
جعل سالسل إمدادات األفوكادو واألناناس أكثر استدامًة وقدرة 
عىل الصمود 

هل يساوركم القلق إزاء المخاطر التجارية في سالسل إمدادات األفوكادو أو األناناس الخاصة بكم؟

يمكن لمنظمة األغذية والزراعة أن تساعدكم.

شهد اإلنتاج العالمي للفواكه االستوائية واالتجار بها نموًّا كبيًرا.

وهي تشكّل جزًءا من نمط غذائي صحي لماليين السكّان وتساهم في التنمية الريفية واالقتصادية في البلدان المنتجة لها. ولكّن جائحة 

كوفيد-19 والشواغل المتعلقة باالستدامة )البيئية واالجتماعية واالقتصادية( قد أظهرت المخاطر التجارية التي ينبغي التصدي لها 

لضمان استمرار نجاح سالسل القيمة هذه.

مشروع الفواكه المسؤولة

تّتخذ الشركات بالفعل خطوات للتصدي للمخاطر الماثلة أمام االستدامة في عملياتها.

بيد أن سالسل القيمة معّرضة للمخاطر والصدمات الخارجة عن سيطرة أي جهة فاعلة بمفردها. وبالتالي، 

يمكن لإلجراءات المتضافرة أن تعود بالنفع عىل جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع.

ومن هذا المنطلق، تقود منظمة األغذية والزراعة مشروع »بناء سالسل قيمة عالمية مسؤولة من أجل 

إنتاج الفواكه االستوائية واالتجار بها عىل نحو مستدام« ويسمى »مشروع الفواكه المسؤولة«.

وإّن هذا المشروع:  

يساعد الشركات عىل تعزيز نظم العناية الواجبة أو إنشائها استناًدا إىل المخاطر، لجعل عملياتها أكثر  	

استدامة وقدرًة عىل الصمود أمام الصدمات الخارجية مثل جائحة كوفيد-19؛

ويوّفر بيئة سرية للتعلّم في ما بين األقران حول المسائل السابقة للمنافسة؛ 	

 ويحّدد التدابير والممارسات الجيدة للتغلّب عىل هذه التحديات، بما في ذلك عن طريق سلسلة 	

 من األدلّة المستندة إىل الطلب بشأن تحديات فنية محّددة يطرحها المشاركون في المشروع؛

 وتشمل المواضيع المطروحة البصمة الكربونية والبصمة المائية، وتغير المناخ، وإزالة الغابات،

 والمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والمسائل المتعلقة بالعمالة، والتتبع والكثير من

المواضيع األخرى؛

وسيساعد عىل تحديد الفرص لتسريع وتيرة االستثمارات المستدامة في سالسل اإلمدادات.  	

إنشاء سالسل قيمة عالمية مسؤولة

للفاكهة االستوائية المستدامة

iS
to
ck
/F
A
O
©

https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/building-responsible-value-chains-for-tropical-fruits/en 
https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/building-responsible-value-chains-for-tropical-fruits/en 


منافع االنضمام إىل المشروع

يمكن لجميع الشركات والرابطات التجارية ومنظمات المنتجين 

المعنية بسالسل قيمة األفوكادو واألناناس أن تطلب االنضمام إىل 

هذا المشروع.

وسوف يقوم المشاركون بما يلي:

توجيه تركيز المشروع عىل موارده عن طريق تحديد األولويات  	

والممارسات الجيدة من أجل الحد من المخاطر وتعزيز االستدامة؛

وإبداء آرائهم في ما يتعلق بالمواضيع التي تتسم باألولوية في األدلة  	

الفنية؛

والتعلّم عن السبل التي يسعى من خاللها األقران إىل التصدي  	

للتحديات السابقة للمنافسة؛

واالنتفاع بإمكانية الوصول بشكل حصري إىل الندوات اإللكترونية  	

المخصصة التي تنظمها منظمة األغذية والزراعة وسائر الخبراء؛

والحصول عىل األدلة الفنية التي أعّدت في إطار هذا المشروع. 	

وال تترتب عن المشاركة أية تكاليف.

وسوف تُحمى السرية بشكل حازم.

انضموا إىل المشروع!

لالتصال بنا:

Responsible-Fruits@fao.org
https://bit.ly/responsible-fruits

شعبة األسواق والتجارة

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا
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يستند هذا المشروع إىل أكثر من عقد من الخبرة التي اكتسبتها 

منظمة األغذية والزراعة في العمل مع القطاع الخاص في مجال الفواكه 

االستوائية.

ويشمل ذلك تسيير أنشطة المنتدى العالمي للموز وهو أّول حّيز متعّدد 

أصحاب المصلحة في قطاع الموز، يعمل مع أكثر من 30 مؤسسة ورابطة 

صناعية رائدة في هذا المجال، من أجل تطبيق التوصيات المتعلقة بالعناية 

الواجبة استناًدا إىل المخاطر عىل النحو الوارد في توجيهات منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل 

اإلمدادات الزراعية المسؤولة.

الصور: © منظمة األغذية والزراعة، 2021
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