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 الشباب بشأن تشجيعتوصيات جلنة األمن الغذائي العاملي على مستوى السياسات 
 على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية

 2022يناير/ كانون الثاين  -املسودة صفر 

 املنطقي املسوّغ

تقيم الغالبية  النامية، حيثأحد العناصـــــــر الرئيســـــــية لتحقيق التنمية املســـــــتدامة، وال ســـــــيما يف البلدان الشـــــــباب يُعّد  -1
إلنتــاج الزراعي امن فرص العمــل يف قطــاع  وهنــاك خمزون كبري غري مســــــــــــــتغــلّ  العظمى منهم، يف املنــاطق الريفيــة أحيــاً� كثرية.

ومع ذلك، فإن ضـــــــــــــعف إمكانية احلصـــــــــــــول على األراضـــــــــــــي واملوارد الطبيعية والبنية التحتية والتمويل والتكنولوجيا  .والغذائي
ونتيجة  ور العاملني يف قطاعي الزراعة واألغذية حيّول الشــــــباب عن الزراعة وعن البقاء يف املناطق الريفية.واملعارف وضــــــعف أج

اختاذ إجراءات جلعل قطاع  الضـروريمن و  أو إىل اخلارج.لذلك، يشـعر الكثريون أبن أفضـل خيار هلم هو اهلجرة، إما إىل املدن 
 هتم على توليد الدخل.كثر استقطااًب للشباب ولتعزيز قدر أ والغذائي الزراعي إلنتاجا

 من حيث األمن الغذائي واحلد من الفقر واســــتحداث فرصال ُحتصــــى يف الشــــباب  الســــتثمارجراء ااحملتملة  لفوائداو  -2
 الم واالستقرار السياسي.العمل، وكذلك من �حية بناء الس

عاًما، من الضـــــروري وضـــــع نظم وســـــياســـــات وبرامج  60 يف مجيع أحناء العامل من املزارعنيومع اقرتاب متوســـــط عمر  -3
ويرتبط إشـــراك الشـــباب واضـــطالعهم أبدوار قيادية ارتباطًا جوهرً� جبوانب  ُتشـــرك املزيد من الشـــباب يف الزراعة واملهن الزراعية.

أمهية خاصــــــــة يف هذا ومن بني اجلوانب اليت تكتســــــــي  حتصــــــــى يف ما يتعلق بتحقيق األمن الغذائي والتغذية اجليدة للجميع. ال
الصــدد، أوجه الرتابط مع املســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة، والتكامل الريفي واحلضــري، واملمارســات والتكنولوجيات املبتكرة، 

  مبا يف ذلك االستخدامات اجلديدة ملنصات تبادل البيا�ت واملعارف.

ية، حسـب تصـة، واهليئات واملؤسـسـات الوطنية واإلقليمية واحمللإىل احلكومات (الوزارات املخالتوصـيات التالية  تتوّجهو  -4
 لبالغة الصـــغرااحلكومية الدولية، ومنظمات املنتجني، والقطاع اخلاص (مبا يشـــمل املنشـــآت  املنظماتاالقتضـــاء) ابلتشـــاور مع 

 والصغرية واملتوسطة احلجم فضًال عن تلك األكرب حجًما) واجملتمع املدين.

مركزة وعملية املنحى تشـــــــّجع الســـــــياســـــــات العامة على هتيئة بيئات متكينية قادرة الوثيقة ومن املتوخى أن تكون هذه  -5
رتاف ويف إطار العمل لتحقيق هذا اهلدف، ينبغي االع على االســــــتفادة من طاقة الشــــــباب ومهاراهتم لتحســــــني النظم الغذائية.

 لرتابط القائمة بينها وخصوصية هذا السياق.بتنوّع تطّلعات الشباب وجتارهبم يف مجيع أحناء العامل، وأوجه ا
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 توفري بيئة مواتية لتشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية -1

دون أي متييز، من خالل تنفيذ صــــكوك الســــياســــات العاملية القائمة املرتبطة من املســــامهة يف إعمال حقوق الشــــباب  )أ(
والنظم الغذائية، عن طريق دعم العمليات والربامج على مســـتوى الســـياســـات ذات الصـــلة، والعمل يف الزراعة الشـــباب مبشـــاركة 

 ))Rights#( قوقاحل(#إنشاء آليات للمساءلة؛  وكذلك عن طريق
ري دعم عهم والعالقات والتسلسل اهلرمي بني األجيال، وتوفتنوّ اسات والربامج املوّجهة للشباب السي ن تراعيأضمان  )ب(

الثقافة، النظر عن النوع االجتماعي والطبقة االجتماعية، و  بغضع املوارد عرب خمتلف األجيال إضــــــايف لتحســــــني املســــــاواة وتوزي
 ألجيالا_بني_مشــــــــــــــرتك_(#�جلشــــــــــــــباب؛ ، واجلنســــــــــــــية، مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضــــــــــــــعيفة واحملرومة من اةاإلثنيو 
)#Intergenerational approach(( 
التغذية؛ والصـــحة والنظافة و  يمتعزيز مســـتو�ت معيشـــة الشـــباب عن طريق ضـــمان حصـــوهلم على قدر كاٍف من التعل )ج(

واحلد من أوجه ضـــعفهم عن طريق ضـــمان حصـــوهلم على البىن التحتية واخلدمات األســـاســـية، ومن خالل تنفيذ برامج احلماية 
 االجتماعية_حلمايةا(#تغذوية؛ االجتماعية وشـــــــبكات األمان اليت تســـــــاهم يف تلبية احتياجات األطفال واملراهقني الغذائية وال

)#Social protection(( 
دعم وتشــجيع املشــاركة والقيادة املتســاوية وغري التمييزية والفاعلة للشــباب يف املنظمات ذات الصــلة، مبا يف ذلك عن  )د(

طريق منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، يف آليات احلوكمة ويف منتد�ت صــــــــنع القرار على مجيع املســــــــتو�ت، مثل جلنة 
رات ذلك من احملافل الوطنية واحمللية املعنية بوضع السياسات، وتشجيع املنظمات واملباد األمن الغذائي العاملي والربملا�ت وغري

 ))Participation and governance#( واحلوكمة_املشاركة(#اليت يقودها الشباب؛ 
مة بني خمتلف احلقائق وأوجه التباين القائ برازإتعزيز مجع املعلومات واإلحصــــــــاءات املتعلقة أبســــــــواق العمل من أجل  )ه(

عملهم يف الزراعة والنظم الغذائية، فضــــــــــــــًال عن تنقّلهم والوقت الذي يكّرســــــــــــــونه ملختلف الشــــــــــــــباب، وفرص عملهم وظروف 
 ))Data collection#( البيا�ت_مجع(#األنشطة؛ 

، جمتمعةً  النوعيةاألساليب الكمية و  ستخدامابحتسني توثيق خمتلف أشكال إشراك الشباب يف الزراعة والنظم الغذائية،  )و(
 Data#( البيا�ت_(#مجع الســـياســـات. ضـــعو ند ععلومات هبذه املمن أجل حتســـني فهم احتياجاهتم وســـلوكهم واالســـرتشـــاد 

collection(( 
 
 ضمان سبل عيش كرمية وجمزية -2

اليد العاملة، على لطلب على صــــــعيد اضــــــمان أن تســــــتهدف ســــــياســــــات أســــــواق العمل وفرص العمل والتدخالت  )أ(
 ة أتهيلها؛و إعادأ الالئق يف الزراعة والنظم الغذائية اليت تساهم يف احلفاظ على البيئةفرص العمل الكرمي و هلم الشباَب وأن توفّر 

 ))Labour market policies#( العمل_سوق_سياسات(#
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تنفيذ ســـياســـات شـــاملة ألســـواق العمل من أجل ز�دة إمكانية توظيف الشـــباب يف الزراعة والنظم الغذائية عن طريق  )ب(
اسبة، املهارات، وإجياد الوظائف املن قلصإجراء تدخالت مثل املساعدة يف البحث عن عمل، وخدمات التوظيف، والتدريب و 

 Labour market#( العمل_أســـــــــواق_ســـــــــياســـــــــات(#، وتوفري احلاضـــــــــنات للمشـــــــــاريع؛ ألعمالاريب يف جمال ر�دة والتد

policies(( 
تنفيذ تدابري من �حية الطلب على العمل من أجل الشـــــــــــباب هبدف الرتويج لنظم غذائية واســـــــــــتثمارات أكثر مشوًال  )ج(

 ألغذية؛اواســـــــــــتدامة، مبا يتســـــــــــق مع مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــــــــــة ابالســـــــــــتثمارات املســـــــــــؤولة يف الزراعة ونظم 
 )() العمل_أسواق_سياسات(#

ل من صفوف املدرسة إىل العمل، وضمان الوصول بصورة متساوية إىل هذه الربامج بغض وضع برامج لتيسري االنتقا )د(
 ))Labour market policies#( العمل_أسواق_سياسات(#جلنسية؛ وا ةاإلثنيّ و النظر عن النوع االجتماعي 

خاصـــة ابلعمل، ووضـــع ميزانية كافية لضـــمان األجور املعيشـــية وتعزيز ظروف العمل للشـــباب يف  نظمةأوضـــع قوانني و  )ه(
لنظم الغذائية، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين هم يف الســــــــــــّن القانونية للعمل، من خالل احلد من تعّرضــــــــــــهم الزراعة وا

للمخاطر، ودعم السالمة والصحة املهنيتني، وتعزيز املمارسات الزراعية املستدامة، وتوفري معّدات احلماية الشخصية، وساعات 
 ))Employment legislation and governance#( العمل_وحوكمة_تشريعات(#طالة؛ عمل آمنة، والتأمني ضد الب

وضـع برامج للحماية االجتماعية تعّوض عن مسـامهة الشـباب غري املدفوعة يف النظم الغذائية، وتشـرّع أعمال الرعاية،  )و(
وال ســـــــــــــيما تلك اليت تضـــــــــــــطلع هبا الشـــــــــــــاابت، من خالل توفري مرافق عامة لرعاية األطفال وإجازة الوالدين، وغري ذلك من 

 ))Social protection#( االجتماعية_احلماية(#تمعية؛ اخلدمات اجمل
دعم نظم التفتيش ألماكن العمل يف القطاعات واملهن اليت يعمل فيها الشــــــباب بكثرة، ووضــــــع نظم لرصــــــد االمتثال  )ز(

 Employment#( العمل_وحوكمة_تشــــــــــــــريعات(#لية؛ لتشــــــــــــــريعات العمل وحقوق العمل على مســــــــــــــتوى اجملتمعات احمل

legislation and governance(( 
ســـــــــــــات املبتكرة لزراعة ونظم غذائية مســـــــــــــتدامة، عمًال تعزيز املمارســـــــــــــات الزراعية اإليكولوجية وغري ذلك من املمار  )ح(

بتوصــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي على مســــتوى الســــياســــات، من أجل توفري فرص العمل الالئق للشــــباب، عن طريق دعم 
 جتماعياال_مويلوالت_احلوافز(# قدرة الشــــباب، ابإلضــــافة إىل توفري الدعم وفرص النفاذ إىل األســــواق للمنتجات املســــتدامة؛

)#Incentives and social finance(( 
 
 ز�دة تكافؤ الفرص يف الوصول إىل املوارد -3

دعم وصــــول الشــــباب يف املناطق الريفية إىل األراضــــي والبذور والتنوع البيولوجي ومصــــايد األمساك والغاابت على حنو  )أ(
منصــــف، من خالل اعتماد ســــياســــات وبرامج مالئمة على املســــتوى الوطين، مبا يتســــق مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن 

والغاابت الصــــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي، وغريها من األطر ذات احلوكمة املســــؤولة حليازة األراضــــي ومصــــايد األمساك 
 ))Natural resources#( الطبيعية_(#املواردالصلة؛ 
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لتيسري انتقال املوارد الطبيعية واملنتجة واملشاريع عرب األجيال من خالل دعم الرتكات  نظمةأوضع تدابري وسياسات و  )ب(
 Natural and productive#( واإلنتاجية_الطبيعية_املوارد#(واملنشــــــــــــــآت اجلديدة وز�دة فرص االنتفاع بنظم التقاعد؛ 

resources(( 
دعم إنشــاء التعاونيات وغري ذلك من املنظمات لتيســري حصــول الشــباب على األصــول اإلنتاجية وز�دة قدرهتم على  )ج(

 ))Productive resources#( اإلنتاجية_املوارد(#لزراعية؛ إدارة األراضي واألعمال ا
مالية  املالية، ووضـــــــع خدمات ومنتجاتابلتعاون مع مقّدمي اخلدمات  تعزيز حمو األمّية املالية يف صـــــــفوف الشـــــــباب )د(

 املالية_ؤونالشـــــــــــ(#ظم الغذائية؛ ميســـــــــــورة الكلفة وشـــــــــــاملة وإاتحتها لتلبية احتياجات الشـــــــــــباب املشـــــــــــاركني يف الزراعة والن
)#Finance(( 
يف جمال الزراعة والنظم الغذائية، ســــواء يف مؤســــســــات فردية أو مجاعية، عن طريق توفري  ألعماللدعم ر�دة الشــــباب  )ه(

لتمويل املرنة، مبا يف ذلك من خالل حشـــد املدخرات، والتمويل اجلماعي، واألشـــكال البديلة من الضـــما�ت للنفاذ إىل برامج ا
كلفة القروض يف املناطق الريفية، والزراعة التعاقدية وغري ذلك من ترتيبات متويل ســــــــــالســــــــــل القيمة، ونظم األســــــــــواق وخفض  

قمية واملتاحة عرب اهلواتف احملمولة، والتأمني، ومنتجات التحويالت املســـــــــتثمرة، إيصـــــــــاالت املســـــــــتودعات، واخلدمات املالية الر 
نة، وتوفري منح رأمسالية للحصــول على البذور، والشــراكات مع املؤســســات املالية، وأدوات  وعرض اخلدمات املالية بصــورة حمســّ

 ))Finance#( املالية_الشؤون(#رك املخاطر؛ تشا
باب رص نفاذ املنتجني ورّواد املشـــاريع والتّجار الشـــباب إىل األســـواق ومتكني الشـــحتســـني البىن التحتية العامة لز�دة ف )و(

 التحتية_البىن#(ة املســـــــــــــتدامة؛ من املســـــــــــــامهة يف حتســـــــــــــني الروابط بني األقاليم واجملتمعات احلضـــــــــــــرية والريفية والنظم الغذائي
)#Infrastructure(( 
 ل واالخنراط يف ســـالســـل اإلمداداتدعم تطوير احلاضـــنات والربامج ذات الصـــلة من أجل متكني الشـــباب من الدخو  )ز(

الشـــباب يف العالوات الســـعرية ونظم الشـــهادات اليت من شـــأ�ا ضـــمان حتقيق عائدات أفضـــل  الغذائية املســـتدامة ودعم اخنراط
 ))Markets#( األسواق(#مبوازاة املسامهة يف زراعة ونظم غذائية أكثر استدامة؛ 

درســــة" ، مثل برامج التغذية "من املزرعة إىل املإلنتاج الزراعي والغذائيادعم وضــــع برامج للمشــــرت�ت العامة يف قطاع  )ح(
والتوعية وتوفري  صوبرامج التغذية املدرسية العامة اليت تشرك املؤسسات املستدامة اليت يقودها الشباب، عن طريق حتديد احلص

 ))Markets#( األسواق(#الدعم الفين. 
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وضمان استمرارية  رساضمان حصول اجلميع على التعليم اجملاين واجلّيد، وحتسني البىن التحتية لتيسري الوصول إىل املد )أ(
ن مالتعليم خالل حاالت الطوارئ عن طريق إاتحة فرص االنتفاع ابلتعّلم عن بُعد وضــمان العودة اآلمنة والشــاملة إىل املدرســة 

 التعليم(#إنفاذها؛ ابملدارس و ج متعدد القطاعات لتنفيذ ســياســات بشــأن التحاق الفتيات دون متييز أً� كان نوعه، واعتماد �
)#Education(( 
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دعم وضـــــــــــع املناهج التعليمية يف املدارس االبتدائية والثانوية عن طريق إدراج مواضـــــــــــيع تتعلق ابلزراعة والنظم الغذائية  )ب(
 ))Education#( التعليم(#اعية وريفية؛ املستدامة إلعداد الشباب الراغبني يف كسب سبل عيش زر 

لتغذية، واملرّبني يف ا كأخصــــــائيتشــــــجيع برامج التدريب والتأهيل املهنيني واســــــتحداث فرص العمل يف النظم الغذائية   )ج(
 ))Training#( التدريب(#جمال األغذية، ومقدمي اخلدمات اإلرشادية واالستشارية؛ 

اثر تغري املناخ، وارد، والتخفيف من آإشراك الشباب يف البحوث املتعلقة ابلزراعة والنظم الغذائية املستدامة، وصون امل )د(
 البحوث(#لي؛ على اجملتمع احملوإدارة البيئة، وتعزيز الفرص املتاحة للشـــــــــــباب للمشـــــــــــاركة يف شـــــــــــراكات البحوث اليت تعتمد 

)#Research(( 
تشــــجيع تبادل املعلومات واملعارف واملمارســــات من جيل إىل آخر وضــــمن اجليل الواحد من خالل تبادل املعلومات  )ه(

 Information and#( واملعــارف_املعلومــات_(#تبــادل .ق التوجيــه واالخنراط مع النظراءواملمــارســـــــــــــــات عن طريواملعــارف 

knowledge exchange(( 
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دعم الدور الرئيســــــي الذي يضــــــطلع به الشــــــباب يف تعزيز االبتكار االجتماعي، من خالل املؤســــــســــــات االجتماعية  )أ(
واجملتمعية، ومنصات االبتكار املتعددة أصحاب املصلحة، والتمويل اجملتمعي، واالبتكارات املؤسسية لربط املزارعني ابألسواق، 

 اعياالجتم_اراالبتك(#األصـــــلية يف ما يتعلق ابلنظم الغذائية املســـــتدامة؛  مع مراعاة املعارف بني األجيال ومعارف الشـــــعوب
)#Social innovation(( 
دعم توفري خدمات اإلرشـــــــــاد يف املناطق الريفية واحلضـــــــــرية واخلدمات الرقمية املصـــــــــممة لتلبية احتياجات الشـــــــــباب  )ب(

 Extension and digital#( الرقمية_خلدماتا_ و اإلرشــــاد(# وأولو�هتم مع ضــــمان الوصــــول الشــــامل إىل هذه اخلدمات؛

services(( 
املهارات الرقمية للعمال الشـــباب وأولئك الذين ينتقلون من املدرســـة إىل العمل، وتعزيز قدراهتم على اتباع ُ�ج  قلصـــ )ج(

 ))Digital skills#( الرقمية_املهارات(#ل الرقمية؛ مستدامة ومبتكرة وإشراكهم يف تصميم احللو 
ة والريفية والنائية كوســيلة شــبه احلضــرييف املناطق  ابلشــبكاتة الرقمية وتعزيز الرقمنة لضــمان االســتثمار يف البىن التحتي )د(

 Digital#( الرقميــة_التحتيــة_البنيــة(# .لتــدعيم النظم الغــذائيــة وتنويعهــا فضــــــــــــــًال عن اســــــــــــــتحــداث فرص عمــل للشــــــــــــــبــاب

infrastructure(( 


