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تحو�ل النظم الغذائية

البناء من أجل التحو�ل أثناء االستجابة والتعا��

برنامج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة 
��ائحة كوفيد-19 والتعا�� م��ا

المشكلة 

أبرزت االضطرابات الناجمة عن أزمة كوفید-19 العدید من أوجھ ھشاشة للنظم الغذائیة المعاصرة. وتشمل 
التحدیات الوصول إلى أغذیة آمنة ومغذیة بأسعار معقولة عندما تكون الحركة مقیدة واألسواق مغلقة، مع 
قابلیة العاملین في جمیع مراحل النظام الغذائي للتضرر (من حیث الصحة والدخل). كما أن ھناك مخاطر 
تھدد بقاء الشركات والصناعات، وال سّیما المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة الحجم، من 

المنتجین والمصنعین والتجار ومصنعي األغذیة إلى شركات النقل وتجار التجزئة.

وقد تضرر بشكل غیر متناسب أولئك الذین یعملون في سلع ضروریة للتغذیة الجیدة تتمیز بأنھا عالیة 
القیمة وكثیفة العمالة وسریعة التلف (مثل الفواكھ والخضروات واألسماك والمنتجات البحریة واللحوم 
ومنتجات األلبان). وفي العدید من البلدان، أدى العدد الكبیر من األشخاص العاملین بشكل غیر رسمي 
في جمیع أنحاء النظام الغذائي إلى تفاقم التأثیرات على سبل المعیشة. وكذلك أبرزت جائحة كوفید-19 

نقاط الضعف في البلدان التي تعتمد على الواردات لتأمین المدخالت الغذائیة والزراعیة، مما شّجع على 
النظر بطریقة جدیدة إلى إنشاء سالسل قیمة أقصر لزیادة مرونة السوق وإمكانیة التنبؤ ومساعدة 

المنتجین على تجنب الخسائر.

ولقد أدت الجائحة إلى زیادة التركیز على العدید من القضایا المعاصرة، مثل مقاومة مضادات 
المیكروبات، واألمراض حیوانیة المنشأ، وتغیر المناخ، وغش األغذیة، ورقمنة النظم الغذائیة، وكل منھا 
ینطوي على تداعیات محتملة كبیرة على سالمة األغذیة. وبالمثل، فإن أھمیة الحفاظ على الموارد البیئیة 
والتنوع البیولوجي وحمایتھا لتأمین وجود حاجز طبیعي ضد األمراض قد سلطت الضوء على المستوى 

الكبیر لتدمیر الموائل الطبیعیة المرتبط بالتغییرات في استخدام األراضي1.

ومع ذلك، فإن اضطراب النظم الغذائیة یخلق أیًضا فرًصا إلجراء تحّوالت على المدى الطویل، فقد 
أظھرت األزمة مدى سرعة تمّكن العدید من أجزاء النظام الغذائي من االستجابة. وقد اضطرت العدید 

من الشركات إلى تغییر أسالیب العمل المعتادة واستخدام قنوات بدیلة للحصول على المدخالت وفتح 
أسواق جدیدة وأكثر محلیة والتركیز بشكل أكبر على إدارة المخزون لتعزیز القدرة على التكّیف مع 

االضطرابات المستقبلیة وتعدیل خطط االستثمار ومراجعة ممارسات الصحة والسالمة المھنیة للموظفین 
وكذلك تخطیط الموارد البشریة، في مواجھة تزاید الطلب أو تغیب العاملین. وستكون لھذه اإلجراءات 

تداعیات بعیدة المدى على االبتكار التنظیمي واالجتماعي، واالبتكار باستخدام مستویات مرتفعة أو 
منخفضة من التكنولوجیا، واألتمتة، والرقمنة، واستخدام التكنولوجیات لحمایة العاملین والمستھلكین 

والمنخرطین في استعادة األغذیة وإعادة توزیعھا والتخلص منھا.

ومع ذلك، فال یزال یتعین التغلب على بعض التحدیات األساسیة طویلة األجل التي تواجھ استدامة النظم 
الغذائیة وإدراجھا في خطط االستجابة والتعافي. وھناك العدید من النظم الغذائیة التي ال ترقى إلى 

مستوى تطلعات خطة التنمیة المستدامة لعام 2030. وال یزال الفقر والجوع مترسخین، في حین أن 
السمنة، وما یرتبط بھا من تكالیف صحیة واقتصادیة، آخذة في االرتفاع. وكذلك تساھم النظم الغذائیة 
بشكل كبیر في انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناشئة عن أنشطة بشریة، كما أنھا ھي المحرك 

الرئیسي لتغییر استخدام األراضي وفقدان التنوع البیولوجي. وتتأثر النظم الغذائیة بدورھا  بتغیر المناخ 
بشكل كبیر.
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اإلجراءات

ستتمحور المبادرة حول خمسة أھداف رئیسیة، مدعومة بمجموعة سادسة من اإلجراءات لتحسین البیئة المؤسسیة والسیاساتیة لتعزیز التنسیق والتماسك. وسیتم تصمیم 
مجموعة اإلجراءات خصیًصا بحسب واقع النظام الغذائي في كل موقع محدد. ولن تدعم اإلجراءات حصرًیا الجھات الفاعلة في منتصف السلسلة الغذائیة، ولكنھا 

ستدرك الدور الحافز الذي یمكن أن تلعبھ لضمان تنسیق التدخالت في جمیع أنحاء السلسلة ودمجھا من أجل إحداث تأثیر تحویلي. وعند اتخاذ إجراءات لدعم أداء ھذه 
األنظمة لوظیفتھا بشكل أفضل أثناء االستجابة والتعافي، یكون من الضروري اعتماد نھج كلي لتحلیل القیود والمفاضالت الضمنیة في اتخاذھا. 

ابتكارات لزیادة كفاءة سالسل اإلمدادات الغذائیة وشمولیتھا وقدرتھا على الصمود

دعم تصمیم وتنفیذ تدابیر لتجنب االضطرابات اللوجستیة في النقل وزیادة مرافق التخزین والبنیة التحتیة للتبرید وضمان األداء اآلمن ألسواق الجملة 
والتجزئة، وأیًضا من خالل الوصول إلى معلومات آنیة حول عمل أنظمة التوزیع. 

تعزیز القدرات لتحقیق توازن مناسب بین سالسل التورید العالمیة والمحلیة، مع التركیز على الممارسات المبتكرة لدعم استمرار وصول صغار مزودي 
األغذیة إلى األسواق، بما في ذلك مخططات شراء األغذیة، واالنخراط في برامج المساعدة الغذائیة واالبتكارات األخرى في السوق. 

تسخیر قوة االبتكار الرقمي لربط المنتجین بالمستھلكین من خالل تعزیز اعتماد الحلول الرقمیة، مثل منصات التجارة اإللكترونیة أو خدمات التوصیل 
والتسویق عبر اإلنترنت أو تكنولوجیا سلسلة الكتل كمكون لنظم التتبع وخطط إصدار الشھادات.

تعزیز الروابط بین الریف والحضر، وزیادة قدرة منتجي األغذیة المغذیة واآلمنة الحضریین وشبھ الحضریین، وتحسین القدرة على تخزین األغذیة 
وتعزیز الشراء الفعال لألغذیة.

ضمان سالمة األغذیة والجودة الغذائیة للنظم الغذائیة

تقدیم المساعدة التقنیة والتوجیھات المصممة خصیًصا لتحسین إدارة سالمة األغذیة على طول سالسل األغذیة للوقایة من األمراض. وتجنب أو تقلیل تعّطل 
حركة التجارة من خالل تطبیق تدابیر إدارة سالمة األغذیة القائمة على المخاطر والمناسبة لنظم اإلنتاج الوطنیة والمحلیة، بما في ذلك مرافق الثروة 

الحیوانیة والذبح، وبما یتوافق مع معاییر ھیئة الدستور الغذائي.

تعزیز قدرات الجھات الفاعلة على طول سالسل التورید لتقدیم تغذیة أفضل من خالل تحسین الجودة وزیادة التنوع من األغذیة اآلمنة والمغذیة لألنظمة 
الغذائیة الصحیة، إلى جانب التثقیف الغذائي على مستوى المستھلك. 

الحد من فقد األغذیة وھدرھا

استحداث تكنولوجیات جدیدة وحلول مبتكرة لتحسین البنیة التحتیة ألسواق األغذیة الطازجة ومرافق معالجتھا وإدارة وتكنولوجیات ما بعد الحصاد وتحسین 
القدرة على إدارة سلسلة التبرید، بما في ذلك من خالل استخدام الطاقة النظیفة.

دعم وتعزیز مشروعات األغذیة الزراعیة

تعزیز القدرة على إدارة المخاطر استناًدا إلى جمع البیانات والوصول إلیھا على طول سلسلة القیم (على سبیل المثال، استخدام سالسل الكتل) لدعم 
التحوالت إلى نماذج وترتیبات تجاریة أكثر استدامة وقدرة على الصمود، وللوقایة من العدوى والتلوث في خطوط اإلنتاج، مع إیالء اھتمام خاص للصحة 

المھنیة.

تعزیز جمعیات القطاع الخاص على طول سالسل القیمة الغذائیة لدعم التعاون وتجمیع الموارد للتصمیم التكنولوجي واالستثمار في المراحل قبل التنافسیة. 

تعزیز الشراكات بین القطاعین العام والخاص إلضافة قیمة للمنتجات الغذائیة التقلیدیة التي تساھم في النظم الغذائیة الصحیة وتحافظ على التراث 
االجتماعي والثقافي.

تشجیع االستثمار في انتعاش سالسل القیمة الغذائیة الُمراعي للبیئة  

تخصیص األدوات المالیة وآلیات التخفیف من المخاطر (صنادیق سیولة القطاع الخاص، والمنح، وصنادیق الضمان، واإلجازات االئتمانیة، ومبادلة 
القروض والدیون مقابل األسھم) بحسب احتیاجات المستفیدین بما في ذلك المؤسسات الصغیرة، وتصمیم الشروط المتعلقة بالممارسات واالستثمارات 

المستدامة، مثل اعتماد تكنولوجیا موفرة للطاقة وتدریب الموظفین على الممارسات المستدامة والمقاومة لتغیر المناخ. 

بناء مسارات محددة لالستثمارات المستقبلیة، تستھدف االستثمارات الخاصة والعامة لدعم التحّول باتجاه أنظمة غذائیة أكثر استدامة وقدرة على الصمود، 
من خالل إجراء تحلیالت سریعة ومناسبة لسالسل القیمة وتعزیز القدرة على نمذجة األعمال.
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تحسین البیئة المؤسسیة والسیاساتیة 

دعم تحلیل المقایضات الرئیسیة التي تواجھ الجھات الفاعلة في النظام الغذائي وصناع القرار، بما في ذلك تحدید األشخاص المعرضین للمخاطر وبیئات 
شرائھم لألغذیة ووسائل وصولھم المادي واالقتصادي إلى األغذیة المغذیة، بما في ذلك اإلمدادات المنَتجة في مناطق حضریة وشبھ حضریة. 

تعزیز الحوار لتسھیل التفاعل بین العلم والخبرة والسیاسات لتجنب المزید من المخاطر وإتاحة فرص جدیدة لبناء نظم غذائیة أكثر استدامة وقدرة على 
الصمود من خالل دعم إنشاء آلیات متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات إلدارة األغذیة على المستویات دون الوطنیة والوطنیة واإلقلیمیة 

والعالمیة.

صیاغة حلول جماعیة للتأكد من أن تحویل النظم الغذائیة یحقق األھداف وااللتزامات المجتمعیة، من خالل تعزیز القدرات لمراجعة وتطویر السیاسات 
والبرامج الوطنیة لمواجھة التحدیات الناشئة التي تفرضھا أزمة كوفید-19، مع تعزیز التنسیق االستراتیجي بین القطاعات وأصحاب المصلحة. 

النتائج المتوقعة

یجب أن یؤدي التعافي من ھذه األزمة المتعددة األوجھ إلى طریقة مختلفة لممارسة األعمال. وتھدف اإلجراءات المقترحة إلى "إعادة البناء بشكل أفضل" عن طریق 
تحفیز التحّول إلى أنظمة غذائیة قادرة على الصمود في مواجھة الصدمات، وضمان صحة األفراد ورفاھھم، وتعزیز اإلدماج وتحسین االستدامة البیئیة واالقتصادیة 
من خالل زیادة الكفاءة وتقلیل الھدر. وسیدعم البرنامج الحكومات وأصحاب المصلحة في ھذا التحّول خالل المراحل المختلفة من حالة الطوارئ التي سببتھا أزمة 

كوفید-19 وخالل التعافي بعد األزمة، ومن المتوقع تحقیق النتائج التالیة:

زیادة اعتماد االبتكارات التقنیة والمؤسسیة لضمان تحسین لوجستیات وتوزیع األغذیة والمدخالت وممارسات شراء األغذیة وتعزیز سالسل إمدادات 
محلیة أقصر كعنصر من نماذج توزیع األغذیة األكثر استدامة ومرونة وقدرة على الصمود.

تعزیز القدرة على تحسین سالمة األغذیة وجودتھا التغذویة عبر النظم الغذائیة، بالتركیز على زیادة القدرات االستیعابیة والتكیفیة التي تسّھل سرعة 
التحّول إلى "وضع حالة الطوارئ" مع الحفاظ على سالمة األغذیة في الوقت ذاتھ، من خالل إعادة التفكیر في البنیة التحتیة واللوائح والتكنولوجیات 
الخاصة بسالمة األغذیة وتوسیعھا، بما في ذلك الصحة العامة واألسباب التي تؤدي إلى جائحة، وتعزیز المناھج الحساسة للتغذیة على طول سالسل 

التورید.

زیادة القدرة على الحّد من فقد األغذیة وھدرھا بطریقة شمولیة ومستدامة، من خالل االبتكار (مثل إعادة تشكیل المنتجات)، ومعالجة وحفظ المنتجات 
الغذائیة اآلمنة والمغذیة ذات الجودة األفضل، واستخدام األغذیة التقلیدیة األكثر مالءمة اجتماعیاً واقتصادیاً وبیئیاً، بما في ذلك األغذیة التي لھا فترة 

صالحیة أطول.

تعزیز قدرة مشروعات األغذیة الزراعیة وأصحاب المصلحة في سلسلة القیمة، باعتبارھا محركات رئیسیة لتحویل النظم الغذائیة وتحقیق التعافي 
المستدام بعد كوفید-19، بما في ذلك من خالل تفاعلھا مع القطاع العام وأصحاب المصلحة الرئیسیین اآلخرین، مثل المنتجین والمستھلكین.

جذب االستثمار من أجل انتعاش سالسل القیمة الغذائیة الُمراعي للبیئة لمعالجة االضطرابات قصیرة األجل في النظم الغذائیة التي تسببھا أزمة 
كوفید-19، مع وضع األساس للتعافي الشمولي والُمراعي للبیئة والقادر على الصمود 

بعد األزمات، بما في ذلك عن طریق إدخال شروط االستدامة على حزم التحفیز 
المالیة والمنتجات المالیة والحّد من المستویات العالیة من المخاطر.

تحسین البیئة المؤسسیة والسیاساتیة على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة 
ودون الوطنیة، من أجل ضمان اتخاذ إجراءات متضافرة واستدامة اإلجراءات 

المتخذة لمعالجة التأثیرات المباشرة، وفي الوقت نفسھ دعم االنتقال إلى نظم غذائیة 
أكثر استدامة وأكثر توازًنا مع الطبیعة وتدعم النظم الغذائیة الصحیة للجمیع.

الشراكات

من خالل االضطالع بدور قیادي في االستجابة ألزمة كوفید-19 والتعافي منھا، ستواصل 
منظمة األغذیة والزراعة تعزیز شراكاتھا مع مجموعة من أصحاب المصلحة في النظم 

الغذائیة على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والقطریة والمحلیة، وتعزیز االبتكارات 
المؤسسیة الوطنیة الالزمة لدعم التنمیة المستدامة للنظم الغذائیة وتعزیز وضع المنظمة 
كشریك إنمائي رائد في دعم االنتقال إلى نظم غذائیة أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
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وستشمل الشراكات االستراتیجیة الرئیسیة المنظمات الدولیة، مثل مركز التجارة الدولیة، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، والمنتدى االقتصادي العالمي، ومنظمة الصحة العالمیة، ومنظمة التجارة العالمیة، ومنظمة األمم المتحدة للبیئة، والكیانات 
اإلقلیمیة ذات الصلة. وسیستخدم البرنامج أیًضا برنامج األنظمة الغذائیة المستدامة التابع لشبكة One Planet للشراكة مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 

والشركات والمؤسسات العلمیة. ومن المتوقع المشاركة مع مؤسسات مالیة دولیة، مثل البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر، والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، والبنك 
الدولي، ومصارف التنمیة اإلقلیمیة، ومقدمي الخدمات المالیة اآلخرین، وال سّیما لتعبئة استثمارات القطاعین العام والخاص في انتعاش النظم الزراعیة والغذائیة 

الُمراعي للبیئة.

روابط البرنامج 

یشكل ھذا البرنامج جزًءا من حزمة استجابة منظمة األغذیة والزراعة الشاملة لجائحة كوفید-19. وھو ال یرتبط فقط بمبادرات المنظمة المتعددة ویبني علیھا لمعالجة االضطرابات 
قصیرة األجل، ولكنھ أیًضا یھدف لتحویل النظم الغذائیة على المدى الطویل. وتشمل البرامج الحالیة التي تقودھا المنظمة:

مبادرة االستثمار الزراعي (AgrInvest) ومبادرة مسّرع تنمیة الزراعة والصناعات الزراعّیة واالبتكار (+3ADI) بشأن تطویر سلسلة القیمة واالستثمار المستدام؛

برنامج جدول أعمال األغذیة الحضریة لمنظمة األغذیة والزراعة ومبادرة المدن الخضراء؛ 

مبادرة یًدا بید، كأساس لتوسیع نطاق اإلجراءات المتخذة؛

برنامج تأثیر األمن الغذائي والتغذوي والمرونة واالستدامة والتحول (FIRST) بالتعاون بین االتحاد األوروبي ومنظمة األغذیة والزراعة والشبكة العالمیة لمكافحة 
األزمات الغذائیة، وكالھما یلعبان دوراً رئیسیاً في تحویل النظم الغذائیة على المستوى القطري؛ 

مبادرة النمو األزرق؛

مبادرة األخشاب المستدامة من أجل عالم مستدام وخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدھورھا (+REDD)؛

البرنامج الثالثي لألمراض الحیوانیة المنشأ ومقاومة مضادات المیكروبات وسالمة األغذیة؛

المبادرات المستقبلیة، بما في ذلك برنامج التأثیر على األنظمة الغذائیة التابع لمرفق البیئة العالمیة. 

التركیز اإلقلیمي والقطري 

تعتبر السیاقات اإلقلیمیة المذكورة ھنا قابلة للتغییر بحسب نتائج التقییمات والحوارات القطریة الجاریة مع الحكومات والمنظمات الشریكة. وبالتالي قد تتغیر 
البلدان المدرجة. 

أفریقیا
تم تشكیل فریق عمل رفیع المستوى إلى جانب وزراء الزراعة في إفریقیا، بدعم من منظمة األغذیة والزراعة واالتحاد األفریقي، لمساعدة البلدان على تقلیل 

اضطرابات النظم الغذائیة إلى أدنى حد وحمایة األمن الغذائي والتغذیة، مع اتخاذ تدابیر في نفس الوقت الحتواء انتشار الفیروس. ویضم أعضاء فریق العمل االتحاد 
األوروبي ومصرف التنمیة األفریقي والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وبرنامج األغذیة العالمي ووكالة االتحاد األفریقي للتنمیة. وسیساھم البرنامج 

في ھذه الجھود من خالل تعزیز القدرات (1) لتطویر سالسل القیمة المستدامة، مع التركیز على بوركینا فاسو وكابو فیردي وجمھوریة إفریقیا الوسطى وتشاد وإثیوبیا 
وموزمبیق ونیجیریا و(2) إلدارة مقاومة مضادات المیكروبات وسالمة األغذیة خالل أزمة كوفید-19 والتعافي منھا، مع التركیز على بوركینا فاسو وكابو فیردي 

والغابون ورواندا وتوغو.

آسیا والمحیط الھادي
تقوم معظم الحكومات في إقلیم آسیا والمحیط الھادي بمراجعة سیاساتھا الغذائیة إلعادة بناء سالسل اإلمدادات الغذائیة القادرة على الصمود أمام المخاطر والصدمات، 
بما فیھا أنواع الجوائح. وقد أجرت منظمة األغذیة والزراعة تقییمات سریعة لتأثیر كوفید-19 على الزراعة واإلمدادات الغذائیة على المستوى القطري (أكثر من 20 
تقییًما قطرًیا) والمستوى اإلقلیمي لتقدیم األدلة الالزمة لدعم برامج التعافي الحكومیة وإعادة بناء أنظمة غذائیة أكثر قدرة على الصمود. وبالنسبة إلقلیم آسیا والمحیط 

الھادي، تقوم األولویات الناشئة إلعادة بناء أنظمة غذائیة قادرة على الصمود بتغطیة سلسلة التورید كاملة. في أعلى سلسلة التورید، یتم تعزیز الزراعة المتنوعة 
واالستفادة من التقنیات الرقمیة لتحسین كفاءة استخدام المدخالت (البذور، واألسمدة) والموارد (المیاه) وخدمات تعزیز الكفاءة والمعلومات واإلرشاد، و"استخدام 

البیانات" للزراعة (الزراعة الذكیة) لتحسین االتصال على طول سلسلة التورید. في أوسط سلسلة التورید، یتم تعزیز االستثمارات في البنیة التحتیة لتعزیز القدرة على 
حركة المنتجات الغذائیة المقاومة للصدمات وتطویر أنظمة معلومات السوق والمنصات الرقمیة لتسھیل روابط السوق وتعزیز إمكانیة التتبع لتحسین سالمة األغذیة، 

والحد من ھدر األغذیة وتقلیل الحواجز أمام دخول صغار المزارعین والمشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى سالسل القیمة، بما في ذلك النساء. وفي أدنى سلسلة 
التورید، إعادة بناء البنیة التحتیة ألسواق األغذیة بما في ذلك استخدام المنصات الرقمیة والتجارة اإللكترونیة لتعزیز روابط السوق بین المناطق الریفیة والحضریة 
وإعادة تصمیم األسواق الحضریة للمنتجات الطازجة ("الرطبة") من أجل تحسین سالمة األغذیة وحوكمة نظام األغذیة الحضري لتعزیز التوافر والحصول على 

أغذیة آمنة ومغذیة للجمیع، وال سیما الفقراء والفئات السكانیة الضعیفة. وتشمل البلدان التي یتم التركیز علیھا أفغانستان وبنغالدیش وكمبودیا وإندونیسیا وجمھوریة 
الو الدیمقراطیة الشعبیة ومیانمار ونیبال وباكستان وبابوا غینیا الجدیدة والفلبین وساموا وجزر سلیمان وسریالنكا وتونغا.
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أوروبا وآسیا الوسطى
اتخذت البلدان تدابیر للتخفیف من التأثیرات المباشرة لجائحة كوفید-19 ومواصلة تقییم التأثیرات المتوسطة والطویلة األجل على قطاع األغذیة والزراعة وسالسل 
اإلمدادات الغذائیة. وتدعم منظمة األغذیة والزراعة البلدان في ھذا العمل، لدعم اإلجراءات الالزمة لزیادة استدامة النظم الغذائیة وقدرتھا على الصمود في مجاالت 

مثل الرقمنة، وتحدیات السمنة وسوء التغذیة، وتوفیر األنظمة الغذائیة الصحیة بأسعار معقولة، وإدارة الموارد الطبیعیة والتكیف مع المناخ. وسیدعم ھذا البرنامج (1) 
زیادة االستثمار في األنظمة الغذائیة المستدامة والقادرة على الصمود، بما في ذلك األعمال التجاریة الزراعیة، من خالل أدوات مالیة جدیدة، مثل التمویل المختلط 

(أذربیجان وقیرغیزستان)؛ و(2) تطویر نظم غذائیة محلیة ومستدامة وأسواق فاعلة (أرمینیا وجورجیا).

أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي
وقع وزراء الزراعة من 26 بلًدا في أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي إعالًنا للتعاون – بدعم من منظمة األغذیة والزراعة ومنظمات أخرى متعددة األطراف – 

العتماد تدابیر مناسبة لكل بلد لضمان استمرار حصول الناس على ما یكفي من األغذیة اآلمنة والصحیة على موائدھم كل یوم. وسیركز البرنامج جھوده على ثالثة 
مجاالت رئیسیة: (1) سالسل القیمة المستدامة والقادرة على الصمود في الدول الجزریة الصغیرة النامیة في البحر الكاریبي (أنتیغوا وبربودا وجزر البھاما وبربادوس 

وبلیز ودومینیكا وغرینادا وغیانا وجامایكا وسانت كیتس ونیفیس وسانت لوسیا وسانت فنسنت وجزر غرینادین وسورینام وترینیداد وتوباغو)؛ و(2) نظم األغذیة 
اإلقلیمیة و"دوائر األغذیة الوظیفیة" لتسخیر االبتكارات والدائریة والروابط الریفیة الحضریة (األرجنتین وكوستاریكا وكوبا والمكسیك وبیرو)؛ و(3) تحدیث أسواق 

البیع بالجملة وإعادة بناء نظم أفضل لإلمدادات الغذائیة (األرجنتین والبرازیل وشیلي واإلكوادور وھندوراس وباراغواي وبیرو والمكسیك).

الشرق األدنى وشمال إفریقیا
بذلت الحكومات في الشرق األدنى وشمال إفریقیا قصارى جھدھا منذ بدایة الجائحة لضمان استمرار نظمھا الغذائیة في العمل، ومعالجة القضایا المتعلقة 

بالوصول اآلمن إلى األراضي واألسواق وظروف العمل اآلمنة للجھات الفاعلة في سلسلة القیمة. كما بذلت جھوًدا لتلبیة احتیاجات الفئات األكثر ضعًفا، كجزء 
من تدابیر احتواء التأثیرات الضارة للجائحة على اقتصاداتھا، مع حمایة الصحة العامة. ولدعم الجھود المبذولة لتحقیق التعافي الفعال للنظام الغذائي، سیركز 

برنامج منظمة األغذیة والزراعة على: (1) تعزیز االبتكار من أجل سالسل قیمة لألغذیة الزراعیة تتمیز بأنھا أكثر كفاءة وشمولیة؛ و(2) تعدیل نماذج األعمال 
للمؤسسات الزراعیة وتحسین الوصول إلى المدخالت والتمویل واألسواق؛ و(3) ضمان سالمة األغذیة وتقلیل فقد األغذیة وھدرھا. وتشمل البلدان المستھدفة 

الجزائر ومصر والعراق ولبنان وموریتانیا وعمان وفلسطین والسودان وتونس والیمن.
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