النظم الغذائيةأجل متكني الشــــــــباب من   من

الشــــــــــــباب  ربطبرامج بناء القدرات لتعزيز وينبغي وضــــــــــــع . الغذائيةنظم المع املســــــــــــامهة يف الزراعة املســــــــــــتدامة و  هلمالكرمية 
   (Markets#) ؛ودعم مشاركة الشباب فيها ،مبا يف ذلك األسواق املباشرة ،ووصوهلم إليها ألسواق
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ت العامة  )ط(  ، وحتســـــــني القائم منها،والوســـــــاطة املنظمةأشـــــــكال أخرى من األســـــــواق و  دعم وضـــــــع برامج للمشـــــــرت
ربامج العامة اليت الو  ااملالئمة ثقافيً  املدرســة" والتغذية املدرســيةالزراعة والنظم الغذائية، مثل برامج التغذية "من املزرعة إىل   يف

الغذائية الصـــــــحية من خالل النظم الغذائية املســـــــتدامة  األمناطاألغذية وهدرها وتعزيز  انالشـــــــباب يف احلد من فقدتشـــــــرك 
  (Markets#) ؛يقودها الشباب اليت تشرك املشاريع اليتوغريها 

ا م تتيحشـــــــراكات  إقامة  )ي( تبادلة للمشـــــــاركة اهلادفة واملثمرة بني الشـــــــباب والفاعلني اآلخرين يف الزراعة والنظم فرصـــــــً
ت العمالالو  األسريةمبا يف ذلك احلكومات واملؤسسات املالية واملزارع  ،الغذائية  الشراكات لتلكوميكن والتعاونيات.  يةنقا

لثقافة مبا يف ذلك  ،يف املواكبة وجين الفوائدالشباب  تفيدواليت قد  احمللية أيًضا تعزيز وتبسيط تقدمي اخلدمات ذات الصلة 
ت والشـــــــباب من يســـــــتفيد منهاوميكن أن  ،املشـــــــورة الزراعية واملالية والتجارية  نياألصـــــــلي الســـــــكان  بشـــــــكل خاص الشـــــــا
 الغذائية لنظمواغذية الشــــــباب والشــــــباب املعدمني وأصــــــحاب املشــــــاريع الزراعية منتجي األوالشــــــباب يف اجملتمعات احمللية و 

 Meaningful and productive partnerships#)(األخرى. 

  عادل إىل املعارف والتعليم واملهاراتبنحو  الشباب تعزيز وصول  -رابًعا
لنســـــــبة التعليم،  تعزيز احلق يف  )أ( ت والفتيات، فضـــــــالً إىل اخاصـــــــة  منح  واعتمادحتســـــــني البىن التحتية عن  لشـــــــا

حة تعليم جماين وجيد على اعتبار أن، مع ضـــــمان األطفال وبرامج الوجبات املدرســـــية  األزماتاســـــتمرارية التعليم خالل  إ
لتعّلم عن بُعد  حة فرص االنتفاع  وضمان العودة اآلمنة  تكنولوجيا االتصاالت والوصول إىل النطاق العريضو عن طريق إ

ج متعددة القطاعات لتنفيذ سياسات بشأن التحاق الفتيات  ً كان نوعه، واعتماد  والشاملة إىل املدرسة من دون متييز أ
  (Education#)ملدارس وإنفاذها؛ 

انوية يف املدارس االبتدائية والث ومراعية لالعتبارات اجلنســــــــانية دعم وضــــــــع مناهج تعليمية متعددة التخصــــــــصــــــــات  )ب(
لزراعة والنظم الغذائية املســــــــتدامة، واألمناط الغذائية الصــــــــحية، واألمن الغذائي والتغذية،   عن طريق إدراج مواضــــــــيع تتعلق 

مهارات القيادة  اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاٍء كاٍف يف ســـــــياق األمن الغذائي الوطين، مبا يف ذلكو والتثقيف التغذوي، 
نشـــطة زراعية وريفية لكســـ إلعداد الشـــباب الراغبني يف ملهارات الفنية  بالقيام  التعّلم العملي ذات و عيشـــهم، وتزويدهم 

   (Education#)الصلة؛ 
مبا يف ذلك من خالل  ،والتشـــــجيع على ذلك املهين والتأهيلالتدريب وبناء القدرات  برامج واعتماد وضـــــعمتويل   )ج(

لزراعــة قــة هلــا عالوظــائف لعمــل يف اليت تنمي مهــارات الشــــــــــــــــبــاب لو  ،مــا بني بلــدان اجلنوب والتعــاون الثالثي التعــاون يف
الزراعيني  فنينيال، و ومــديري املزارع ،والنظم الغــذائيــة، كــأخصـــــــــــــــــائي التغــذيــة، والعــاملني يف جمــال التثقيف الغــذائي، والطهــاة

 ،ني البيئينيواملشــــــــــــــــرف ،املبتكرة األخرى على اإليكولوجيا الزراعية والنهج نيواملدرب ،اخلدمات البيطرية يومقدم ،نيوالغذائي
مع تشـــــــجيع توظيف الشـــــــباب يف القطاعات املذكورة  ،من بني أمور أخرى ،اخلدمات اإلرشـــــــادية واالســـــــتشـــــــارية يومقدم

 Training#)(أعاله؛ 

م   )د( االخنراط يف البحوث اليت يقودها الشــــــباب ودعمها واالســــــتثمار فيها بناًء على ســــــياســــــات قطرية وفًقا ألولو
م املتعلقة  ا، وقدرا لزراعة والنظم الغذائية املستدامة، واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والبيئة وصو

والنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من  ،الطاقة املتجددةو  ،والتخفيف من حدته ف معهوالتخفيف من تغري املناخ والتكي
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حةفضـــــــًال عن تعزيز  11،12،املناهج املبتكرة يف شـــــــراكات حبثية جمتمعية وغريها من البحوث  للدخولالفرص للشـــــــباب  وإ
شكال املعرفة املتنوعة؛   Research#)(اليت تعرتف 

مبا يف ذلك عمليات  ،ملعارف واملمارســـــــات من جيل إىل آخر وضـــــــمن اجليل الواحدتشـــــــجيع تبادل املعلومات وا  )ه(
الشــــــباب   من خالل جتنيد املزارعني واملهنيني الزراعيني ورجال األعمال الزراعيني للمشــــــاركة مع ،التبادل اليت يقودها اجملتمع

العايل وما بعده ومن خالل التدريب الداخلي واإلرشاد على طول الطريق من التعليم االبتدائي إىل التعليم املهين إىل التعليم 
ذلك عن طريق دعم محاية   يف  مبا ،املعرفة واملمارســـات اجليدة نظممحاية يتعني  ،إلضـــافة إىل ذلكو  واملشـــاركة بني األقران.

من  ،ملعارف التقليديةاحمللية وا ارفواملع ،حســــب االقتضــــاء ،ملوافقة احلرة واملســــبقة واملســــتنرية نياألصــــلي الســــكانمعارف 
تعزيز التبادل التعليمي يتعني  ،عالوة على ذلكو وال ســـــــــيما يف الســـــــــياق القانوين الوطين.  ،خالل األطر القانونية املناســـــــــبة

ت تعليم الشــــــــــــباب يف الزراعة والنظم الغذائية؛  الدويل وبرامج العمل العملية لتعزيز التفاهم والتعاون الدوليني ورفع مســــــــــــتو
)#Information and knowledge exchange(  

 وبرامج تنميــــة القيــــادة لتعزيز مهــــارات النــــاعمــــةدعم التــــدريــــب املهين دون الوطين والوطين واإلقليمي واملهــــارات   )و(
تعزيز النظم الغذائية املســـتدامة؛ ألغراض وتوســـيع فرصـــهم يف املشـــاريع الزراعية على طول ســـلســـلة القيمة  موقدرا الشـــباب

)(#Targeted training 

تعزيز األطر القانونية اليت تسهل احلماية الفعالة ونقل معارف الشعوب األصلية بني األجيال مبوافقة حرة ومسبقة   )ز(
 Indigenous knowledge#)(االقتضاء. حسب  ،ومستنرية

  يف صفوف الشباب تشجيع االبتكار املستدام والشامل  -اخامسً 
ا جديدة  تتيحدعم مجيع أشــــــــــــــكال االبتكارات املســــــــــــــتدامة والشــــــــــــــاملة اليت ميكن أن   )أ( للشــــــــــــــباب  ومفيدةفرصــــــــــــــً

 حلشـــــــــــــــــد طاقاتمبا يف ذلك من خالل مبادرات  ،ئيةالغذا والنظماملكافآت املالية وغريها من املكافآت يف الزراعة   جلين
  ؛ Inclusive Innovations#)(؛ يف القطاع املختصالشباب يف العلوم والبحوث الزراعية 

تعزيز االبتكار الشــــامل من خالل املؤســــســــات  ا يفطرفً  ليكونوامتكني الشــــباب دعم الســــياســــات العامة من أجل   )ب(
ية لربط االجتماعية واجملتمعية، ومنصـــــات االبتكار املتعددة أصـــــحاب املصـــــلحة، والتمويل اجملتمعي، واالبتكارات املؤســـــســـــ

ألســـــواق، واإل لنظم  ملعارف التقليدية بني األجيال والشـــــعوب األصـــــلية يف االقتضـــــاء، ، حســـــبقراراملزارعني  ما يتعلق 
  (Social innovation#)الغذائية املستدامة، واستخدامها؛ 

 واخلدمات ،اواملناســــــــــــــــبة ثقافيً  دعم توفري خدمات اإلرشــــــــــــــــاد يف املناطق الريفية واحلضــــــــــــــــرية القائمة على الطلب  )ج(
م مع ضمان الوصول الشامل إىل االستشارية، واخلدمات هذه   الرقمية املصممة خصيًصا لتلبية احتياجات الشباب وأولو

  (Extension and digital services#)؛ واجلنسانيةالرقمية  تنياخلدمات، مبا يف ذلك سد الفجو 

                                                      
11  ى لتعزيز تتضمن النهج املبتكرة، يف مجلة أمور، التكثيف املستدام والزراعة بدون حرث، والزراعة العضوية ومجيع االبتكارات والتكنولوجيات األخر

CL 170/4 Rev.1النظم الزراعية والغذائية املستدامة 
12 2019( عن منظمة األغذية والزراعةالصادرة  العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية(. 
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والعاملني يف جمال  القيمة واملشــاركني يف ســالســل للمزارعني الشــباب وخلق البيئات املواتية تطوير املهارات الرقمية  )د(
مــان وفعــاليــة يف البيئــات الرقميــة وتاألغــذيــة وأولئــك الــذين ينتقلون من املــدرســـــــــــــــــة إىل العمــل،  م على العمــل  عزيز قــدرا

؛ املســـنني لتبادهلا معاملعرفة الرقمية  النفاذ إىل، وتيســري احللول الرقمية املســتدامةالشــاملة و  تاالبتكاراوإشــراكهم يف تصــميم 
(#Digital skills)  

القدرة  لتحســــــــــــــنيالرقمنة و  حمو األمية الرقميةوتشــــــــــــــجيع الرقمية العامة واخلاصــــــــــــــة و االســــــــــــــتثمار يف البىن التحتية   )ه(
االتصـــــــــال اإللكرتوين يف املناطق شـــــــــبه احلضـــــــــرية والريفية والنائية كوســـــــــيلة لتدعيم النظم الغذائية وتنويعها فضـــــــــًال عن   على

 Digital connectivity#)( ؛للشباب املشاريع والوصول إىل األسواقتأسيس لو  عملللاستحداث فرص 

اليت تعزز وصــــول الشــــباب إىل اســــتخدام األدوات  ،حســــب االقتضــــاء ،وتنفيذ الســــياســــات والربامج العامة وضــــع  )و(
ت ت ،ةنــمبــا يف ذلــك الرقم ،لــدعم االبتكــار ،والتصــــــــــــــــرف كفــاعــل فيهــا ،والبيــا دعم محــايــة ويتعني . وتعزيزهــا ومحــايــة البيــا

ر االجتماعية والبيئية واالقتصـــادية للتكنولوجيات الرقمية اجلديدة والقدمية وغريها  الشـــباب من خالل التقييم املناســـب لآل
اململوكة للمجتمع واحللول و لوصــــــول املفتوح لتكنولوجيات ذات ال ،عند االقتضــــــاء ،ومن خالل الرتويج ،التكنولوجياتمن 

  )Digital tools and data protection#(الرقمية؛ 

مبا يف ذلك املعارف التقليدية واجملتمعات احمللية والشــــعوب األصــــلية  ،دعم العلم والبحوث والتكنولوجيا واالبتكار  )ز(
مع مراعاة  ،ال ســـــيما يف البلدان النامية ،املعرفة إنتاجواملشـــــاركة يف  ،حســـــب االقتضـــــاء ،ملوافقة احلرة واملســـــبقة واملســـــتنرية

ا لدىاالحتياجات  ميشــــــــً شــــــــاطر املعارف ويشــــــــمل ذلك ت لشــــــــباب.بني اســــــــتدامة املمارســــــــات امل لنشــــــــر ،أكثر الفئات 
واملمارسات والبحوث بصورة طوعية ونقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها بشكل متبادل وحتسني الوصول العادل إىل 

ت الوطنية واإلقليمية والدولية، مثل نتائج البحوث والتكنولوجيات وفق شـــــــروط متفق عل يها بشـــــــكل متبادل على املســـــــتو
وبناء القدرات واملهارات بني الشـــباب، وخاصـــة  من األقراندف التعلم  ،التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

ت.   )knowledge transfer#( الشا


