
لماذا وایبارد؟

  یبارد استجابة للتناقص المتزاید في اهتمام األجیال الشابة بالزراعة، وانخفاض مستوى مشاركة 

 تأسستواالمهنيون الشباب في القضایا التنمویة الملحة وعدم كفایة الموارد المتاحة لمعالجة
 هذه المشكالت. 

مع "تقادم" النظام الزراعي العالمي وتناقص اهتمام الشباب بالزراعة في جمیع أنحاء العالم وبإمتهان

 وظائف ذات عالقة بالقطاع الزراعي، أصبحنا نواجه مشكلة متعلقة باستدامة هذا القطاع. وللتصدي

 لذلك فالبد من ضمان مشاركة فعالة للشباب الذین هم أصحاب المصلحة الرئیسیة في هذه العملیة.

الهيكل التنظيمي
شباب المهنیین في القطاع الزراعي حول العالم

وحدة وايبارد للتنسیق على المستوى الدولي.
قيقية اإلقلیمیة في أفریقیا، أسیا، دول أمریكا الالتینیة، وأوروبا.

وحدات وايبارد التنسی
ممثلي الدول

شركاء وايبارد المهتمون بالشباب والتنمیة الزراعیة
داعمو وايبارد من ذوي الخبرة في قضایا الشباب والتنمیة

 الزراعیة. 

www.ypard.net

الفئات المستهدفة ( اصحاب المصلحة ) 

حركة دولیة يقودها المهنيون الشباب وتوجه أنشطتها إلى

شباب المهنيين في القطاع الزراعي لالستفادة من طاقاتهم

 الكامنة لالسهام في تحقیق التنمیة الزراعیة.

الجامعات
الهيئات والمراكز البحثية
المنظمات غير الحكومية

منظمات المجتمع المحلى
المنظمات الخدمية اإلرشادية والريفية الحكومات

 المنظمات العاملة في مجال التنمية
منظمات المزارعين

الجهات المانحة
القطاع الخاص

 الترویج للقطاع الزراعي بین الشباب 

- العمل على معالجة مشكلة تدني االهتمام بالزراعة بین الشباب. 

اتاحة الفرص واعطاء صوت للشباب

-العمل على زیادة مشاركة الشباب في النقاشات االستراتیجیة المتعلقة بالتنمیة
  الزراعیة.

- تمثيل الشباب والقاء الضوء على رؤاهم وأفكارهم حول مختلف قضایا التنمیة
الزراعیة.

بناء القدرات ونشر المعلومات
- تقدیم معلومات عن فرص التمویل والوظائف واألحداث المتعلقة بالشباب والقطاع

 الزراعي.
- .تاردقلا ءانب و بيردتلل صرف ىلإ لوصولا ریسیت

بناء شبكة عالقات قویة 

- التعریف بأنشطة وايبارد والدعوة لالنضمام لها. 

- عن طريق التشبیك مع المنظمات النشطة في مجال التنمیة الزراعیة وقضایا الشباب.

األنشطة

الرؤية
  تحسين سبل العيش المستدام في جميع أنحاء العالم من خالل مساهمة 

  استباقية للمهنيين الشباب في تحقيق التنمية الزراعية.
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فقط عندما يساهم المهنيون الشباب بفاعلية في تشكيل مستقبل هذا القطاع، 

سوف نكون قادرين على الوصول إلى قطاع زراعي قادر على تلبية االحتياجات 

العالمية دون استنزاف الموارد.
الخدمات التي نقدمها 

موقعنا www.ypard.net وحساباتنا على شبكات التواصل اإلجتماعي عن فرص
 العمل والتمويل وأحداث الفاعليات وكذلك أخبار المهنيون الشباب المتعلقة بالتنميه الزراعية.

نشرة دورية نصف شهرية، نشرة أخبار وايبارد الشهرية، واعالنات حصرية حول الفرص 
المتاحة والتي يتم ارسالها مباشرة إلى األعضاء عبر البريد اإللكتروني. 

منبر الكتروني لتشجيع األعضاء على التعبير عن أنفسهم والتفاعل النشط فيما بينهم والتعلم
من أقرانهم في جميع أنحاء العالم.    

فرصة للتعبير عن اهتمامات وآراء الشباب في النقاشات المتعلقة بالتنمية الزراعية .

فرصة لتبدأ نشاط في نطاقك الجغرافي. 

 للمشاركة في حركة يقودها الشباب وموجهة للشباب في مجاالت التنمية الريفية والزراعية.  

على أرض الواقع  
انشر معلوماتك حول وايبارد. 

نظم فاعليات للتوعية وأنشطة لبناء
 القدرات في نطاقك الجغرافي.  

كن ممثالً لوايبارد. 

على اإلنترنت 
قم بتسجيل حساب جديد على 
لتصبح جزء من شبكتنا.  

شارك في المناقشات والفاعليات على 
 االلكترونية. 

اكتب مدونة. 

كن متواصالً معنا عبر شبكات التواصل 
 االجتماعية.

شارك بخبرتك. 

اعط رأيك. 

ساهم في نشر قضايا الشباب في 
النقاشات االستراتيجية ذات الصلة. 

www.ypard.net

لمزيد من المعلومات أو للمساعدة يمكنك ارسال
info@ypard.net رسالة الكترونية إلى  

انضم إلينا كمنظمة شريكة. 
 

ضع معارفك وخبراتك في خدمة قضايا الشباب.

 تواصل مع أعضاء وايبارد المتميزين .

اجعل منظمتك صديقة للمهنيين الشباب. 

ضنا!
يلا م

ان
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