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�عز�ز قدرة صغار املالك�ن ع�� الصمود من أجل التعا��

ا و�عز�ز االنتعاش االقتصادي 
ً

حماية الفئات األك�� ضعف
وتحس�ن القدرة ع�� إدارة ا��اطر

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

المشكلة 

تتسبب جائحة كوفید-19 في تأثیرات مدمرة قصیرة وطویلة المدى على حیاة 
الناس وسبل معیشتھم في المناطق الریفیة وشبھ الحضریة. وبصرف النظر عن 

نتیجة الجائحة على صحة اإلنسان والحیاة الیومیة، فإن تدابیر االحتواء، وخاصة 
تقیید حركة األشخاص والبضائع، قد أدت إلى زیادة كبیرة في الفقر وتدمیر سبل 

المعیشة وزیادة انعدام األمن الغذائي.

ویشیر أحدث تقریر عالمي حول األزمات الغذائیة1، والذي تم إنتاجھ قبل تفشي 
الجائحة، إلى زیادة عدد األشخاص الذین یعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد 
في عام 2019 إلى 135 ملیون شخص في 55 بلًدا. وتشیر التقدیرات إلى أن 

جائحة كوفید-19 العالمیة قد تدفع 71 ملیون شخص إضافي إلى الفقر المدقع في 
عام 2020، مما یؤدي إلى زیادة حصة سكان العالم الذین یعیشون على أقل من 
1.90 دوالًرا أمریكًیا في الیوم للمرة األولى منذ عام 21998. وقد أدت الجائحة 
إلى تفاقم التفاوتات القائمة بین الجنسین من حیث انخفاض الوصول إلى الخدمات 
األساسیة، وزیادة المسؤولیات المنزلیة ومسؤولیات العمل وتصاعد العنف القائم 
على نوع الجنس وفقد فرص العمل في القطاع غیر الرسمي3، (وتشكل النساء 
43 في المائة من القوة العاملة الزراعیة، في المتوسط). وقد أشار األمین العام 
لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریس في موجز السیاسات الصادر في أبریل/نیسان 

2020 إلى أنھ "في جمیع المجاالت، من الصحة إلى االقتصاد، ومن األمن إلى 
الحمایة االجتماعیة، تتفاقم تأثیرات كوفید-19 على النساء والفتیات ببساطة بسبب 
نوع الجنس"4. وتتحدى الجائحة الجھود المبذولة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

إلنھاء الفقر والجوع وتحقیق المساواة بین الجنسین بحلول عام 2030.

وتتكشف التأثیرات الشاملة لجائحة كوفید-19 وتدابیر االحتواء المرتبطة بھا مع 
انتشار الفیروس عبر األقالیم، حیث تقّوض سبل المعیشة والقدرة على الصمود 

للمجموعات الضعیفة، بما في ذلك صغار المزارعین والرعاة وصائدي األسماك 
والمجتمعات المعتمدة على الغابات والعاملین في مجال األغذیة في المناطق الریفیة 

والحضریة على حّد سواء. وتعتبر تأثیرات كوفید-19 على أصحاب الحیازات 
الصغیرة المعرضین للمخاطر عدیدة والتي تؤدي إلى تدفق وتفاقم آثار األزمات 
القائمة، وال سّیما في المناطق التي تشھد صراعات و/أو أحداًثا مناخیة متطرفة 

و/أو وعدم استقرار اقتصادي و/أو كوارث في السلسلة الغذائیة، مثل غزو الجراد 
الصحراوي. 

وستمتّد تأثیرات كوفید-19، حیث أنھ من غیر المرجح أن تنتھي الجائحة في 
المستقبل القریب، وقد یتم تخفیف تدابیر االحتواء أو إعادة فرضھا بحسب تطور 

تفشي الفیروس حول العالم. وسیتطلب تضرر سبل المعیشة من جراء تأثیرات 
كوفید-19 على الصحة والدخل والقوة الشرائیة، وكذلك على اإلنتاج الزراعي 
والمعالجة والتوزیع واالستھالك، جھوًدا متضافرة لتحقیق التعافي. ویجب أن 
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تكون ھذه الجھود موجھة نحو تمكین البلدان والمجتمعات من التعافي والصمود في مواجھة مثل ھذه الجائحة، وكذلك في مواجھة األزمة المناخیة والبیئیة 
والعدید من الصراعات والمخاطر األخرى التي تتشابك معھا. وتبرز أزمة الصحة العامة ھذه الحاجة الماسة إلى زیادة قدرة سبل المعیشة الزراعیة الریفیة 
والحضریة والنظم الغذائیة على الصمود في مواجھة المخاطر المتشابكة والمتفاقمة المتعددة، ال سّیما في أقل البلدان نمًوا وفي الدول الجزریة الصغیرة 

النامیة وفي حاالت األزمات الممتدة.

لقد عّززت التأثیرات الضخمة ألزمة كوفید-19 الحاجة إلى التعاون العالمي في إدارة المخاطر واألزمات وتوّقع التھدیدات والوقایة منھا وتنسیق 
االستجابات لتعزیز القدرة على الصمود قبل وقوع األزمات المستقبلیة. وكشفت كیف أن المجتمعات، حتى في البلدان األكثر ثراًء، معرضة بشدة 
للتضرر من مثل ھذه األزمات، وشّددت على الحاجة إلى بذل جھود للتعافي تركز على إعادة البناء بشكل أفضل من خالل االنتقال إلى اقتصادات 

ومجتمعات أكثر شموالً وقدرة على الصمود واستدامة، استباًقا لحدوث أیة جائحة وتغیر المناخ والتھدیدات المستقبلیة األخرى. إن تعزیز تدابیر اإلدارة 
المتكاملة ومتعددة المخاطر أمر ضروري لتحسین القدرة على الصمود في جمیع النظم، وخاصة الزراعة والنظم الغذائیة، لضمان توافر األغذیة الكافیة 

والمغذیة وحمایة رفاه األجیال الحالیة والمستقبلیة.

اإلجراءات

أصحاب الحیازات الصغیرة5 ھم بمثابة المحرك إلمداداتنا الغذائیة وأنظمتنا الغذائیة ككل. ویقومون أیًضا بعدد من الوظائف األخرى، كمستثمرین في 
القطاعات الزراعیة التي تولّد فرص التجارة وفرص العمل لالقتصاد وكمسؤولین عن الموارد الطبیعیة وخدمات النظام اإلیكولوجي. وتسّبب جائحة 

كوفید-19 صعوبات كبیرة لصغار المالكین، مما یؤثر بشكل كبیر على صحتھم ووصول منتجاتھم إلى األسواق وحصولھم على مدخالت اإلنتاج 
وتوافر العمال الموسمیین للحصاد والمعالجة. ویتفاقم ھذا الوضع بسبب الموارد المحدودة والدخل المنخفض، وكذلك بسبب الكوارث واألزمات 

والصراعات الجاریة األخرى. وفي جمیع األقالیم، تبرز األزمة أیًضا القیود الھیكلیة األساسیة، مثل االفتقار إلى البنیة التحتیة والمرافق والخدمات، بما 
في ذلك التمویل، والتي تعد ضروریة لمشاركتھم الكاملة.

إن تعزیز القدرة على الصمود یستلزم الوقایة واالستباق وتخفیف التأثیرات والتكیف والتأھب في حاالت األزمات الممتدة والمتأثرة بالصدمات، بما في 
ذلك األوبئة، كما یخلق روابط فعالة بین االحتیاجات قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل والتدخالت المستندة إلى المخاطر التي تعالج أیًضا األسباب 
الجذریة للمخاطر ونقاط الضعف. ویقود تعزیز القدرة على الصمود استجابة منظمة األغذیة والزراعة على المدى القصیر، مع معالجة التأثیرات 

الطویلة األجل لجائحة كوفید-19 والعوامل الھیكلیة األخرى التي تؤثر على سبل المعیشة واألمن الغذائي وتھددھا. وبرنامج تعزیز القدرة على الصمود 
ھذا یستند إلى ویدعم أنشطة التصدي لحاالت الطوارئ التي تقوم بھا منظمة األغذیة والزراعة في إطار خطة االستجابة اإلنسانیة العالمیة لكوفید-19 

والتي یقودھا مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، وكذلك في إطار برنامج المنظمة لالستجابة لكوفید-19 والخاص باإلدماج االقتصادي 
والحمایة االجتماعیة بھدف تخفیف حدة الفقر، وبرنامج المنظمة لالستجابة لكوفید-19 والخاص بتحویل النظم الغذائیة.

وتستند استجابة المنظمة إلى خبرتھا التقنیة الضخمة ودرایتھا الواسعة بتنفیذ برامج تعزیز القدرة على الصمود على مدى العقد الماضي، حیث جمعت الجھات 
الفاعلة في مجال التنمیة اإلنسانیة والشركاء الداعمین للسالم لدعم الزراعة واألمن الغذائي والتغذیة، في البلدان وفي السیاسات العالمیة والعمل المعیاري. 

وتتطلب مساعدة أصحاب الحیازات الصغیرة على التعافي من كوفید-19 والصدمات المتزامنة معھ وتمكینھم من تعزیز قدرتھم على الصمود في وجھ 
التھدیدات المستقبلیة حلوالً تحویلیة قائمة على الحاجات ومدفوعة بالطلب. وھذا یشمل حلوالً آمنة (للحّد من انتقال األمراض) ونظیفة (منخفضة الكربون) 

وخضراء (تستند إلى الطبیعة أو النظم اإلیكولوجیة) ومنصفة (شاملة اجتماعًیا ومراعیة لالعتبارات الجنسانیة) ومحلیة، وموّفرة للموارد (الماء، الطاقة، إلخ.) 
وقادرة على الصمود (تراعي أو مدفوعة بمخاطر الكوارث واألزمات والصراعات) ومبتكرة ورقمیة تمتد على طول سالسل القیمة الغذائیة بأكملھا.

ولدعم أصحاب الحیازات الصغیرة، یشتمل برنامج تعزیز القدرة على الصمود 2020 – 2024 على مجموعة من التدخالت التكمیلیة والمحددة 
والمراعیة ألزمة كوفید-19 ألبعاد التنمیة المستدامة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة والمتعلقة بالحوكمة:

حمایة الفئات األكثر ضعًفا في المناطق الریفیة والحضریة من خالل:

خطط الحمایة االجتماعیة المستجیبة للصدمات والمراعیة للمخاطر والجنسانیة؛

تقدیم المساعدات الغذائیة / توزیع التحویالت النقدیة والمدخالت على األشخاص األكثر ضعًفا؛

 برامج التغذیة المدرسیة؛

برنامج +Cash، الذي یجمع بین التحویالت النقدیة والدعم التقني، لدعم القدرة اإلنتاجیة والتغذیة األسریة للفئات األكثر ضعًفا؛

تدخالت سوق العمل مثل مخططات العمل العامة (على سبیل المثال، النقد مقابل العمل لصیانة/ إعادة تأھیل البنى التحتیة العامة المرتبطة 
باألغذیة والزراعة، مثل قنوات الري والطرق الفرعیة وما إلى ذلك)؛

مخططات التأمین والتمویل المصّغر واالئتمان؛

حصول المجموعات المعرضة للمخاطر على السیولة والتمویل؛

نھج "صندوق دعم القدرة على الصمود" الذي یجمع بین الدعم التقني واالجتماعي ودعم االئتمان المصّغر.
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5   أصحاب الحیازات الصغیرة ھم صغار المزارعین األسریین والرعاة ومربي الغابات والصیادین الذین یدیرون مناطق تتراوح من أقل من ھكتار واحد إلى عشرة ھكتارات. 

.http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.pdf
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تعزیز االنتعاش االقتصادي التحویلي من خالل:

الزراعة واإلنتاج الغذائي، بما في ذلك المحاصیل والثروة الحیوانیة ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة والحراجة، إلخ.

• البستنة األسریة / الزراعة في الفناء الخلفي / الزراعة في المنزل

• المشروعات الصغیرة والمتوسطة الحجم (اإلنتاج في المزرعة، المجتمع، العمل التجاري)؛

معالجة األغذیة وتخزینھا (بما في ذلك إدارة ما بعد الحصاد)؛

تورید األغذیة وتوزیعھا؛

تسویق المنتجات الغذائیة؛

استھالك األغذیة والنظم الغذائیة الصحیة؛

التصدي لفقد األغذیة وھدرھا (على طول سلسلة القیمة الغذائیة)؛

حلول قائمة على الطبیعة بما في ذلك من خالل أنشطة الحفظ واإلدارة المستدامة للنظم اإلیكولوجیة والزراعیة والحرجیة والرعویة وإدارة الموارد الطبیعیة.

تعزیز القدرات والمؤسسات لتحسین القدرة على الصمود من خالل:

تعزیز القدرات المحلیة المراعیة لالعتبارات الجنسانیة بشأن التدابیر والتواصل من أجل إدارة المخاطر الصحیة وإشراك المجتمعات المحلیة للحّد من 
مخاطر انتقال كوفید-19 على طول سلسلة القیمة الغذائیة (على سبیل المثال عبر نوادي دیمیترا)؛

البیئة التمكینیة لإلدارة المنظمة للمخاطر والتي تراعي األخطار المتعددة (ربط األوبئة والمناخ والكوارث والنزاعات وتھدیدات السالسل الغذائیة)، بما في 
ذلك من خالل تعزیز آلیات حوكمة مخاطر الكوارث واألخطار المناخیة؛

رصد المخاطر المتعددة، وال سّیما تعزیز نظم اإلنذار المبكر المتعلقة بسبل المعیشة واألمن الغذائي لدعم إجراءات الوقایة والتأھب واالستباق لحاالت 
الطوارئ والتعافي والتنمیة؛

 الوصول السلمي والمنصف إلى الموارد الطبیعیة وحوكمتھا (األراضي والغابات والمیاه، إلخ)؛

 نھج صحة واحدة الذي یجمع بین صحة اإلنسان وصحة النظام اإلیكولوجي والصحة النباتیة والحیوانیة؛

التأھب لحاالت الطوارئ واتخاذ اإلجراءات االستباقیة، بما في ذلك من خالل االستعداد االستباقي للدعم الموسمي الحاسم ووضع أنظمة اإلنذار المبكر 
موضع التنفیذ؛

االبتكار والخدمات الرقمیة للحمایة االجتماعیة واالنتعاش االقتصادي على طول سلسلة القیمة الزراعیة والغذائیة؛

تنسیق التنقل الرعوي وحركة التجارة عبر الحدود اإلقلیمیة؛

دعم القطاع المالي العام لسالسل القیمة الغذائیة الزراعیة؛

نھج النظام الغذائي اإلقلیمي عبر المناطق الریفیة والحضریة.

النتائج المتوقعة
یركز ھذا البرنامج الذي یھدف لتعزیز قدرة أصحاب الحیازات الصغیرة على ثالثة أبعاد: (1) 

الحمایة االجتماعیة، و(2) االنتعاش االقتصادي التحویلي المتوافق مع المناخ و(3) حوكمة 
النظام الغذائي المتعددة المخاطر. ویتم تطبیق ھذه النتائج االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة 

والخاصة بالحوكمة عبر النظام الغذائي، ویشمل ذلك اإلنتاج الزراعي (المحاصیل والثروة 
الحیوانیة والثروة السمكیة ومنتجات الغابات) والمعالجة والتخزین بعد الحصاد واإلمداد 
والتوزیع والتسویق واالستھالك والتغذیة وفقد األغذیة وھدرھا (على طول سلسلة القیمة 

الغذائیة الكاملة) عبر المناطق الریفیة والحضریة. وتشمل النتائج الرئیسیة المتوقعة ما یلي:

حمایة الفئات األكثر ضعًفا في السیاقات الریفیة والحضریة

تعافي األشخاص األكثر ضعًفا الذین تقوم سبل معیشتھم على الزراعة واألغذیة من 
تأثیرات كوفید-19، وزیادة قدرتھم على مواجھة األزمات المستقبلیة، من خالل 

الوصول الموسع إلى الحمایة االجتماعیة الحساسة للمخاطر والمستجیبة للصدمات.

تحسین قدرة صغار المزارعین على الحصول على التمویل مما یدعم التدفق النقدي لھم 
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ویساعدھم في الحفاظ على القدرة اإلنتاجیة والدخل والوصول إلى األسواق. وعلى المدى المتوسط إلى الطویل، تصبح النظم والممارسات الزراعیة أكثر 
شموالً واستدامة وقدرة على الصمود من خالل االستخدام الذكي للقروض المیّسرة والضمانات العامة والتأمین وآلیات التحویل النقدي األخرى.

الحفاظ على صحة المرأة وحقوقھا وإسماع صوتھا، بالنظر إلى دورھا الكبیر في القطاع غیر الرسمي.

دعم االنتعاش االقتصادي التحویلي

اعتماد أصحاب الحیازات الصغیرة والمجتمعات المحلیة ممارسات محددة السیاق ومراعیة للطبیعة والمناخ للتعامل مع الجائحة والنزاعات، وكذلك اعتماد 
ممارسات جیدة للحّد من مخاطر الكوارث، على مستوى المزرعة والمجتمع المحلي، مما یعّزز إنتاج األغذیة واألمن الغذائي والتغذوي القادر على الصمود.

تحسین وصول أصحاب الحیازات الصغیرة إلى األسواق والمستھلكین المحلیین والحضریین (بما في ذلك مخططات توزیع األغذیة)، وتعزیز حصولھم على 
التمویل والخدمات الرقمیة وقدرات تخزین ومعالجة األغذیة الطازجة، مما یؤدي إلى فرص تنویع سبل معیشتھم.

تعزیز سالسل القیمة الغذائیة المحلیة استناًدا إلى المخاطر ووضع بروتوكوالت لضمان استمرارھا في أداء وظیفتھا في حالة حدوث زیادة في حاالت 
كوفید-19 أو تھدیدات أخرى.

تعزیز القدرات والمؤسسات لزیادة القدرة على الصمود

استفادة الحكومات من تعزیز الحوكمة والمؤسسات المتعددة المخاطر، ودمج إدارة تھدیدات السلسلة الغذائیة (بما في ذلك كوفید-19) ومخاطر المناخ والكوارث 
والصراعات واألزمات االجتماعیة واالقتصادیة عبر نظمھا الزراعیة والغذائیة.

تحسین مراقبة المخاطر المتعددة وتحلیلھا ووضع  نظم اإلنذارات المبكرة لدفع إجراءات الوقایة والتأھب واالستباق الحساسة لكوفید-19 وتدخالت حاالت 
الطوارئ والتعافي المستنندة إلى المخاطر ودعم التنمیة التي تعّزز النمو األخضر والمستدام والقادر على الصمود.

دعم وتنفیذ إجراءات التأھب لحاالت الطوارئ الخاصة بـكوفید-19 واإلجراءات االستباقیة، بما في ذلك كجزء من جھود المنظمة في إطار خطة االستجابة 
اإلنسانیة العالمیة لكوفید-19 وكاستمرار لھذه الجھود.

تحسین قدرة أصحاب الحیازات الصغیرة المتضررین من كوفید-19 على الوصول المضمون إلى التمویل.

الشراكات 

تتطلب جھود التعافي وتعزیز القدرة على الصمود بعد الجائحة إجراء شراكات وثیقة، ال سّیما على المستوى المحلي، مع مجموعة من الجھات الفاعلة العامة والخاصة 
والمحلیة ومنظمات المزارعین ومنتجي األغذیة، لتصمیم وتنفیذ برامج مشتركة، مصممة خصیًصا لدعم أولویات تنمیة وطنیة محددة وتعزیز سبل المعیشة المحلیة 

القائمة على الزراعة واألغذیة. وتعد شراكة الوكاالت التي توجد مقارھا في روما من أجل تعزیز القدرة على الصمود والشبكة العالمیة لمكافحة أزمات األغذیة، فضالً 
عن نھج صحة واحدة بالتعاون الثالثي بین منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة والمنظمة العالمیة لصحة الحیوان، آلیات تنسیق حاسمة للبرنامج.  

روابط البرنامج 

كجزء من استجابة منظمة األغذیة والزراعة  الشاملة لجائحة كوفید-19، یستند برنامج تعزیز القدرة على الصمود إلى مكّون منظمة األغذیة والزراعة في خطة 
االستجابة اإلنسانیة العالمیة لجائحة كوفید-19، ویتوافق بشكل وثیق مع األولویات والخطط واالستثمارات الوطنیة. ویساھم البرنامج في مبادرة العمل یًدا بید التابعة 

لمنظمة األغدیة والزراعة، وكذلك برنامج التعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التابع لمنظمة األغذیة والزراعة. كما أنھ مرتكز تماًما على الشبكة العالمیة 
لمكافحة األزمات الغذائیة، والبرامج الجاریة في سیاقات األزمات الغذائیة ونھج صحة واحدة. كما أن برنامج المنظمة للقدرة على الصمود مكّمل الستجابة منظمة 

األغذیة والزراعة لكوفید-19 بشأن اإلدماج االقتصادي والحمایة االجتماعیة للتخفیف من حدة الفقر، وكذلك برامج تحویل النظم الغذائیة.  
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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. 

یركز البرنامج على األزمات الغذائیة والبلدان ذات المخاطر العالیة، والبلدان األقل نمواً والدول الجزریة الصغیرة النامیة، حیث یھدد كوفید-19 النظام الغذئي والسكان الذین 
تعتمد سبل معیشتھم على الزراعة واألغذیة المعرضین للتضرر أو المتضررین بالفعل من جراء الجائحة وغیرھا من األزمات والمخاطر. وسیولي البرنامج اھتماًما خاًصا 

بمزارعي الكفاف وصغار المنتجین والمشروعات الصغیرة والمتوسطة والعاملین في الزراعة واألغذیة، بما في ذلك المزارعین غیر الُمالك والعمال على طول سلسلة القیمة 
الغذئیة الریفیة-الحضریة؛ والرعاة؛ والصیادین ومجتمعات الصید المعرضة للمخاطر؛ والمجتمعات المعتمدة على الغابات؛ ومجموعات السكان األصلیین؛ والنازحین 

والمجموعات الھامشیة األخرى. وستركز تدخالت البرنامج في بلدان خطة االستجابة اإلنسانیة العالمیة على العالقة بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم.

ویتوافق البرنامج بشكل وثیق مع سیاسات التعافي من كوفید-19 وأولویات وخطط التنمیة الوطنیة وسیعطي أولویة لحمایة الفئات األكثر ضعفاً ومساعدتھم على مواصلة اإلنتاج 
الزراعي والحصول على األغذیة مع برنامج +Cash والمدخالت الزراعیة وزیادة الوصول إلى الحمایة االجتماعیة. وسیعزز البرنامج االنتعاش االقتصادي الشامل من كوفید
-19 من خالل تطویر البنیة التحتیة الخضراء واستعادة النظم اإلیكولوجیة التي توفر العمالة وفرص الدخل وخدمات النظام اإلیكولوجي للسكان األكثر ضعفاً. ویؤثر كوفید-19 
على اإلدارة المستدامة الستعادة اقتصاد الموارد الطبیعیة، واستعادة النظم اإلیكولوجیة، وزیادة الكشف عن ھشاشة نظم األغذیة الزراعیة الحالیة للمزارعین أصحاب الحیازات 

الصغیرة في اإلقلیم، مما یعزز الحاجة إلى مواصلة دعم وصول المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة إلى األسواق والمشاركة في سالسل القیمة. كما أكدت الجائحة قابلیة 
التضرر الشدید من مخاطر متعددة (تغیر المناخ وأزمة السلسلة الغذائیة والصحة) في اإلقلیم. وبالتالي سیركز البرنامج على تعزیز قدرات إدارة المخاطر للمؤسسات 

والمجتمعات لتعزیز الحّد من المخاطر وإدارتھا بشكل استباقي وتعزیز القدرة على الصمود في الزراعة وسبل المعیشة القائمة علیھا. ویجري نشر أنشطة جمع البیانات وتحلیلھا 
واستخدامھا باستمرار لدعم تخطیط السیناریوھات وبرمجة اإلجراءات لتفادي ومعالجة النقاط الساخنة النعدام األمن الغذائي الحاد الناشئ وضمان تعافي أصحاب الحیازات 

الصغیرة من كوفید-19.

في أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، تشمل البلدان ذات األولویة بولیفیا (دولة - متعددة القومیات) وإكوادور والسلفادور وغواتیماال وھندوراس ونیكاراغوا وبیرو والدول 
الجزریة الصغیرة النامیة. في الشرق األدنى وشمال إفریقیا، سیركز البرنامج على الجزائر ومصر والعراق ولبنان وموریتانیا وعمان وفلسطین والسودان وتونس والیمن. وفي 
آسیا والمحیط الھادي، سیعمل البرنامج في أفغانستان وبنغالدیش وكمبودیا وجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة ومیانمار ونیبال وباكستان 

والفلبین وتیمور لیشتي والدول الجزریة الصغیرة النامیة في المحیط الھادي.
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