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 موجز تنفيذي

توصيات لتعزيز مشاركة الشباب في حوكمة الصندوق  طرح فيالغرض من ورقة الموقف هذه يتمثل  -1

بااللتزام الذي تم للوفاء  يشباب الريفالأحد المكونات الرئيسية لخطة عمل  ذلك ويشّكلالمستويات.  كافة على

لقضايا  بزيادة حساسية استثمارات الصندوقوالمتمثل  ،التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق التعهد به في

أربعة سيناريوهات على أساس مشاورات  إعدادبطالة الشباب. وقد تم  تطرحهاستجابة للتحدي الذي  الشباب

، وتجربة موظفي الصندوق الميدانيين في العمل مع ريفيين شباب وشاباتمع تم إجراؤها إقليمية مكثفة 

من المنظمات  المستخلصةمجموعات مستهدفة محددة، ووجهات نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين، والدروس 

السيناريو ويهدف لمواد واألدبيات المتعلقة بإشراك الشباب. ا واستعراض، األخرى ووكاالت األمم المتحدة

إلى معالجة  -لربط أصوات الشباب بالعمل  على مستوى القاعدة الشعبيةنهج : الرابعالسيناريو  -الموصى به 

 على مستوى القاعدة الشعبية. لشباب الريفيل ا مجزأةأصوات الراهنفي الوقت  يعتبرق تنظيم ما يالعوامل التي تع

وربطهم بفعالية  ،في تحقيق الشمول ألصوات الشباب الرابعالسيناريو  إلى المستنديمكن أن يساعد العمل و -2

عمل ييمكن أن كما . وتنفيذها القطرية والمشروعاتبالعمليات التي ينطوي عليها تصميم االستراتيجيات 

. السياساتي لالنخراطالمحلية مجموعات الضغط  من أجل تأسيس" القيام بما هو جيدكعنصر رئيسي في نهج "

من خالل االنخراط المنهجي مع الشبكات اإلقليمية القائمة  الثانيمع السيناريو  ةملموس أوجه تآزرسيتم إقامة و

المستمدة من عمليات الصندوق  للشباب الشعبية القاعدةأولويات ومعارف  وسترفدومجالس الشباب العالمية. 

تنسيق وثيق  سينطوي علىعلى المستويين اإلقليمي والعالمي، األمر الذي  التأييدواستقطاب عمليات التعلم 

لألمم  منتدى الشباب التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعيو 1،تحالف الشباب من أجل القضاء على الجوع مع

  .المتحدة

مشاورات رسمية مع المجلس المؤقت لتحالف الشباب من أجل القضاء على الجوع بغية تحقيق حاليا تجري و -3

مجاالت العمل التكميلية أهم تحديد لتم التوصل إلى اتفاق مع أعضاء المجلس المؤقت وتعاون وظيفي فعال. 

 هود مشتركة من أجل:ج وقد تم بذل(. 1 الملحق)انظر  الكيانينلتفعيل أوجه التآزر بين  المالئمة واألساليب

 الهيئتين؛مذكرة تفاهم للتعاون بين  وضع (1)

قيمة لعمل تحالف الشباب من أجل الإضافة من أجل  لنهج القاعدة الشعبيةاستراتيجيات تعبئة  صياغة (2)

 ؛القضاء على الجوع على المستويين اإلقليمي والعالمي

 ؛لتحقيق مشاركة فعالةكيانات الشباب ل وضع خرائط (3)

 استعراضيتمكن من  كيإشراك تحالف الشباب من أجل القضاء على الجوع في نشر نهج القاعدة الشعبية  (4)

 ؛المدخالت، حسب االقتضاء وتقديمهذه العملية 

بعد ذلك سيتم و ،الشعبية في خمسة بلدان )بلد واحد في كل شعبة إقليمية( القاعدةسيتم تجريب نهج و (5)

 لموارد الصندوق في أعمال البرمجة القطرية خالل فترة التجديد الثاني عشر بصورة تدريجيةإدراجه 

  .وما بعده

                                                      
انعقدت  تم تأسيس مجلس الشباب للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في الدورة الحادية واألربعين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة، والتي 1

خالل إنشائه ليصبح مبادرة أكثر استقاللية وذات حكم ذاتي تحت اسم مجلس . غير أن هذا المجلس تطور تدريجيا 2019في يونيو/حزيران 

الشباب للقضاء على الجوع. وتشرع مجموعة عمل مكونة من مزيج من الشباب وكبار ممثلي المنظمات الشبابية القطرية والدولية في إعداد 

نه مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها. واعتبارا بيان المجلس، ومبادئ تشغيله، ومبادئه التوجيهية التنظيمية، وإطار تعاو

روما  ، تتم هيكلة تحالف الشباب حول مجلس مؤقت ومجموعات العمل التي تيسر التفاعل مع الوكاالت التي تتخذ من2020يونيو/حزيران  من

ضم ممثلين عن الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا مقرا لها ولجنة األمن الغذائي العالمي. كما يعتزم تحالف الشباب إنشاء شبكة استشارية ت

، عملت 2020لها، وغيرها من الكيانات الداعمة الخاصة أو العامة، من أجل تسهيل االتصال ثنائي االتجاه. وحتى ديسمبر/كانون األول 

 الشبكة الدولية لألغذية الزراعية كأمانة للمجلس، غير أن المجلس يبحث عن منظمة مضيفة أخرى.
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 مقدمة -أوال

 ذات أهميةأصوات الشباب الريفي  لماذا تعد - ألف

صوت  يفتقرون إلى همولكن ،نسبة كبيرة من سكان العالم نسمةمليار  1.2 شباب العالم البالغ عددهم لشكّ ي -1

 دورا مالئماقوة إيجابية للتغيير إذا تم منحهم  للتحول إلىات هائلة يإمكانب يتمتعون الشبابغير أن  2رسمي.

الطرق التي يمكن  حولالصادر عن الصندوق أمثلة  2019لعام  تقرير التنمية الريفيةيقدم وفي عملية التنمية. 

التكنولوجي  التغييرموجة  استغالل عبرمن عملية التحول الريفي  هامن خالللجهود العمل مع الشباب االستفادة 

 .تجتاح العالم التيوالتحولية  ،والسريعة ،غير المسبوقة

الطيف  طولمكان تواجدهم على  حسبمختلفة  وفرصتحديات ل ومواجهة أفرادها الشباب فئةونظرا لتنوع  -2

ذات األهمية بالنسبة بالسياق  المخصوصةالقضايا  حولتقديم منظور فريد  يمكن للشباب الريفي الحضري،

للشباب.  المراعيةتنفيذ السياسات والبرامج من أجل لتحديد الحلول العملية  موقعأفضل  كما أنهم في لهم،

ويتم  ،إلى الوصول إلى القنوات التي تسمح لهم بالتأثير على عملية صنع القرار ونما يفتقرغالبا  مأنه غير

الزراعة المستدامة وبما أن والعالمية.  ،واإلقليمية ،القطريةاستبعادهم من عمليات الحوكمة على المستويات 

 التعاون مع المزارعين يعدالعالم وتجنب األزمات المناخية والبيئية،  في إطعام تلعب دورا حاسما

 .التحوليةاتهم يكانإم لالستفادة من ا" ضروريرواد األعمال الريفية الشبابو" الشباب

مستويات على شكل على الشباب في المناطق الريفية  األجلطويل  أثرا 19-جائحة كوفيد تولدالمرجح أن  ومن -3

الدخل  على قيودال ، كما أنها تفاقمالوظائف على صعيدبالفعل خسائر فادحة  وهي تسبب ،أعلى من البطالة

الضعيفة وذات الدخل المنخفض، وخاصة النساء والشباب، وطأة  المجموعاتوالعمل الزراعي. وتتحمل 

 الوظائف نقصإلى المناطق الريفية مع  وعودتهم للمدنالشباب  مغادرة احتماالتأيضا  وتزداداآلثار.  هذه

 .بالسكانالمكتظة والفقيرة المناطق الحضرية  أحياءبسرعة أكبر في  الجائحة تفشياستمرار و

 بإشراك الشباب الريفي التزام الصندوق - باء

تطلعات الشباب  رعاية على القادرة اإلشراكاعتماد آليات  سيتوجبعل الزراعة جذابة للشباب، من أجل ج -4

يجب أن تقترن والتدخالت لالحتياجات الفعلية للشباب.  ستزيد من استجابةوالتي األفكار التي يقودونها وتبني 

مستهدفة تترجم هذه السياسات  بإجراءاتعملية التحول الريفي األوسع ل تروجالسياسات واالستثمارات التي 

مشاركة الشباب ل الترويج نهجأن الغالبية العظمى من  Morel3و Trivelliيوضح وإلى فرص أفضل للشباب. 

 إلشراك الشباب الريفي. آليات مستهدفةفي البلدان النامية تفتقر إلى 

وخطة عمل الشباب الريفي بالحاجة إلى تعميم  2025-2016 للفترة اإلطار االستراتيجي للصندوق ويعترف -5

 بموجبأثره  لتعظيمالصندوق عن سبل  وإذ يبحثفي عمليات الصندوق.  وتطلعاتهم احتياجات الشباب الريفي

 2030خطة عام الشباب محوري في تحقيق العديد من أهداف دور أن ب فإنه يؤمن، للمواردالتجديد الثاني عشر 

أصوات الشباب في عمليات صنع القرار  إسماع لضمانالدينامية مطلوبة  النهجوتعتبر المستدامة.  للتنمية

 وأنشطة البرمجة القطرية.

 الغرض والمنهجية -جيم

                                                      
 زيد ذلك من احتماالت انخراطهم في أنشطة غير بناءة تكبد المجتمع تكاليف باهظة وتثبط النمو االقتصادي.ي 2
3 CarolinaTrivelli  وJorge Morel ، الصادر  2019لعام  لتقرير التنمية الريفيةورقة خلفية  الشباب الريفي وتمكينه ومشاركته" "إدماج

 عن الصندوق.
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صنع القرار في الصندوق. عملية تحديد نهج جديد إلشراك الشباب في  فيالغرض من ورقة الموقف هذه يتمثل  -6

( التي تساهم 4)مجال العمل  عمل الشباب الريفيأحد المكونات الرئيسية لخطة شّكل ي ونظرا ألن هذا النهج

الشباب  عمالةزيادة  الرامية إلى سيعزز الجهوده ، فإنللمواردفي الوفاء بالتزامات التجديد الحادي عشر 

 البلدان النامية. في

دراسات حالة آلليات إشراك مسارات عمل في إعداد ورقة الموقف هذه، بما في ذلك تسع عدة وساهمت  -7

باإلضافة ، إنمائيةووكاالت  القطرية الوالية وكيانات تتجاوز نطاقفي وكاالت األمم المتحدة  4الشباب

المزارعين الذي يعقد مرة كل سنتين. ومبادرات الصندوق مثل منتدى الشعوب األصلية  مساهمة إلى

 األقاليمإلى أصوات الشباب في مختلف  غاءلإلص جهودااألشخاص المكلفون بإعداد هذه الورقة  بذلو

خالل قيامهم ما تعلموه ويدعم . ةاإلقليمي المكاتبواالستماع إلى آراء المكاتب القطرية للصندوق وموظفي 

 .في هذه الورقة الواردةالتوصيات  بذلك

 توليفة من الخبرات - نياثا

 تقييم الطرائق الحالية إلشراك الشباب - ألف

المجالس االستشارية للشباب ومنتديات  من قبيلالشباب،  إلشراك الحالية تجاربلبعدين مختلفين ل دراسة تتم -8

 ( ترتيبات الحوكمة.2( الوظائف والتمثيل؛ )1: )، وهماالشباب والشبكات التي يقودها الشباب

محور األفقي يوضح الوعلى محورين رئيسيين.  رسمهاأدناه نتائج هذه التقييمات من خالل  1ويبين الشكل  -9

 نطاقنة، بينما يعكس المحور الرأسي ومرأكثر رسمية و أقل طرائق رسمية إلى أكثراالنتقال من طرائق 

. وتتعلق في األسفل المستوى المحلي ووصوال إلى في األعلى المستوى العالمي من بدءامستويات الحوكمة، 

 ،على المستوى الدولي استشارية أدوارفي  الرسمية بالمشاركة تقريباجميع التجارب التي تم تحليلها 

مجال  يعدكما إلى حد كبير في المقر الرئيسي  فيها العمليات تتم هيئات دولية تجارب تقوم باستضافتها وهي

 يهايتعين التغلب عل تزال هنالك تحديات. وبالتالي، ال فيها محدودا بدء العمل على مستوى القاعدة الشعبية

المستوى ) ةبمستويات العمل الرأسي القاعدة الشعبيةعلى مستوى مبادرات اليربط  تشغيلينهج  إعداد أجل من

التغلب  ينبغيالتحدي الرئيسي الذي  ذلك ويوضح. بصورة فعالة والمحلي( ،واإلقليمي ،والوطني ،العالمي

االنخراط  وتسهيل ،توسيع المشاركةو، مستوى القاعدة الشعبيةتجميع أصوات الشباب المتناثرة على  بغيةعليه 

 .الذين يصعب الوصول إليهم في المناطق الريفية 5الشبابالسكان مع  المنظم

                                                      
 منتدى الشباب األوروبي؛ والمجلس االستشاري العالمي للشباب في مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين؛ وبرنامج األمم المتحدة 4

للمستوطنات البشرية؛ والمجلس االستشاري للشباب؛ ومنتدى الشباب التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ ومجلس تونزا 

شاري للشباب في برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ والتجمع العالمي لشباب الشعوب األصلية في منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا االست

 الشعوب األصلية؛ والمجلس األوروبي للمزارعين الشباب؛ ورابطة شبكات الشباب الريفي في السلفادور؛ ورابطة رواد األعمال الشباب.
التحديات أيضا خالل عملية منتدى المزارعين، مما أدى في نهاية المطاف إلى اعتماد عملية تشاورية المركزية تركز ظهرت هذه  5

 .اإلقليمي والوطني بغية تقريبها من القاعدة وتحسين أوجه التآزر مع عمليات الصندوق المستويين على
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  1الشكل 

 أبعاد التقدير

 مشاورات الشباب - باء

إلشراك الشباب.  النهج التشاركية والمتمايزةأهمية  علىالشباب السكان خالل المشاورات اإلقليمية، أكد  -10

يضطر المتنوعة التي  والسياساتيةتتوافق مع البيئات االجتماعية واالقتصادية  نُهجوشددوا على الحاجة إلى 

. وبالتالي، يعتمد نجاح اآلليات التشاركية إلى حد كبير على إيجاد الوصفة الصحيحة الشباب إلى التعامل معها

المبذولة  على الجهود ذلك أيضا"، ينطبق أحد يتخلف عن الركبتماشيا مع مبدأ "عدم ترك و 6لكل سياق.

 كل ليالئمتكييفه  أمكنإذا  ينجح فقط أنيمكن مثل هذا النهج  أن إذإلشراك الشباب، للصندوق لتشكيل نهج 

 .ةمحددال ةتشغيليال اتسياقال

 الرئيسية المالحظاتوالدروس  - جيم

القادة األفراد  /والرواد، القائمةمجموعات الشباب  تجزؤ أصواتفي  الرئيسية القضايا الناشئةوتتمثل إحدى  -11

شباب ال ويعد 7.مستوى القاعدة الشعبيةعلى  الشمولية الفعالة للصوت يتعارض مع األمر الذيونوادي الشباب، 

 متسقةبصورة توضيح القضايا التي تؤثر عليهم  يعجزون عنما  وغالبا ،، وأكثر عزلةاتصاالأقل  يالريف

                                                      
 2019، تقرير التنمية الريفية 6
 (.2017(، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )2011للمستوطنات البشرية )برنامج األمم المتحدة  7

 المستوى العالمي

 رسمي
غير رسمي 

  ومرن

مجالس 

 الشباب

شبكات 

ومنصات 

 الشباب

منتديات 

الشباب 

 ومجموعات

العمل 

  الرواد والقادة الشباب   -   منظمات ومجموعات الشباب
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تقرير تتماشى هذه النتيجة مع ووالعالمية.  ،واإلقليمية ،والقطرية ،المحلية همومنصات الشباب مجالس عبر

 8.على وجه التحديد آلية تتعلق بمشاركة الشباب 54الذي استعرض و، التنمية الريفية

 القاعدي الشعبي يينالتركيز بشكل خاص على تجميع أصوات الشباب على المستو وبالتالي، من المقترح -12

يخدم أن و يحرز المزيد من التقدمعلى مستوى القواعد الشعبية أن والوطني. ومن شأن تنظيم أصوات الشباب 

مساحة للوصول إلى الشباب  وإتاحةالمتمثل في إرساء نهج الشباب على المستوى المحلي والغرض المزدوج 

سيوفر إمكانات أكبر إلدماج الشباب الذين يواجهون تحديات متعددة، مثل الشباب أنه الريفي المهمش. كما 

 .وذلك باستخدام صيغة ثقافية ذات صلةاإلعاقة وشباب الشعوب األصلية، ذوي  من

مصممة خصيصا لكل سياق تشغيلي  ، نهج دينامية ومتمايزةالشباب، بوصفهم مجموعة غير متجانسة ويتطلب -13

. إقصائهم وتزيد احتماالتمحددة للغاية  تكون احتياجات الشبابمحدد، وال سيما على المستوى المحلي حيث 

هذه النقطة خالل المشاورات، حيث لفت األعضاء الحاليون في منظمات المزارعين االنتباه على الشباب  وأكد

بشكل خاص  ذلك صنع القرار والمناصب القيادية. وينطبق عملية إلى الطبيعة المحدودة لمشاركتهم في 

عبئا  على األرجح يتحملن واللواتي، المعوقاتشابات الشعوب األصلية في المناطق الريفية والشابات  على

 واستخداممن المشاركة  متمايزة صيغالتمييز. وقد طلب الشباب من الصندوق اعتماد  من أضعاف ةأربعب أكبر

، والسماح لهم بصورة حرة وابتكاريةلشباب، ومنحهم المجال للتفكير االختالفات في واقع اطرائق تراعي 

 كشركاء نشطين. 9الخاصة بهم اإلنمائيةمسارات ال بصياغة

المرنة  االنخراطتوازن جيد بين أشكال إقامة وخصوصية كل سياق تشغيلي  تجمعات الشبابتنوع  ويستدعي -14

األكثر  وأشكال التنظيمالشباب التقليدية  مجالس الرسمية التي تغلب على مختلف درجاتبين  - والمهيكلة

 .نمطيا األقران قاتعالونماذج تتسم بها الشبكات التي  واألقل تقييداانسيابية 

 حاجة الصندوق العتماد نهج إلشراك الشباب - ثالثا

 اإلطار المنطقي - ألف

 ا مجزأةاآلن أصوات يعتبروتجميع ما  تعبئة( 1مع الشباب الريفي في: ) لالنخراطسيسهم اتباع نهج أكثر تنظيما  -15

بينهم االستفادة من وفورات الحجم وتعزيز الترابط  كي يتمكنوا منلشباب على مستوى القاعدة الشعبية ل

لشباب والحاجة الفئة السكانية ل( االعتراف بعدم تجانس 2اإلقليمي والعالمي؛ )والوطني،  المستوى على

يرين إنريكي ريفيرا ا، فمشاورات الشبابعلى حد قول أحد المشاركين في وصوت الشباب.  يةضمان شمول إلى

التي يواجهها الشباب في نيكاراغوا وأمريكا الالتينية  أهم التحدياتأحد  يكمن" سواريز من نيكاراغوا:

وصانعي  ،والحكومات اإلنمائية،برامج المساحات للحوار والتخطيط االستراتيجي مع  تهيئةعلى  قدرتهم في

 ."قدرة الشباب على االبتكار في الزراعة المستدامةب بالثقة هذه الجهات تشعر كيالسياسات 

( تنظيم األصوات المتناثرة 1فرصة فريدة من أجل: ) والمتمايزسيتيح النهج المخصص والديناميكي و -16

يتمكنوا من توجيه أفكارهم بطريقة متماسكة  كي على مستوى القاعدة الشعبيةالشباب  واألفراد من مجموعاتلل

" بما هو جيد القيامكمجموعات ضغط " العملو ،أكثر رسمية على المستوى القطري راتخاذ قراعمليات  نحو

أعمال  كي تسترشد بهاشكل معرفة و/أو تمثيل  على( توحيد أصوات الشباب 2التي تدعو إلى التحول الريفي؛ )

، السياساتيةمناقشات الو ،والمبادرات اإلقليمية للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،البرمجة القطرية

 عبر االنتشارات ي، واالستفادة من إمكانالمحافظينبها المجلس التنفيذي ومجلس  ضطلعيبما في ذلك تلك التي 

                                                      
8 CarolinaTrivelli وJorge Morel ، الصادر  2019لعام  لتقرير التنمية الريفيةورقة خلفية  الشباب الريفي وتمكينه ومشاركته" "إدماج

 عن الصندوق.
 غالبية المشاركين في المشاورات اإلقليمية هذه الحاجة.  حددت 9
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مثل تحالف الشباب من أجل القضاء على الجوع ومنتدى الشباب التابع للمجلس  ،الهيئات الشبابية القائمة

 االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة.

، الصندوق لالستجابة لهذه الجائحةتراتيجية وتمشيا مع اس، 19-جائحة كوفيدواآلن، في خضم أزمة  -17

أن يقدم مساهمة ال تقدر بثمن في البرامج القطرية. هم تسخير إمكانات الشباب واالستماع إلى أصواتل يمكن

 ،النظام اإليكولوجي ومجموعة الجهات الفاعلة المعنية ومن شأن ذلك أن يعود بالفائدة على كافة األطراف في

 .الصندوق واالستثمارات الحكومية المراعية للشباب استثمارات جودةل عالوة على تحسينه

 نظرية التغيير - باء

بتقديم مساهمات فعالة وكفؤة في تحقيق  خطة عمل الشباب الريفيتستند نظرية التغيير لهذه المبادرة إلى التزام  -18

تصادي للشابات والشبان التمكين االجتماعي واالقب النهوضمن خالل  8و 2و 1أهداف التنمية المستدامة 

مستوى القاعدة أصوات الشباب على تعد ( 1: )بما يليالتحديات  تتمثل، 2الريفيين. وكما هو موضح في الشكل 

 نقص في االنخراط المنسق والمنهجي للشباب يوجد (2)؛ وغير مسموعة وسيئة التنظيممجزأة،  الشعبية

إلى تحسين استجابته لطلبات الشباب  في تنفيذ عملياته الصندوق( يحتاج 3صنع القرار؛ )ل الرسمية عملياتال في

بناء  بالترافق معإشراك الشباب الريفي كممارسة معيارية تستند إلى نهج مخصص،  ومن شأنوتطلعاتهم. 

وزيادة مراعاة في عمليات صنع القرار في الصندوق، االنخراط الفعال للشباب إلى  أن يؤديالقدرات، 

، وجميعها نتائج رئيسية يشباب الريفللالتمكين االجتماعي واالقتصادي  ودعم ،لشبابل وقاستثمارات الصند

 .للمواردفي إطار التجديد الحادي عشر  خطة عمل الشباب الريفيتنفيذ متوخاة من 

 نظرية التغيير – 2الشكل 

 

 المخرجات

 النواتج

 التحديات

  الصندوق عمليات في الشباب للسكان الفعالة المشاركة•

 للشباب الصندوق استثمارات مراعاة زيادة•

 وتفعيله الشباب إلشراك نهج تصميم تم•

 الصندوق في القرار صنع عمليات في يشاركون وهم وتنظيمهم، الشباب تدريب تم•

 مسموعة وغير منظمة وغير مجزأة، الشعبية القاعدة مستوى على الشباب أصوات تعد•
 في الريفيين للشباب المنهجي االنخراط في نقص وهنالك األنشطة، تنسيق من أدنى حد يوجد•

 القرار لصنع الرسمية العمليات
 وتطلعاتهم الشباب السكان لطلبات الصندوق مشروعات في منهجية استجابة توجد ال•
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 يمي للسيناريوهات األربعةاألساس المفاه -جيم

 صياغةالمتكافئ للبالغين والشباب عامال مؤثرا في  10االنخراطسلم روجر هارت للمشاركة من أجل  شّكل -19

وإتاحة الفرص لهم للقيادة  ،واستشارتهم ،إلى ضمان إعالم الشباب الراميةاألربعة  سيناريوهات العمل

 صنع القرار.عملية في المشاركة بنشاط و

عمليات لل دعامة( على تطبيق عدسة ريفية على مشاركة الشباب 2019) Morelو Trivelli عملكما شّكل  -20

السيناريوهات التي يستفيد فيها الشباب من تدخالت وخدمات معينة أثناء  وضع التي ساهمت في الفكرية

تحولهم ، فضال عن المشروعات اإلنمائيةورصد أو تقييم  ،والتنفيذ ،في التصميمبدور نشط  اضظالعهم

 زراعية مبتكرة. لممارسات ومروجين خدماتمقدمي  إلى

 األدوار المحتملة للشباب الريفي -دال

أن يلعبوا دور المستفيدين،  ذا النهجيشمل هذا النهج القائمة الكاملة لخيارات المشاركة، ويمكن للشباب وفقا له -21

أو مقدمي الخدمات، أو ببساطة الرواد والقادة المحليين عبر مشاركتهم في مجموعة من الوظائف المختلفة 

والتي تتراوح من الحوار السياساتي إلى تصميم  –التي يتم االضطالع بها على جميع المستويات اإلنمائية 

أدناه أمثلة لألدوار/الوظائف المحتملة. وعالوة على لعب  1لجدول البرامج ومن التنفيذ إلى الرصد. ويقدم ا

األدوار وأداء الوظائف الموضحة أدناه، سيكون ممثلو الشباب المنتخبون مسؤولين أمام ناخبيهم عن ضمان 

 إسماع أصوات الشباب الذين يمثلونهم.

 : 1الجدول 

 أدوار ووظائف الشباب

 دور في عملية صنع القرار دور تعاوني دور استشاري دور تشاوري 

التعبير عن الشواغل  المستفيدون

 والتطلعات

تحديد الممارسات 

واألنشطة التي سيتم 

 تقاسمها عبر البرامج

تحديد الحلول ودعم 

تصميم أنشطة التعاون بين 

بلدان الجنوب والتعاون 

 الثالثي

التعبير عن الشواغل 

والتطلعات التي يتم التعبير 

بعدئذ  عنها بصورة مباشرة

في الخيارات التي يتم 

 إعدادها

مقدمو 

الخدمات/المشاركون في 

 التنفيذ

تقاسم أفضل 

 الممارسات والموارد

 

تقديم المشورة حول 

االبتكارات المثبتة 

 عند صياغة الحلول

بناء شراكة مع وحدات 

إدارة المشروع أو 

البرنامج في تنفيذ 

 المشروع

المشورة والتوصيات  إدماج

 في القرارات قدر اإلمكان

تقديم المعلومات  القادة المحليون/الرواد

لمساعدة فرق الصندوق 

على فهم المشاكل، 

 والفرص والحلول

توفير التغذية الراجعة 

حول التحليالت، 

والقرارات 

 واالستراتيجيات

المشاركة في مشاورات 

برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية 

الشراكة وبناء 

استقطاب التأييد  في

المستوى الوطني،  على

 واإلقليمي، والعالمي

تنفيذ الخيارات التي تعطي 

 األفضلية للشباب

 (.2014( والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2019) Morelو Trivelliمقتبس بتصرف من: 

 

 تحديد السيناريوهات األربعة -ا  رابع

 ستة معايير الختيار أفضل سيناريو ممكن، على النحو التالي: أدت مشاورات الشباب إلى تحديد -22

 ؛مجرد مستفيدينكإمكانية إشراك الشباب على مستوى القاعدة الشعبية كشركاء نشطين، وليس  (1)

                                                      
 ( كنموذج مبدئي للتفكير في مشاركة الشباب في المشروعات، وطبيعتها، والغرض منها.2013) R.A. Hartيعمل سلم المشاركة )) 10
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المجال لتجنب اقتناص النخبة من الشباب وللمواءمة مع سياسات الصندوق بشأن  إتاحة –الشمولية  (2)

 ؛بين الجنسين والشعوب األصليةاستهداف الفقر، وقضايا التمايز 

واالستجابة  ،، وفوائد الشباب الملموسةمستوى القاعدة الشعبيةعلى  متمايزةإجراءات  من أجلالمرونة  (3)

 ؛واإلقليمية والعالمية القطريةية جراءات السياساتاإللقضايا الشباب في 

وتوسيع على مستوى المشروع إلشراك الشباب الناجحة الحالية البناء على المبادرات  -طابع العمليال (4)

 نطاقها؛

التقدم االجتماعي  عجلة دفع سبلأفكار الشباب حول التي تتمتع بها تسخير إمكانات االبتكار  -االبتكار  (5)

 ؛واالقتصادي

 الشباب ومع القطاع الخاص والجامعات. اآلليات القائمة إلشراكإمكانية تعزيز الشراكات مع  (6)

( الدروس والمالحظات 1سيناريوهات باالستناد إلى االعتبارات التالية: )ولذلك استطلع الصندوق أربعة  -23

( المعايير التي حددها الشباب )انظر الجدول 3في نظرية التغيير؛ ) التي تم تحديدها( األولويات 2الرئيسية؛ )

 أعاله(.

 تأسيس مجلس استشاري جديد للشباب الريفيالسيناريو األول:  - ألف

شاري جديد للشباب الريفي أحد سبل توفير هيكل تشاركي من أجل تشكيل لجان تقوم يعد إنشاء مجلس است -24

وعلى وجه العموم، تتمتع مثل هذه المجالس بهياكل حوكمة رسمية وهرمية.  11بمناقشة القضايا المجتمعية.

طار وفي حال تم إنشاء مجلس جديد، فإنه سيحتاج إلى أهداف ووظائف ومعايير اختيار واضحة، إلى جانب إ

استراتيجي ونظام للحوكمة وخريطة طريق. وتتمثل نقاط القوة الرئيسية في مثل هذا الهيكل الجديد في أنه 

( ترتيبات مناسبة للتنسيق، والتخطيط 2( خطا واضحا لإلدارة والتشكيالت الداخلية؛ )1يمكن أن يضع: )

( وظائف وهياكل 4المجلس؛ ) ( مسؤوليات وأدوار تشغيلية واضحة ألعضاء3االستراتيجي، واالتصال؛ )

 مفصلة لتالئم الصندوق.

في حين و. مستوى القاعدة الشعبيةأن هذا النهج ينطوي على بعض أوجه القصور كقناة لألصوات على  غير -25

إال أن نطاق عملها يميل إلى أن يكون ضيقا ، 12أثبتت مجالس الشباب أنها طرق فعالة لتعزيز مشاركة الشباب

 ،وبالتالي 13.كبير على مستوى المقر، األمر الذي يجعلها أكثر بعدا عن واقع الشباب نسبيا ويقتصر إلى حد

 بشكل تام. على مستوى القواعد الشعبية الشباب تمثل" قد ال شبابيةتشكل خطر خلق "نخبة  فإنها

 العمل مع مجالس الشباب القائمةالسيناريو الثاني:  - باء

عل مجالس للشباب ذات لجان يمكنها المشاركة في بعض أنشطة أنشأ عدد من كيانات األمم المتحدة بالف -26

الصندوق. وفي هذا السيناريو، يؤسس الصندوق شراكات مع مجالس الشباب القائمة لالضطالع باألنشطة 

وباستقطاب التأييد بصورة مشتركة. ومن شأن مسار العمل هذا أن يمّكن الصندوق من االنخراط على الفور 

هياكل المجالس القائمة. كما أنه سيساعد الصندوق على تعميق معرفته بقضايا الشباب،  مع ممثلي الشباب في

شريطة أن تكون هذه المجالس قادرة حقا على الوصول إلى الشباب الريفيين الفقراء بصورة مستمرة 

خيار واالستجابة الحتياجاتهم المتمايزة والمتطورة باستمرار. وقد يكون تنفيذ هذا الخيار أسهل من ال

                                                      
11H. Matthews (2001).  
 (.2009الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) 12
(، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 2019) Refugees International(، 2016لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )مكتب التقييم التابع  13

 (.2011(، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )2017والثقافة )
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مجلسه  لتشكيل، إذ أنه يجنب الصندوق الحاجة إلى إجراء عملية مطولة األولالمنصوص عليه في السيناريو 

 الخاص من نقطة الصفر.

ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه الصندوق في هذا السيناريو في ضمان المشاركة الفعلية للشباب  -27

الحوار  الرئيسي للمجالس القائمة من هذا النوع إلى أن ينصب علىمستوى القاعدة الشعبية. ويميل التركيز  على

نادرا و ،السياساتي، واستقطاب التأييد، وغيرها من المبادرات السياساتية على المستويين اإلقليمي والعالمي

تؤدي مثل هذه العمليات إلى اتخاذ إجراءات على أرض الواقع. ويتعارض ذلك مع الرغبة التي أعرب عنها  ما

الشباب في التركيز بشكل قوي على المستوى الميداني والتنظيم على مستوى القاعدة الشعبية، واللذان يشكالن 

 عنصرا حاسما تفتقر إليه األطر القائمة لمشاركة الشباب.

السعي لالنخراط الدينامي مع المنصات والشبكات القائمة التي تعتمد السيناريو الثالث:  - جيم

 الشباب  على

 14، ينخرط الصندوق في مجاالت مواضيعية أقل رسمية تتسم بعالقات فضفاضةالثالثبموجب السيناريو  -28

وهياكل أفقية ناشئة عن التقارب التلقائي إلى حد ما بين الناشطين الشباب. ويقوم األعضاء بتسخير عملية إقامة 

 15ليس مجرد إقامة الشبكات".الشبكات لتحقيق المنافع، ولكن "ما يجعلها شبكة هو وجود هدف مشترك، و

ويمكن االنخراط مع هذه الكيانات )الشبكات، والمنصات، والمنتديات، ومجموعات العمل المواضيعية، 

إلى ذلك( بشكل مخصص من خالل طرق ذات صلة أوثق بعملها. وهي عادة ليست كيانات قانونية بل  وما

 مساحات تعليمية غير رسمية.

نه يتسم بالمرونة ويمكن تكييفه مع المتطلبات السياقية التقنية. كما أنه يتطلب وتكمن ميزة هذا الخيار في أ -29

الصندوق التعامل مع عدد كبير من األشخاص من ذوي الخبرات وأنواع الدراية المتنوعة من أجل زيادة  من

إمكانيات االنتشار والتخفيف من خطر إنشاء مجموعة من شباب النخبة. ويتمثل جانب الضعف في أنه سيكون 

ومن شأن الطبيعة  من الصعب على أية منظمة مواءمة هذا السيناريو مع دورة التخطيط الخاصة بها.

الصندوق بشكل منهجي مع الشباب الريفي  انخراط صعوبةمن  تزيد المخصصة والمتغيرة لهذه الشبكات أن 

عملية ميدانية منظمة على وجود هذه الشبكات لحشد أصوات الشباب الريفي وتوجيهها في عمل  واعتماد أية

لذين يصعب الوصول إليهم، والذين قد يعجزون البرامج. وهي أقل مالءمة لالنخراط مع الشباب الريفيين ا

أصواتهم من دون تلقي الدعم. كما أنه من الصعب إرساء الشراكات مع مثل هذه الكيانات التي تتسم  إسماع عن

 بطابع غير رسمي إلى حد كبير وتفتقر إلى هيكل مؤسس قانونيا.

 صوات الشباب بالعملنهج على مستوى القاعدة الشعبية لربط أالسيناريو الرابع:  - دال

مشاركة  حيث تكمن حاليا الفجوة األكبر في -في السيناريو الرابع، ينصب التركيز على مستوى القاعدة الشعبية  -30

خالل التفاعل  الشباب. وسيتم اقتناص مطالب الشباب، وتطلعاتهم، وتحدياتهم، وحلولهم بصورة منهجية من

)العمل مع  الثانيذا الخيار من المزايا المرتبطة بالسيناريو الدينامي الذي يرّكز على الشباب. وسيستفيد ه

مجالس الشباب القائمة(، حيث سيتم استكمال التوجه التشغيلي للغاية لهذا الخيار وتركيزه على العمل الجاري 

 في الميدان من خالل عمل المجالس العالمية القائمة.

وات الشباب المجزأة على مستوى القاعدة الشعبية، ، تتمثل الفكرة في تجميع أص3وكما هو موضح في الشكل  -31

والترويج لدرجات مختلفة من التفاعل على المستويات الثالثة )مستوى القاعدة الشعبية، والمستويان اإلقليمي 

والعالمي( مع الشباب الذين يؤدون مجموعة من األدوار المختلفة وفقا الهتماماتهم وأولوياتهم. وستتم التفاعالت 

                                                      
14 J.M. Bryson, B.C. Crosby and M.M. Stone (2006) . 
15 006)Terri Willard and Heather Creech (2. 
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بمن فيهم  –على مستوى القاعدة الشعبية والمستوى القطري، حيث سيتبادل الشباب من خلفيات مختلفة  األكثف

األفكار، والموارد،  –الشباب الذين يصعب الوصول إليهم، والشباب من المناطق شبه الريفية وشبه الحضرية 

ولتساعد  ،برمجة القطريةوالخبرات على أساس منهجي، وإن كان مرنا، لتسترشد بها كافة جوانب عمل ال

 تشكيل النهج بطريقة تتناسب مع السياق في كل حالة. على

 لالنخراط مع الشباب نهج على مستوى القاعدة الشعبية: 3الشكل 

 

نقلة في طريقة انخراط الصندوق مع الشباب في أعمال البرمجة القطرية بغية وينطوي السيناريو الرابع على  -32

تعظيم مشاركة الشباب بدون إنشاء هياكل جديدة من الصفر. ومن شأن الطبيعة الدينامية والمرنة لهذا الخيار 

كيانات  مل معأن تسمح بتكييف النهج على أساس كل بلد على حدة مع البناء على الممارسات الجيدة الحالية والع

 الشباب من أجل تحسين جودة تنفيذ البرامج القطرية المراعية للشباب.

وبموجب هذا السيناريو، تتحقق شمولية األصوات على مستوى القاعدة الشعبية، وتقترن هذه الشمولية  -33

خالل، على بإمكانيات كبيرة لتقاطع أفكار الشباب في الفضاء الريفي من أجل المساهمة في التحول الريفي من 

سبيل المثال، تحالفات جديدة على مستوى القاعدة الشعبية من أجل التنمية أو مجتمعات الممارسة. ومن الممكن 

 تفعيل نقاط دخول متعددة للشباب خالل دورات البرامج القطرية كلما ظهرت حاجة أو فرصة محددة لذلك.

للمساعدة في االستفادة من المعارف الميدانية ليمية اإلقوعلى الصعيد اإلقليمي، يمكن إقامة روابط مع المراكز  -34

والممارسات الجيدة إلرشاد تنفيذ االستثمار. ويمكن االستفادة من المنصات اإلقليمية مثل منصة التعاون 

ومنظماتهم ومجموعاتهم غير شبكات الشباب، ومنتدياتهم •
 الرسمية

شبكات الشباب، ومنتدياتهم ومنظماتهم ومجموعاتهم غير •
 الرسمية

األفراد الشباب من الشبان والشابات )القادة والرواد •

 الشباب، إلخ(

 أصوات الشباب

، تيالسياسا استرشاد االنخراطالهدف: 

الفرص االستراتيجية القطرية  وتصميم برامج

، واإلشراف عليها، وتنفيذها، اتالمشروعو

 وتقييمها

 منتديات دينامية لمختلف ممثلي الشباب

، بما ةمنصات التعلم اإلقليمي استرشادالهدف: 

في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

 ، بالممارسات الجيدةالثالثي

 واالستفادةالصندوق  الرئاسية فيكيانات المع  االنخراطالهدف: 

 وضوح الصورةمن مجالس الشباب العالمية القائمة من أجل 

 مع الكيانات الدولية وإرساء الشراكات
 

 ممثلو الشباب

 

منسق "شبكة" الشباب على 

  مستوى القاعدة الشعبية

KNOWLEDGE 

 المعرفة

 المطالب
 التحديات
 التطلعات
 الفرص

 

 الخبرة
 الحلول

 الممارسات الجيدة
 الدروس المستخلصة

 الممارسات الجيدة

الدروس 

 المستخلصة
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بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتعزيز التعلم ضمن األقاليم وفيما بينها. كما يمكن تحري أوجه التآزر  بين

 16اإلقليمية والمواضيعية القائمة وموارد شبكة اإلنترنت.الشبكات  مع

يمكن  للشباب قاعدة أدلة قوية يمكن تقاسمها على المستوى العالمي. كما ما يصلحوتشكل مخرجات التعلم بشأن  -35

أن توفر اإلرشاد لمداوالت الصندوق في اجتماعات  الشباب لصالح الشبابلقصص النجاح التي يقوم بها 

ذي ومجلس المحافظين. ومن شأن إقامة رابط مع الكيانات الشبابية الدولية مثل تحالف الشباب المجلس التنفي

من أجل القضاء على الجوع التابع للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، ومنتدى الشباب التابع للمجلس 

 االقتصادي واالجتماعي، أن يوفر فرصة ثمينة الستقطاب التأييد لقضايا الشباب. 

تركيز تشغيلي قوي على مستوى القاعدة  أنه ينطوي علىالقيمة المضافة الرئيسية لهذا الخيار في  تكمنو -36

في استقطاب التأييد العمل الجاري مع الهيئات اإلقليمية والدولية التي تدعم جهود الشباب  ويرفد ،الشعبية

برمجة الصندوق بطرق تجعله أكثر ل توفر اإلرشادحلقة التعلم المستمر أن ل يمكنجدول أعمال الشباب. ول

 ،أكبر لقدرات البرمجة المراعية للشباب في الصندوق إدماجفي نهاية المطاف إلى  وأن تؤدي ،استجابة للشباب

 الصندوق والحكومات. مع القاعدة الشعبيةمجموعات الشباب على مستوى  مع تحفيزها في الوقت ذاته النخراط

حين  وفي. هاما ابتكاراأن هذا الخيار يمثل  بواقع الرابعفي إطار السيناريو  عةالمتوقوتتعلق التحديات الرئيسية  -37

 هذا النهج في هيكله الالمركزي إدماجسيتعين عليه  إال أنهيتبنى بالفعل تعميم الشباب كأولوية،  أن الصندوق

، بصورة أكبر ذلك من الفرق القطرية توسيع نطاق عملها للتواصل واالستماع للشباب وسيستدعي. تدريجيا

 جائحةحالة الطوارئ الناجمة عن أزمة  ستطرحباإلضافة إلى ذلك، و. وصبرا وقتا تتطلبوهي عملية 

. وقد تم النظر بشكل مؤكد تحديات جديدةالمصاحبة لها، والقيود على تحركات األشخاص ، 19-كوفيد

تطبيقها في إطار بغية واستراتيجيات التجميع  ،تعبئة الشبابل التحويل الرقمياستراتيجيات التكيف مثل  في

 .على مستوى القاعدة الشعبيةهذا النهج 

للسماح لموظفي الصندوق بتعلم  تدريجية تعميم عملية تنفيذ هذا الخيار على مراحل كجزء من ومن الممكن -38

من أعمال  امعياري جزءاأن تصبح للممارسات التي ينطوي عليها االستماع إلى الشباب الريفي كيف يمكن 

أوجه  ةأيوإدارة ، من أجل تحديد إقليمفي كل  بلد واحدالبرمجة القطرية. ويمكن تجريبه في خمسة بلدان، 

 التجديد الثاني عشر فترة قبل تخصيص المزيد من الموارد لتوسيع تطبيقه خالل قد تظهرقصور أو اختناقات 

اء يؤدي قيمة أصوات الشباب في حوار بنّ  ولحوأدلة  دروساسيولد تقييم البرنامج التجريبي و. للموارد

 التحول الريفي. إلى

المستمر مع الشباب في مجموعة متنوعة  االنخراطالبرامج القطرية في نهاية المطاف  وبعد ذلك، ستيسر -39

 تعزيزيمكن و. التنفيذوعمليات  المشروعاتخالل دورات  مستوى القاعدة الشعبيةالتشكيالت على  من

دعم الدور االستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه الشباب كشركاء نشطين  بغيةوتنظيمها  وإدماجها، ،الممارسة هذه

 .اتفي تنفيذ المشروع

 الرصد -هاء

سيتم إجراء الرصد في إطار خطة عمل الشباب الريفي. وسيتم قياس الفعالية اإلجمالية لمساهمتها على خلفية  -40

التي تم تحديدها لخطة عمل الشباب الريفي. وستتم االستفادة أهداف المخرجات والنواتج ذات الصلة األوثق و

قياس المؤشرات المرتبطة بها والتحقق منها، بما في ذلك مؤشرات من أجل من أنظمة التتبع المؤسسية القائمة 

                                                      
مؤسسة فيدأمريكا )شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي(، ومؤسسة فيدأفريكا )شعبة أفريقية الغربية والوسطى(، وبرنامج الربط الشبكي  16

دنى أجل التنمية الريفية )شعبة آسيا والمحيط الهادي(، وشبكة المناطق الريفية المتصلة المعنية بالوصــول إلى المعرفـة )شعبة الشرق األ من

 وشمال أفريقيا وأوروبا( وبوابة الحلول الريفية.
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مجموعة ضمان الجودة التي تم تصميمها لضمان الجودة عند االستهالل، والتي تستخدم في التصنيف العام 

 تصميم البرنامج/المشروع.الكتمال 

 التكلفة التقديرية - واو

أدناه التكلفة التقديرية إلنشاء اآللية بموجب كل سيناريو خالل العام األول من التنفيذ فقط.  2يوجز الجدول  -41

ويتميز السيناريو األول والسيناريو الثاني بنهج عالمي يركز فيه الجزء األكبر من األنشطة على استقطاب 

لى المستوى العالمي أو تقديم المشورة للوظائف المتعلقة بأهم العمليات المؤسسية. ويركز السيناريو التأييد ع

الثالث على االستفادة من موارد الشباب في الشبكات اإلقليمية القائمة. فيما يستدعي السيناريو الرابع نهجا نقيا 

أصوات الشباب على المستوى  تعبئةسمة في تدفعه القاعدة الشعبية، وهو يهدف إلى ردم فجوة ذات أهمية حا

 المحلي وتعزيز انخراطهم في البرامج القطرية.

  2الجدول 

 التكلفة التقديرية

 الدوالرات األمريكية(ب التكلفة)

 السيناريو الرابع السيناريو الثالث السيناريو الثاني السيناريو األول 

تأسيس مجلس استشاري  
 جديد للشباب الريفي

مجالس الشباب  العمل مع
 القائمة

االنخراط مع المنصات 
والشبكات القائمة التي تعتمد 

 على الشباب

اتباع نهج على مستوى 
 القاعدة الشعبية

  

 000 5 األنشطة  000 5 األنشطة  000 5 األنشطة  000 30 األنشطة المستوى العالمي

  

  000 5 األنشطة  000 20 األنشطة  000 20 األنشطة  000 10 األنشطة المستوى اإلقليمي

  

مستوى القاعدة 

 الشعبية

  000 35 األنشطة  000 5 األنشطة  000 5 األنشطة  000 5 األنشطة

 000 45  000 30  000 30  000 45  المجموع

 التاليةوالخطوات  الخالصة -خامسا  

المساهمة بصورة مباشرة في عمل الصندوق تبرز الحاجة إلى اتباع نهج مخصص للشباب من أجل تمكينهم من  -42

على مستويات مختلفة. وعبّر الشباب الذين تمت استشارتهم بشكل ال لبس فيه عن رغبتهم بنهج على مستوى 

القاعدة الشعبية يوفر لهم إجراءات ملموسة وفوائد حقيقية كشركاء إنمائيين نشطين على أرض الواقع. 

استقطاب التأييد على المستويين اإلقليمي والعالمي والتي تتعلق بالقيم  يرغبون أيضا بالمساهمة في جهود وهم

 النبيلة القادرة على إضافة القيمة إلى العمل على مستوى القاعدة الشعبية.

ويقدم السيناريو الرابع طريقة جديدة لحشد وتجميع أصوات الشباب على مستوى القاعدة الشعبية وتوجيهها  -43

ع القرار في الصندوق. ومن شأن هذا الخيار أن يردم فجوة حاسمة على مستوى بشكل فعال نحو عمليات صن

القاعدة الشعبية، وأن يحفز المشاركة العملية المنظمة في عمليات الصندوق على المستوى القطري. 

سيتيح للشباب فرصة إسماع أصواتهم على المستويين اإلقليمي والدولي من خالل عمليات صنع القرار  أنه كما

 ي الصندوق أو من خالل مجالس الشباب ومنصاتهم ومنتدياتهم القائمة.ف
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 تصميم وتنفيذ نهج على مستوى القاعدة الشعبية  - ألف

األول موجز لتصميم النهج على مستوى القاعدة الشعبية والمتوخى بموجب السيناريو الرابع،  الملحقيرد في  -44

وتشمل العناصر ذات األهمية الحاسمة على مستوى القاعدة  17بما في ذلك اللبنات األساسية وتدابير التنفيذ.

الشعبية تعبئة أصوات الشباب وتجميعها حول األفراد والكيانات المستقلة ذات اإلدارة الذاتية، سواء الرسمية 

بنقاط أوغير الرسمية، والتي توفر للشباب مساحات آمنة للتعلم على مستوى األقران والتمكين الذاتي وتزودهم 

يمكن استخدامها كفرص لجميع الشباب من أجل الوصول إلى فهم مشترك حول كيفية تمثيل الشباب  ضحةوا

 في المبادرات اإلنمائية.

وسيأخذ التنفيذ شكل عملية تتجه من القاعدة إلى القمة ويتم إجراؤها تدريجيا خطوة بخطوة، وسيبدأ بصورة  -45

يجيا ليشمل بلدانا أخرى إثر تقييم التجربة. وسيستمر تجريبية في خمسة بلدان، وسيتم توسيعه بعد ذلك تدر

إرساء الشراكات مع المنظمات القائمة التي يقودها الشباب )مثل مذكرة تفاهم مع تحالف الشباب من أجل 

القضاء على الجوع التابع للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها(، وجهات أخرى من أجل تعزيز أوجه التآزر 

ير تمثيل الشباب الريفي في السياسات والعمليات االستراتيجية. وستلعب تنمية قدرات الشباب البرامجي، وتيس

دورا حاسمة في التنفيذ الناجح لهذه المبادرة، إلى جانب االهتمام المستمر بالتمايز بين الجنسين والتنوع. 

 استدامته. شأن إدماج هذا النهج في الصندوق، إلى جانب إرساء الشراكات، أن يعزز من ومن

 والمعالم البارزة التاليةالخطوات  - باء

 تشمل الخطوات التي تم إنجازها حتى اآلن ما يلي: -46

 ؛(2020مايو/أيار  -إتمام ورقة الموقف )أبريل/نيسان  (1)

 ؛(2020التغذية الراجعة من المجلس التنفيذي للصندوق )مايو/أيار  (2)

 18(.2020)يونيو/حزيران تصميم النهج على مستوى القاعدة الشعبية  (3)

وسيعمل فريق التعاون في مجال التقييم مع جهات االتصال الشبابية اإلقليمية المعينة وموظفي البرامج القطرية  -47

 من أجل:

إعداد النهج على مستوى القاعدة الشعبية واالستعداد لتنفيذ المرحلة التجريبية )أكتوبر/تشرين األول  (1)

 ؛(2021ديسمبر/كانون األول  - 2020

إجراء تقييم للمرحلة التجريبية، بما في ذلك تحليل للتكاليف والمنافع، قبل بدء عملية النشر التدريجي  (2)

 .(2025-2022بلدان أخرى )يناير/كانون الثاني  في

سيقوم فريق التعاون في مجال التقييم بتيسير التنفيذ مع الشركاء من الشباب على مستوى القاعدة الشعبية والذين  -48

ن منسقا من بينهم لتنسيق التعبئة. وستدعم جهات االتصال الشبابية اإلقليمية فريق التعاون في مجال سيختارو

في العملية. وسيعمل موظفو البرامج اإلقليمية التقييم كجهات اتصال للتنسيق الداخلي لمساهمات المراكز 

للصندوق ووحدات إدارة القطرية كمحاورين رئيسيين يربطون الشركاء من الشباب بالمكاتب القطرية 

 المشروعات.

يتم تشغيل المبادرة  وما أنهذه األنشطة. لتنفيذ ميزانية غير الموظفين  فريق التعاون في مجال التقييمستخدم يسو -49

دعم الجهات  من أجل زيادةفي استخدام تمويل المنح  ينظر فريق التعاون في مجال التقييم أيضابالكامل، س

وتنظيم مشاركتها في عمليات صنع القرار في الصندوق.  مستوى القاعدة الشعبيةعلى الفاعلة الشبابية 

                                                      
 تتاح الوثيقة كاملة بناء على الطلب. 17
 ال تزال المناقشات جارية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وبالتالي سيتم تنقيح وثيقة التصميم الكاملة وفقا لذلك خالل األشهر القادمة. 18
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 الخاص القطاعاألموال التكميلية وجذب التمويل المشترك من الدول األعضاء )بما في ذلك  لتعبئة السعي وسيتم

 ( على أساس الظروف الخاصة بكل بلد.فيها

 

 3الجدول 

 األنشطة المستكملة والمعالم البارزة

 

(فريق الشباب)فريق التعاون في مجال التقييم -2020حزيران /يونيو-نيسان /أبريل
األنشطة المستكملة

إحالة ورقة الموقف إلى لجنة إدارة العمليات: 2020نيسان /أبريل•

اإلحالة إلى لجنة اإلدارة التنفيذية لالستعراض: 2020أيار /مايو•

2020أيار /مايو26المشاورة اإللكترونية مع أعضاء المجلس التنفيذي في : 2020أيار /مايو•

(فريق الشباب)فريق التعاون في مجال التقييم -2020أيلول /سبتمبر-حزيران /يونيو
األنشطة التحضيرية

إدماج تعليقات المجلس التنفيذي والمدخالت الواردة من مجلس الشباب )ورقة موقف : 2020أيلول /سبتمبر-2020حزيران /يونيو•

وإحالة تصميم السيناريو الرابع إلى المجلس التنفيذي للعلم ( للقضاء على الجوع

ادة أصوات إبرام مذكرة تفاهم مع تحالف الشباب من أجل القضاء على الجوع تضفي الطابع الرسمي على أوجه التكامل والتآزر من أجل زي•

الشباب الريفي على الساحة العالمية

أنشطة مشتركة مع مجلس الشباب للقضاء على الجوع•

فريق التعاون في مجال -2021كانون األول /ديسمبر-2020تشرين األول /أكتوبر
حاب أص/ المكاتب القطرية للصندوق / المراكز اإلقليمية ( / فريق الشباب)التقييم 

المصلحة من الشباب 
واإلطالقوالنشرالتجريب، 

ن الشباب انخراط فريق التعاون في مجال التقييم، وجهات االتصال في المراكز اإلقليمية وأصحاب المصلحة م: 2020تشرين األول /أكتوبر•

في مناقشات بغية االتفاق على التنفيذ

تتم إرساء الشراكات على مستوى القاعدة الشعبية من أجل التنمية في البلدان التي س: 2020كانون األول /ديسمبر-تشرين األول /أكتوبر•

فيها التجربة

وضع خطة لبناء قدرات أعضاء التحالفات من الشباب: 2021كانون الثاني /يناير•

بناء قدرات ممثلي تحالف الشباب على مستوى القاعدة الشعبية: 2021حزيران /يونيو-شباط /فبراير•

إطالق نهج الشباب على مستوى القاعدة الشعبية: 2021آب /أغسطس-حزيران /يونيو•

تقييم المرحلة التجريبية: 2021كانون األول /ديسمبر•

توسيع النطاق التدريجي لما يصلح ليشمل بلدانا أخرى: وما بعد2022كانون الثاني /يناير•
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 19 (لوثيقة التصميم موجز)نهج على مستوى القاعدة الشعبية لربط أصوات الشباب بالعمل 

 اللبنات األساسية  - أوال

 من القاعدة إلى القمةيتجه نهج  -ألف

ربط تسيسهل هذا النهج إنشاء آلية  -1

 القاعدةالشابات والشبان على مستوى 

هم، تلبي بشكل منهجي مطالبوالشعبية، 

لتستنير وحلولهم  ،وتحدياتهم ،وتطلعاتهم

هؤالء  وسيتقاسمبرامج الصندوق.  بها

والشابات األفكار والموارد  نالشبا

، وفي الوقت والخبرات بطريقة منهجية

يشاركون في عمليات كما س ذاته مرنة،

  ركاء نشطين.الصندوق كش

من خلفيات متنوعة يأتون  لشباب العملية وإتاحةالحوار  إلطالقوسيلة  القاعدة إلى القمةمن يتجه سيوفر اعتماد نهج و -2

الملكية الشعور بإلى زيادة  ذلك أيضاسيؤدي و. أكبر وتشاركية يتسم بإنصافإطار  فيالنتيجة تتمثل ، ومختلفةو

مستوى القاعدة على  بانخراط أكبر: إذا شعر الشباب اإلنمائية النتائجتقدم في تحقيق  بغية إحرازوالمساءلة المتبادلة 

استدامة النتائج على األجل وبلدهم. وسيساعد ذلك على ضمان المحلي تنمية مجتمعهم  تبني، فسيتم تمكينهم من الشعبية

ستفادة من احتياطيات رأس المال اال عبرتحديث النهج واألدوات  في الوقت الذي سيدفع فيه أيضا عجلة، الطويل

االستفادة من القوة الكاملة فرصة  من القاعدة إلى القمةالمتجه سيتيح هذا النهج و. االبتكاريةالبشري ومجموعة األفكار 

 عزلة التجمعات.وكسر  المجمعة لمعرفة الشباب

 وال يكمنمحلية والقطاع الخاص. مع المؤسسات ال االنخراطمع الشباب فرصة لبناء قدراتهم على  الربطيتيح كما  -3

سياق  ليالئمالحالية مع تكييف النهج  االنخراطالبناء على ممارسات في إنشاء هياكل جديدة، بل  الهدف من ذلك في

 .من أجل ضمان الشمولية ات وألبعاد أوجه التقاطع األخرىالريفي للنساءوتكريس اهتمام خاص  ،بلد كل

الروابط مع المنظمات الحالية التي يقودها الشباب على الصعيدين اإلقليمي  وإقامة تحريوسيسهل هذا النهج أيضا  -4

، وتقاسم المعرفة يةعمليات السياساتالالشباب في  وانخراطوالعالمي )مثل تحالف الشباب من أجل القضاء على الجوع(، 

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.والتعلم من خالل 

 من القاعدة إلى القمةلنهج يتجه إطار  -باء

القاعدة الشعبية  على مستوى ( شبكة1ع: )يالمكونات الرئيسية إلطار التعبئة والتجم 1-يعرض الشكل ألف -5

الشباب )المستويات  النخراطثالثة مستويات  (2) ؛المنسقةالمجموعات المستقلة ذات اإلدارة الذاتية والمنظمات  من

 (.والعالمية ،واإلقليمية ،القطرية

                                                      
 تتاح الوثيقة كاملة بناء على الطلب. 19
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في حين سيتم تحديد والشباب ومعهم.  قبلمن  ما، بل سيلزم تشكيلهونموذج الحوكمةال يمكن فرض النموذج التنظيمي و -6

إال أن هنالك بعض من قبل الشباب ومعهم،  أيضايتم تشكيله وسنموذج التعبئة والتجميع على أساس كل سياق وطني 

 :وهي تتضمنب، خالل مشاورات الشبا التفضيالت التي ظهرت

توفر األقران والتمكين الذاتي و على مستوىالمجموعات المواضيعية والجغرافية التي تعد مساحات آمنة للتعلم  (1)

 ،سيبت األعضاء في القضايا التي سيتم تناولها في مناطقهموالشباب.  انخراطلجميع مبادرات  واضحةنقاط 

 يحدد قيمهم وأهدافهم المشتركة. بوضع ميثاق أيضا يقومون. وقد متمايزةوذلك للسماح باعتماد نهج 

 

الجنسين )مثل االستعداد  التمايز بينالتي تدعم الشمولية وتراعي و ،ختيار األعضاءال الواضحة معاييرال (2)

 (.واألنشطة المتعلقة بالزراعة ،ومكان العمل ،واإلقامة ،والعمر ،للمشاركة والمساهمة

 باالستنادفرصة للعمل ببصوت و الجميعالحوكمة المشتركة )أي الالمركزية في اتخاذ القرار(، حيث يتمتع  (3)

 .ضمن المجموعة هداف المتفق عليهااألو ،ةوالقيم المشترك ،على الثقة قائمإطار  ضمنكفاءات كل شخص  إلى

ووسائل  ،وأجهزة الراديو ،التي يمكن للجميع الوصول إليها )مثل الهواتف المالئمةوسائل االتصال  اختيار (4)

 (.لسياقل وفقا واستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت األخرى، ،التواصل االجتماعي

جموعات والصندوق، وبالتالي ضمان تدفق المعلومات في بين الم الوصلاختيار الميسرين الذين يمكنهم  (5)

 .تجاهيناال

 .ةالشعبي االنخراط على مستوى القاعدةدعم تفعيل آلية من أجل  منسقةلمنظمة  20االختيار التشاركي (6)

نماذج  إرشادفي  أهمية حاسمة ذا التحليلوستكون لهخالل مرحلة التعبئة،  للتمايز بين الجنسينتحليل  وسيتم إجراء -7

 )مثل الوقت والتنقل(.التي يمكن للشابات مواجهتها الهيكل والحوكمة والعمليات الالزمة للتصدي للتحديات 

 ثالثة مستويات من االنخراط -جيم

 من أجل تحسينومقدمي خدمات و/أو مستفيدين  ،الشباب مع الصندوق كمستشارين سينخرطعلى المستوى القطري،  -8

 بتمثيلهم القطرية يةحوارات السياساتالفي  وكمستقطبي تأييد ،)مساءلة الشباب( وتنفيذها وتقييمها تصميم البرامج

 مصالح الشباب الريفي.ل

تعلم الالمعرفة، و تبادل ألغراض للصندوق المراكز اإلقليميةالشباب مع  سينخرط، اإلقليميعلى المستوى و -9

والتعاون بين بلدان الجنوب ، اإلقليميةمن المنصات  واالستفادة، وما ال يصلححول ما يصلح  مستوى األقران على

                                                      
سيتعين  يجب أن تكون المنظمة المنسقة ناضجة وذات خبرة كافية )أو التزام قوي( في مجال تمكين الشباب الريفي. وستشّكل الثقة جانبا حاسما، كما 20

 إجراء تقييم للقدرات.

شبكة من مجموعات الشباب المواضيعية 

 ذات اإلدارة الذاتية

شبكة من الميسرين الذين يتم اختيارهم من 

 كل مجموعة
 جهة منسقة
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منتدى الشباب التابع لبرنامج مثل )ومنتديات الشباب  ،21الصندوق على شبكة اإلنترنت منصاتو، والتعاون الثالثي

 يةات السياساتعمليكما سيشارك الشباب في ال، (منتدى الشباب الزراعي الكاريبيوفريقيا، التنمية الزراعية الشاملة أل

 والمشاورات.

 يةقرارات االستثماراإلرشاد للفي الصندوق  الرئاسيةكيانات الانخراط الشباب مع  سيوفرلى المستوى العالمي، وع -10

ستتاح للشباب فرص المساهمة بعباراتهم الخاصة في الحوارات العالمية ألصحاب المصلحة كما ، يةوالسياسات

 لشباب العالمية )مثل تحالف الشباب من أجل القضاء على الجوع(.المتعددين واالستفادة من مجالس ا

 تدابير التنفيذ - ثانيا

آلية إشراك الشباب باستخدام  سيتم تنفيذ -11

من القاعدة إلى القمة يتجه نهج تدريجي 

)تم تجريبه في خمسة بلدان، مع إجراء 

قبل  والمنافعلتكاليف لتحليالت تقييم 

المجال ستتيح هذه اآللية و(. توسيع النطاق

لتفاعالت الرسمية وغير الرسمية األفقية ل

 ،والصندوق ،والرأسية بين الشباب

مستوى والجهات الفاعلة األخرى من 

 المستوى العالميالشعبية إلى القاعدة 

 (.3)الشكل 

 

 

 

 

 22أدوار الصندوق، والشباب والجهات الفاعلة األخرى -ألف

تجريبه فيها. وستنخرط  سيتمالنهج في كل من البلدان التي  تنفيذ التابع للصندوق المعنيالقطري سيدعم الفريق  -12

عمليات المشاركة ممثلي الشباب الريفيين في  وستيّسر ،الفرق مع مجموعات الشباب فيما يتعلق باألنشطة البرامجية هذه

في جداول  يشباب الريفالأصوات  إدماجتضمن ساإلقليمية تبادل المعرفة و المراكزستنسق و. القطرية يةالسياسات

 وسترسيجميع األعمال التحضيرية،  لفريق التعاون في مجال التقييم التابعةستدعم فرق الشباب واألعمال اإلقليمية. 

تدعو كما سوشركاء آخرين،  والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهايقودها الشباب،  التي منظماتالشراكات مع 

 للكيانات الرئاسية في الصندوق. الت الشباب إلى تقديم مدخ

 من أجل اختياروعملياتها ونموذج الحوكمة  ،القيم واألهداف المشتركة حولإلى اتفاق يتوصل الشباب سوف و -13

على المستويات و. المنسقةالمنظمة  وانتقاء والجهات األخرىالميسرين وقنوات االتصال لالستجابة لطلبات الصندوق 

ل الشباب الذين تم اختيارهم من قبل هذه المجموعات مصالح الشابات والشبان واإلقليمية والعالمية، سيمثّ  القطرية

وسيساعدون في االستفادة  استقطاب التأييد،سيسهمون في أدوات كما والمشاورات،  السياساتية الريفيين في الحوارات

 االقتضاء.حسب  المزارعين الجامعة،ت الحالية التي يقودها الشباب ومنظماوالمجالس  من المنصات

                                                      
كة المناطق الريفية المتصلة المعنية فيدأمريكا، وفيدأفريكا، وبرنامج الربط الشبكي اإللكتروني للمشروعات الريفية في آسيا والمحيط الهادي، وشب 21

 بالوصول إلى المعرفة، وبوابة الحلول الريفية.

 يرد وصف مفصل ألدوار جميع أصحاب المصلحة في النسخة الكاملة من وثيقة التصميم. 22
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، والقطاع والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها)الحكومات، والمنظمات اإلنمائية، جهات فاعلة أخرى  تنخرطقد و -14

 بطرق مختلفة )انظر الجدول أدناه(. على مستوى القاعدة الشعبيةالخاص( مع شبكات الشباب 

 1الجدول 

 على مستوى القاعدة الشعبيةاالنخراط مع شبكات الشباب 

 العناصر الفاعلة األخرى الشباب الصندوق المستوى

ي
طن
لو
 ا
ى
تو
س
لم
 ا
/ 
ية
عب
شب
ال
ة 
عد
قا
ال
ى 
تو
س
م

 

 المشروعوحدة إدارة 

 تيسير ودعم التعبئة، والتجميع والنشر. •

 مدير البرنامج القطري

العمل مع وحدة إدارة المشروع لدعم  •

 وضع اآللية

الشباب بصورة االنخراط مع مجموعات  •

عامة أو فيما يخص أنشطة برامجية 

 محددة

تيسير الروابط مع شبكات الشباب القائمة  •

بغية إشراكها في العمليات السياساتية 

 القطرية

 هدافاألعلى  اآلليةيتفق أعضاء 

 ها،وعمليات الحوكمةونموذج  مشتركة،ال

 واالنخراط االجتماعات،والمشاركة في 

، حسب وجهات أخرىمع الصندوق 

 .االقتضاء

 

الميسرون والممثلون  سيضطلع

التبادل  تيسير( 1المختارون بما يلي: )

( تبادل 2والتنسيق بين المجموعات؛ )

المعلومات والمعارف حول ما يحتاجه 

في الزراعة  لالنخراط يشباب الريفال

( 3وأنشطة األعمال الزراعية؛ )

عمليات الصندوق وتقديم  المشاركة في

( تمثيل 4التوصيات حسب الحاجة؛ )

حوارات الفي  يشباب الريفالمصالح 

 الوطنية يةالسياسات

 

قد تنخرط مؤسسات أخرى مع شبكات 

الشباب على مستوى القاعدة الشعبية، 

وسيتم ذلك على مستويات مختلفة وبطرق 

 مختلفة:

دعوة الشباب إلى تقاسم وجهات  -

ة الزراعية، نظرهم حول التنمي

وتهيئة فرص العمل، واألعمال 

 الزراعية، إلخ.

الدخول في ترتيبات تعاقدية مع  -

 الشباب لالستفادة من خبرتهم

استخدام الشبكة لنشر المعلومات التي  -

 قد تعود بالفائدة على الشباب الريفي

 

وقد تدعو المنصات العالمية واإلقليمية 

التي يقودها الشباب شبكة الشباب 

مستوى القاعدة الشعبية لمساعدتها  على

على إسماع صوتها في المساحات متعددة 

 أصحاب المصلحة. 

ي
يم
قل
إل
ا

 

 اإلقليميةالمراكز  جهات االتصال في

الربط مع مجموعات الشباب التابعة  •

لفريق التعاون في مجال التقييم وتنسيق 

 مساهمات المراكز اإلقليمية في العملية

جداول  في ضمان إدماج أصوات الشباب •

أعمال العمليات اإلقليمية وفرص االنخراط 

في برامج التعاون بين بلدان الجنوب 

 والتعاون الثالثي

سيقوم ممثلون مختارون بما يلي: 

 المستخلصةالدروس  تقاسم (1)

والممارسات الجيدة المكتسبة 

؛ مستوى القاعدة الشعبية على

المشاركة في تبادل المعرفة بين  (2)

شباب التمثيل مصالح  (3) ؛الشباب

 يةحوارات السياساتالفي  يالريف

اإلقليمية والمشاورات اإلقليمية؛ 

استقطاب المساهمة في أدوات  (4)

 .التأييد

ي
لم
عا
ال

 

مجال  التابعة لفريق التعاون فيفرق الشباب 

 التقييم

على  التدريجي النهجتسهيل تنفيذ  •

 المستوياتمختلف 

االتصال  جهاتالعمل عن كثب مع  •

 ،وموظفي اإلدماج االجتماعي ،اإلقليمية

وموظفي البرامج القطرية ودعمهم 

األعمال  لكافة)توفير اإلشراف 

 التحضيرية(

عند الضرورة، دعوة الشباب لتقديم  •

 في الصندوق الرئاسية للكياناتمدخالت 

الستقطاب العالمية  الخاصة حداثاألأو 

 .التأييد

يلي: سيقوم ممثلون مختارون بما 

 المستخلصةالدروس  تقاسم (1)

والممارسات الجيدة المكتسبة على 

( تمثيل 2؛ )مستوى القاعدة الشعبية

الهيئات في  يشباب الريفالمصالح 

الرئاسية للصندوق وفي الحوارات 

( المساهمة في 3؛ )السياساتية العالمية

 استقطاب التأييدأدوات 
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 مراحل التنفيذ -باء

 (:2021كانون األول /ديسمبر – 2020 تشرين األول/الشباب )أكتوبر شراكإلنهج  إعداد -15

المشروع التجريبي، بما التي يتم فيها تنفيذ بلدان الالشابات والشبان والمنظمات الشبابية في  وتعبئةرسم خرائط  (1)

 .المنسقةتشاركي للمنظمة  وتحديد تحليل للتمايز بين الجنسينفي ذلك 

آليتهم الجماعية بدعم من الشركاء المحليين/الوطنيين واالتفاق على  إعدادبعملية  تعبأتهمالذين تمت  الشبابيبدأ  (2)

 .سير العمل والعمليات

تم وضع وي. سيضطعون بهاوموظفي المشروع في ضوء األدوار التي  والجهة المنسقة، ،الشباب قدراتيتم تقييم  (3)

 عوائق التي قد يعانون منها، وال سيما الشابات، واليفاالعتبار أوضاع الشباب الري بعينخطة لبناء القدرات تأخذ 

 .ل()مثل الوقت والتنق

رسم خرائط أوجه التآزر مع المنظمات التي يمكن االستفادة منها تحديد واإلقليمي والعالمي،  المستويينعلى  (4)

، استقطاب التأييدغراض أل( والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيالشباب ) بينتبادل المعرفة أجل  من

( والمنتجات المعرفية، 23وتطوير الشراكات )مثل مذكرة التفاهم مع تحالف الشباب من أجل القضاء على الجوع

 .يةعمليات السياساتالوبناء قدرات ممثلي الشباب لدعم مشاركتهم الهادفة في المشاورات و

 (:2022) النطاقوتوسيع ( 2021 كانون األول/المرحلة التجريبية )ديسمبر تقييم -16

 تحليال التقييم الشباب. وسيتضمنوسيسترشد ب خطة عمل الشباب الريفي سيعتمد التقييم على مؤشرات تتماشى مع (1)

وتحديد العوائد االجتماعية  من أجل توسيع النطاقيهدف إلى إيجاد أكثر المسارات فعالية  والمنافعللتكاليف 

 .واالقتصادية لالستثمارات

ستلعب دورا حاسما التي و ،من منصات الشباب األخرى مدخالتعلى  أيضا توسيع النطاقة ستعتمد استراتيجيو (2)

 أخرى. بلدانهذا النهج في  نشرفي  كجهات حليفة

 الستدامةا -جيم

التي ينطوي  فوائدالوالثقة، والعمل التطوعي، وفهم  ،الستدامة المؤسسية الشعور بالملكيةل الداعمةستشمل العوامل  -17

التجميع )مثل رأس المال االجتماعي، والوصول إلى الموارد(، وقدرة الميسرين على التواصل مع المجموعات  عليها

 .ومؤهلموثوق  منسقوجود  عالوة على ،التي يعملون معها

مع الشباب الريفي في جميع المبادئ  االنخراط إدماجمن المرحلة التجريبية، سيتم  المستخلصةإلى الدروس  وباالستناد -18

 .يشباب الريفالبرامج الصندوق في تلبية احتياجات  تزيد فعالية كيالتوجيهية التشغيلية للصندوق 

بالمنح لموارد البشرية، وفرص الحصول على تمويل ل المؤسسة المضيفة ستستند االستدامة المالية إلى توفيرو -19

بناء قدرات الشباب  سيزيدباإلضافة إلى ذلك، و. جمع التمويلشركاء وحمالت الصندوق، والتمويل المشترك من ال من

صندوق العلى التمويل )مثل  حصولهم فرصمساعدتهم على وضع خطط أعمال ناضجة من  وإرشادهم من أجل

 والصناديق الخاصة األخرى(. ،والصناديق االستئمانية للقطاع الخاص مالي لألعمال الزراعية،رأسال

                                                      
 المعرفية واستقطاب التأييد.تتضمن مجاالت التعاون رسم الخرائط لمنظمات الشباب، واستعراض األقران للوثائق االستراتيجية، والمنتجات  23
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 الرصد -دال

الخطة من  4المحددة في مجال العمل  النواتجوأهداف  خطة عمل الشباب الريفي مخرجاتسيجري الرصد في إطار  -20

منها، في حين  والتحققنظم التتبع المؤسسية الحالية لقياس المؤشرات ذات الصلة  من وستتم االستفادة. المذكورة

 الراجعةالتغذية  عمليةفي  وسيتم إدماج هذه المشاورات ،طوال دورة المشروع يشباب الريفالمشاورات مع  يستجر

.في الصندوقالتشغيلية 
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 اإلطار المنطقي والميزانية

 المؤشرات والمخرجات النواتج

حساب جميع المؤشرات على أساس مقسم يجب )

 (حسب الجنس

 وسائل التحقق

 الناتج

  المشاركة الفعالة للشابات والشبان

الريفيين في عمليات الصندوق 

وعمليات صنع القرار )مرتبط بمجال 

خطة عمل الشباب  في 4العمل 

 الريفي(

 مدخالت مدرجة في عمليات صنع ال عدد

 القرار الخاصة بالصندوق على مستوى

المقر، والمراكز اإلقليمية، وعلى 

 المستوى القطري

  المراعية للمشروعاتالنسبة المئوية 

تصنيفات أعلى  والحاصلة علىلشباب ل

 24 مجموعة ضمان الجودةمن 

  استعراضات برامج الفرص

االستراتيجية القطرية ومذكرات 

 االستراتيجية القطرية

  نظم الرصد والتقييم على مستوى

 المشروع

  مجموعة ضمان الجودةتصنيفات 

  التقارير حول االنخراط مع الشباب

 مستوى القاعدة الشعبية على

 المخرجات

  تم تفعيل نهج إشراك الشباب على

 مستوى القاعدة الشعبية

  تم تدريب الشابات والشبان الريفيين

 وتنظيمهم

  يتمتع موظفو الصندوق وشركاء

التنفيذ بالمؤهالت لالنخراط مع 

 الشباب الريفي

  يشارك الشباب الريفي بنشاط في

العمليات اإلقليمية والعالمية )أي من 

خالل الشراكات مع المنظمات التي 

 يقودها الشباب(

 تم إرساء شراكات جديدة 

 يتم توليد معرفة قائمة على األدلة 

 الشباب الذين تمت تعبئتهم وإشراكهم  عدد

اآللية على مستوى القاعدة الشعبية  في

للشباب الريفي/الشباب من )النسبة المئوية 

المناطق شبه الحضرية والمناطق 

 الحضرية(

 تدريب الشباب الريفي/كيف عادت  عدد

المهارات والقدرات الجديدة بالفائدة 

 الشباب بصورة فردية وجماعية

 من الموظفين والشركاء المنفذين تم  عدد

 تدريبهم

 من شباب الريف شاركوا في  عدد

 يةالعمليات اإلقليمية والعالم

 شراكات جديدة أو معززة عدد 

 منتجات معرفية تم إعدادها عدد 

  مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق

ورقة الموقف وتصميم النهج  على

 مستوى القاعدة الشعبية  على

  المنصة اإللكترونية للشباب على

 مستوى القاعدة الشعبية

 الوثائق الخاصة بهيكل الحوكمة 

وعمليات اآللية على مستوى القاعدة 

 الشعبية

  االتفاق بين اآللية على مستوى

 القاعدة الشعبية والصندوق

 مسوحات التدريب 

 المنتجات المعرفية 

 مذكرة التفاهم 

                                                      
 . 2020و 2019فيما يخص تصنيفات عامي  24
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 من السيناريو الثاني( وعناصرو الرابع ي)باالستناد إلى السينار 25الميزانية المنقحةموجز 

 

                                                      
 مالحظة: ال تتضمن الميزانية تقييم النهج. 25

 الميزانية األنشطة المستويات

الدوالرات ب

 األمريكية

 /مستوى القاعدة الشعبية

 الوطنيالمستوى 

 000 8 رسم الخرائط، وتعبئة كيانات الشباب الريفي المستهدفة والمجمعة

على مستوى القاعدة الشعبية في خمسة بلدان ستتم فيها إقامة تحالفات الشباب 

 مشروعات تجريبية وتحديد المنظمة المضيفة/الجهة المنسقة

10 000 

تنمية القدرات )التقييم، والتخطيط، والتنفيذ( ، بما في ذلك وحدات التدريب عبر 

 اإلنترنت

10 000 

 
والوطني بالترافق مع االنخراط مع البرامج القطرية على المستويين المحلي 

 اإلشراف ودعم التنفيذ )السفر(

7 000 

 000 35  المجموع

 اإلقليميالمستوى 

األنشطة التحضيرية إلقامة التحالفات على المستوى اإلقليمي والتنسيق مع جهات 

 االتصال في المراكز اإلقليمية

2 000 

والتعلم القائم على المشاركة في التبادل الميداني للمعرفة والممارسات الجيدة، 

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ضمن األقاليم وبينها، وأحداث مختارة 

 الستقطاب التأييد، والمنتجات المعرفية

8 000 

 000 10  المجموع

 العالميالمستوى 
دعم مشاركة الشباب في أنشطة استقطاب التأييد واالتصاالت المشتركة وإرساء 

 وتنسيق األنشطة المشتركةالشراكات 

5 000 

 000 5  المجموع

 000 50  المجموع
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