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 ووهھھھ وو اماع ٢۲٠۰ ررمعلاا ننم ينيیسوواا نناجسالس غلبيی
 Associação Juvenil ةيیعمج يف ووضع

Kutcheca de Tucuta Ajukutu.  أأددب ددقوو 
 ننخددلل ععررااززمك ةعااررززلاا ععاططق يف هھلمع

 لليیصاحم ةعااررزز يف هھتااددئاع ررمثتسااوو ممسمسلااوو
 للووخددلاا ننم ننكمت ددقلوو ٬،رريیززانخلاا ةيیبررتوو ييررخاا
 ةيیمنتلاا ررمم ققااووساا وو ةيیميیلقالااوو ةيیلحملاا ققااووسالل
 يف ررجتم حتف ننم هھنكم امم ٬،عفتررملاا ددئاعلاا تتااذذ

 ةةررجاتملاا وو ةيیعااررززلاا هھتاجتنم عيیبل ةةددنك  هھتيیررق
 يف نناجسالس للمأيیوو ٬،ييررخاا تتاجتنم يف
 عيیبوو ةفيیظظنلاا ةقاططلاا رردداصم يف ررامثتسالاا

  .هھتيیررق ءانبال اهھتاجتنم

 

عملل  منظظمة  ااألغذذيیة وو االززررااعة لألممم االمتحددةة علي تعززيیزز فررصص االعملل ااالئقق لجمعيیاتت ت
االمنتجيینن االرريیفيیة للشبابب فى ددوولة مووززمبيیقق  

 
 

 منن سكانن مووززمبيیقق ٬، حيیثث يیعملل ٪٨۸٠۰ما يیقرربب منن ملسبلل االعيیشش الكثرر يیعدد قططاعع االززررااعة مصددرر 
لي اااليیدديي االعاملة ددااخلل ااالسررةة ووااالستخدداامم عتمادد ع٪ منهھمم في االززررااعة االعائليیة االتي تتسمم  باأل٩۹٠۰

        االززررااعة االمرروويیة بميیاهه ااالمططارر.االمحددوودد للميیكنة االززررااعيیة ٬، وويیعتمدد غالبيیة ااإلنتاجج االززررااعي علي 
منهھا: غيیابب االبنيیة ااالساسيیة  وواالرروواابطط االتجارريیة وو ااعاتت االنططاقق االصغيیرر منن عددةة مشاكللتعاني ززرروو

٬، فنسبة  مررتفعةجدديیرراا بالذذكرر اانن إإمكانيیاتت االنموو في قططاعع االززررااعة لالسووااقق وو قلة ااالستثماررااتت. وو
حيیثث يیتسمم غالبيیة ٬،  ٪ مع توواافرر اااليیدديي االعاملة االشابة٨۸٨۸ااالررااضي االصالحة للززررااعة االغيیرر مستغلة هھھھي 

٪ منن االسكانن في ٣۳٤.٤رراابعة عشرر وو٪ منن االسكانن ددوونن سنن اال٤٣۳.٦االسكانن بصغرر االسنن فما يیقرربب منن 
. ٢۲٠۰٠۰٧۷عاما ططبقا الحصاءااتت معهھدد ااالحصاء االقوومي في عامم   ٣۳٥ وو ١۱٥ 1مابيینن أأعمارر  

يیووااجهھ شبابب االمووززمبيیقق عددةة تحدديیاتت في إإيیجادد فررصص عملل 
ررسمي الئقق ٬، وولذذلكك يیلجأ ااغلبب االشبابب للعملل في االقططاعع 

االغيیرر ررسمي االذذيي يیهھيیمنن علي ااالقتصادد االقوومي وو يیفشلل في 
ليینن٬، تووفيیرر فررصص عملل مالئمة ووشبكاتت اامانن مالئمة للعام

وويیعدد ضعفف االنظظامم االتعليیمي في االمددااررسس وواالجامعاتت االذذيي 
يیتسمم بمعددالتت مررتفعة لتسرربب االططالبب منن االددررااسة وو شبهھ 
غيیابب لمررااكزز االتعليیمم االتقني منن ااهھھھمم ااالسبابب ٬، ووباالضافة 

لذذلكك يیعاني االشبابب بشكلل عامم منن غيیابب مهھاررااتت تنظظيیمم 
 االثانوويیة. االمشارريیع بسببب االمناهھھھج االددررااسيیة االمتجمددةة للمددااررسس 

ططبقا الحصاءااتت معهھدد ااالحصاء االقوومي لعامي  
يیبلغ نسبة االعامليینن في االقططاعع االغيیرر االررسمي  ٢۲٠۰٠۰٥/٢۲٠۰٠۰٦
٪ تحتت ٦.٦٪ وو تتررااووحح ااعماررهھھھمم علي االنحوو االتالي: ٧۷٥.٢۲
٪ ما ٢۲٦.١۱عاما ٬،  ٢۲٤وو ١۱٥٪ مابيینن ٢۲٤.٤عاما٬،  ١۱٤سنن 
٪ يیعملوونن في االقططاعع ٥٧۷.١۱عاما, مما يیعني اانن  ٣۳٤وو ٢۲٥بيینن 
هھجررةة منن للاالررسمي.  يیضافف إإلي ذذلكك ااتجاهه متصاعدد   غيیرر

االرريیفف إإلي االحضرر مما يیؤؤثرر بشكلل بالغ علي  معددالتت 
االبططالة في االحضرر. إإنن عمالة االشبابب في مووززمبيیقق تمثلل 

شابب يیددخلوونن سووقق  ٣۳٠۰٠۰،٬٠۰٠۰٠۰نن أأ ووباالخصصتحدديي جسيیمم ٬، 
االعملل سنوويیا.   

                                                
 االتعرريیفف االررسمي للشبابب في مووززمبيیقق1
  



Associação Juvenil Kutcheca de Tucuta Ajukutu 

 

 ججووززتم ووهھف اماع ٢۲٥ ررمعلاا ننم ينيیفاازز ينيیلووب غلبيی  
 Associação ةيیعمج ينيیلووب سسأأرريی ٬،للافططاا ةثالث للووعيیوو

de Jovens Criadores de Canda،يف هھلمع أأددب  ٬ 
 للكشب هھلخدد ننم أأززج ررمثتساا ممث رراتكهھھھ ددحااوو ةعااررزز

 رراتكهھھھ ٢۲.٧۷٥ للصتل ةيیعااررززلاا هھتعقرر ننم دداازز امم ممظظتنم
 ةفاضالاب  هھتررسال يئااذذغلاا ننمالاا رريیفووتل للغتست يتلااوو

 هھنم ااززج ررمثتسيی ييذذلاا للخددلاا ررددت ةيیرراجت للامعاب ممايیقلل
 عيیبل ررجتم حتف ننم هھنكموو  مميیرركلاا ششيیعلاا هھتررسأل ررفوو امم

 ٬،هھتجووزز ةططسااووب رراادديی ةلمعتسملاا سسبالملااوو  تتوويیززلاا
          .دديیااززتم للكشب هھلامعاا عسوويی نناا يف للمأيیوو

 

 

٪ ٢۲٩۹ااساسس االتنميیة ٬، فالززررااعة تساهھھھمم بحوواالي  منن ددستوورر مووززمبيیقق علي اانن االززررااعة ١۱٠۰٣۳تنصص االماددةة 
منن االناتج االمحلي ااإلجمالي وولذذلكك قدد يیتيیح هھھھذذاا االقططاعع اامكانيیاتت هھھھامة في خلقق فررصص عملل.  

 

منظظمة  ااألغذذيیة وو االززررااعة لألممم االمتحددةة منذذ  تعملل
جمعيیاتت االمنتجيینن االرريیفيیة للشبابب  علي ددعمم  ٢۲٠۰٠۰٦

تنميیة لفي إإقليیمم سووفاال االووااقع علي  ممرر بيیرراا  ل
االززررااعيیة وواالذذيي يیرربطط  مووززمبيیقق بززيیمبابوويي وو 

مالوويي ووززاامبيیا. بيینتت ددررااسة حدديیثة  قدد ااجرريیتت في 
اانن غالبيیة االشبابب قدد ااستططاعع  ٢۲٠۰١۱١۱أأووااخرر عامم 

أأعمالهھمم االتجارريیة ووااستثماررااتهھمم وو ررقعتهھمم  تووسيیع 
االززررااعيیة  مع االنجاحح في االووصوولل إإلي ااألسووااقق 

حح االعدديیدد منن فررصص االعملل االمحليیة ووااإلقليیميیة ٬، مما ااتا
االمووسميیة في تلكك االمناططقق, مع إإعاددةة  إإستثمارر 

االعائددااتت في ااالعمالل االتجارريیة وو إإتاحة فررصص اافضلل 
للعيیشش لعائلتهھمم مما ااتاحح ألططفالهھمم فررصص للبقاء في 

.    لنيیلل االتعليیمم االمددااررسس  

 

وومنن االمتووقع آآنن يیؤؤدديي ااستمرراارر االددعمم لجمعيیاتت   
ددخوولل االمنتجيینن االرريیفيیة للشبابب إإلي تيیسيیرر فررصص اال

لألسووااقق وو تحسيینن ااألمنن االغذذاائي وواالتووااجدد في 
مووااجهھة تقلباتت أأسعارر ممررااتت االتنميیة وو االقددررةة علي 

االغذذااء االمتقلبة.   

 

 

       

Felicidade Pangueneلالتصالل  بمنسقق االبررنامج  في مووززمبيیقق:     
)orgFelicidade.panguene@fao.(  
  Francesca Dalla Valle:  االفاوو االشبابب في االمقرر االررئيیسي لمنظظمةالتصالل بالمسئوولل عنن برراامج تشغيیلل ل 

(Francesca.dallavalle@fao.org)  
 

  
 


