
 غذاء المستقبل –الشباب 

 سنة استعداًدا للعمل الالئق وللوصول إلیھ 17إلى  15مجابھة التحدیات التى تواجھ شباب الریف فى عمر 

حالى تعداد الشباب یتجاوز فى الوقت الحیث أن إن شباب الریف ھم المستقبل لألمن الغذائى ولتخفیض الفقر فى الریف، وھم كذلك الحاضر 
ملیار شاب، یعیش معظمھم فى الدول األقل نمًوا وفى  1.8بلغ عدد الشباب بین سن العاشرة والرابعة والعشرین  فقدأكثر مما كان علیھ من قبل، 

عمل الالئق للحصول على فرصة لناطق الریفیة. ومع ذلك، یواجھ الشباب فى المناطق الریفیة فى الدول النامیة تحدیات ضخمة استعداًدا لالم
 سنة.  18وخاصة فى قطاع الزراعة. وتزداد ھذه التحدیات بالنسبة للشباب الذین یقل عمرھم عن 

لمساعدة فى تحدید الحلول التى یمكنھا مجابھة ھذه التحدیات. وستوفر مساھماتكم المعلومات تدعوكم ھذه االستشارة اإللكترونیة على اإلنترنت ل
التى  غذاء المستقبل: مجابھة التحدیات –الضروریة لوضع توصیات السیاسات والبرامج التى ستصدر عن اجتماع الخبراء الدولیین "الشباب 

" الذى ستعقده منظمة األغذیة والزراعة ھذا العام. للحصول على فرصة للعمل الالئق سنة استعداًدا 17إلى  15یواجھھا شباب الریف فى عمر 
ویمكن كذلك دعوة المساھمین المختارین فى االستشارة اإللكترونیة للمشاركة فى اجتماع الخبراء (انظر مذكرة المفاھیم واستمارة طلب 

 المشاركة).

 ما ھو سبب اھتمامنا، وما ھى الفرص التى نراھا؟
رك دون معالجة فى ظل دخول مالیین الشباب لسوق العمل. عظم الشباب من العمالة الفقیرة، وسیستمر وضع بطالة الشباب فى التدھور إذا تُ م

منھا فى القطاع الزراعى. وال یرى معظم الشباب فى المناطق الریفیة أمامھم  %59ونواجھ فى نفس الوقت مشكلة عمالة األطفال، والتى یتواجد 
بضعة فرص ضئیلة لتوفیر الدخل والحصول على العمل، ولذلك یترك الكثیرون العمل فى الزراعة والعیش فى مجتمعاتھم للھجرة بحًثا سوى 

 عن الفرص فى المناطق الحضریة أو فى الخارج.

بیئة توفیر الممارسات صدیقة ال ولكن مع تقدم أفراد المجتمعات الزراعیة فى العمر فى جمیع أنحاء العالم، تحتاج الزراعة للشباب. وینبغى
ى توعالیة الجودة  لتحقیق استدامة الزراعة وسبل كسب الرزق ولضمان األمن الغذائى. ویستطیع الشباب قیادة التحوالت الزراعیة والریفیة ال

سب اعة كفرص صالحة وجذابة لكتؤدى إلى تكوین نظم غذائیة أكثر شموًال واستدامًة، ولكن یحتاج الشباب ألن یرى األنشطة ذات الصلة بالزر
 الرزق تتمیز كذلك بالربحیة وتتماشى مع تطلعاتھم نحو مستقبل أفضل.

 سنة؟ 17إلى  15ما ھى التحدیات التى تواجھ شباب الریف فى عمر 
الوظائف الالئقة ) 4) التمویل، 3) األرض، 2) المعرفة والمعلومات والتعلیم، 1یواجھ شباب الریف مجموعة من التحدیات فى الوصول إلى 

وتنطبق ھذه التحدیات على نطاق واسع  ) المشاركة فى حوار السیاسات والمنظمات الریفیة.6) األسواق، 5التى تشمل الوظائف الخضراء، 
ى للوصول إل –أو مختلفة  –سنة تحدیات إضافیة  18یشمل جمیع شباب الریف فى الدول النامیة، كما یواجھ الشباب الذین یقل عمرھم عن 

اقة عالوظائف الالئقة أو للنجاح فى مجال ریادة األعمال. فعلى سبیل المثال، قد یؤدى وضعھم القانونى كقصر إلى التمییز ضدھم فى التعیین وإ
الئم محصولھم على الموارد والخدمات اإلنتاجیة مثل التمویل أو االنضمام لعضویة المنظمات التى تمثلھم. وكثیًرا ما یكون التدریب المھنى ال

ة یغیر متوافر فى المناطق الریفیة إلى جانب ضعف دعم االنتقال من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل. ویعمل الكثیرون فى ھذه المرحلة العمر
سنة فى أعمال خطرة،  17إلى  15فى الزراعیة وكثیًرا ما یتعرضون للمخاطر المؤثرة على صحتھم وسالمتھم، وعندما یعمل الشباب فى سن 

 قع ھذا العمل تحت فئة عمالة األطفال وفًقا للقانون الدولى والوطنى.ی

  سنة (تختلف عن ما یواجھھ الشباب فوق  17إلى  15بناًء على خبرتك، ما ھى التحدیات المحددة التى تواجھ شباب الریف فى سن
 بھا؟،سنة) لكسب الرزق (فى الوقت الحالى أو المستقبل) من الزراعة واألنشطة المتصلة  18

 
 كیف یمكن مواجھة ھذه التحدیات؟

سنة وبلغوا الحد األدنى لسن العمل، ألن ھذه المرحلة فى حیاتھم ھى التى  18یجب توجیھ المزید من االھتمام للشباب الذین یقل عمرھم عن 
ة ر. الكثیر منھم خرجوا بالفعل من المدرسستحدد قراراتھم فى كیفیة االنتقال من مرحلة الدراسة لمرحلة العمل واحتمالیة خروجھم من دائرة الفق

ستبعدون فى الغالب أثناء تصمیم السیاسات والبرامج التى تدعم سنة یُ  18ویحاولون اإلنفاق على أنفسھم وعلى عائالتھم، ولكن الشباب أقل من 
 تشغیل الشباب وتنفیذھا.

 

مع التحدیات التى یواجھھا شباب الریف، وعلى األخص الذین یقل ندعوكم للمشاركة بخبراتكم حول كیف یمكن للسیاسات والبرامج التعامل 
 سنة. 18عمرھم عن 

 

  كیف تستطیع السیاسات والبرامج تجاوز التحدیات التى یواجھھا شباب الریف بطریقة تتمیز بفاعلیة التكلفة؟ إذا كانت تستھدف الشباب
سنة؟ شارك من واقع خبرتك باألمثلة والدروس ذات الصلة بھذا  18األكبر سًنا، فكیف یمكنك تطبیقھا لدعم الذین یقل عمرھم عن 

 الموضوع.

  ما ھى القیود األكثر تعقیًدا المتعلقة بالقدرات التى تواجھھا انت أو مؤسستك/منظمتك عند تصمیم السیاسات والبرامج التى تھدف
ھا وتقییمھا؟ ما ھى فجوات البیانات التى تواجھھا سنة وتنفیذ 18لمعالجة القضایا التى تؤثر على شباب الریف الذین یقل عمرھم عن 

 باستمرار فیما یتعلق بالتحدیات التى تؤثر على عمل شباب الریف ومصادر رزقھم؟



  كیف یمكن تحسین التعلیم والتدریب المھنى فى المناطق الریفیة لدعم المراھقین والشباب للمشاركة الفعالة فى األنشطة الزراعیة أو
لة بھا؟ ما ھى المھارات والدعم الذى یحتاجونھ؟ ما ھى أنشطة االنتقال من مرحلة المدرسة إلى مرحلة العمل األنشطة ذات الص

 سنة وما ھى سبل الدعم الفعال لشباب الریف أثناء ھذه المرحلة االنتقالیة؟ 17إلى  15لشباب الریف فى عمر 

 سنة للوصول  18التى یواجھھا شباب الریف الذین یقل عمرھم عن  ما ھى التوجھات األكثر تأثیًرا للتغلب على التحدیات اإلضافیة
إلى الوظائف الالئقة التى تشمل الوظائف الخضراء (الالئقة) (مثل عدم توافق المھارات، وظروف الصحة والسالمة، والتمییز، 

 ، واألسواق)؟واالستبعاد) أو أن یصبحوا من رواد األعمال (مثل معوقات الوصول للتمویل، ومنظمات المنتجین
 

 
 نولى اھتماًما خاًصا بالسیاسات والبرامج التى أظھرت نتائجھا وحققت االنتشار، وبالدور الذى یمكن لألطراف المعنیة المحددة أن تلعبھ.

  
 

 ونتطلع لبدء مناقشة نشطة وتحفیزیة!
 

  جاكلین دیمیرانفیل
 فریق العمل الریفى الالئق
 منظمة األغذیة والزراعة

 

 
ملحوظة: تشمل "األنشطة الزراعیة واألنشطة ذات الصلة بالزراعة" أنشطة الزراعة، والماشیة، ومصاید األسماك واالستزراع المائى، * 

ة موالحراجة، وإدارة الموارد الطبیعیة والوظائف الخضراء، والخدمات المالیة واإلرشاد الزراعى، والنقل والمعالجة والتسویق فى إطار منظو
 لزراعیة.األغذیة ا

 

 


