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معاي�� تجارة وسالمة األغذية

ت�س�� و�سر�ع تجارة األغذية والزراعة خالل جائحة كوفيد-19 وما �عدها

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

المشكلة 

سیكون لجائحة كوفید-19 تأثیر غیر مسبوق على التجارة العالمیة واإلقلیمیة. ووفًقا لمنظمة 
التجارة العالمیة من الممكن أن تنخفض التجارة العالمیة للبضائع في عام 2020 بنسبة تصل 

إلى 32 بالمائة. وال یشبھ الوضع الحالي أیة أزمة غذائیة أو صحیة أخرى في العصر الحدیث، 
حیث ینطوي على صدمات متزامنة  في العرض والطلب ذات طابع عالمي. وكذلك یؤثر نقص 

العمالة، بسبب تقیید الحركة، على جمیع جوانب سالسل اإلمدادات الغذائیة والزراعیة، من 
اإلنتاج إلى المعالجة والتجارة، مما یؤدي إلى مخاطر فوریة وطویلة األجل على إنتاج األغذیة 

وتوافرھا. 

وفي الوقت ذاتھ، فإن النطاق الكبیر للركود االقتصادي، وسط فقدان الوظائف على نطاق واسع 
وانخفاض الدخول والتحویالت المالیة یثیر مخاوف جدیة بشأن الجوع وسوء التغذیة. وتعاني 

الفئات األكثر ضعًفا بالفعل من الفقر وانعدام األمن الغذائي، ال سّیما في البلدان المتأثرة بأزمات 
متعددة (التقلبات المناخیة المتطرفة وغزو الجراد واألمراض النباتیة والحیوانیة) والبلدان التي 

تشھد انخفاًضا كبیًرا في قیمة العمالت (ال سّیما في االقتصادات المعتمدة على استیراد السلع 
األساسیة) وتلك المتضررة من الصراعات، حیث توزیع سلسلة التورید والروابط اللوجستیة 
ھشة بالفعل. كل ھذا دفع العدید من الدول إلى اتخاذ تدابیر مختلفة لحمایة سكانھا من األزمة.

وقد كانت القیود التجاریة المؤقتة سمة مشتركة في االستجابات السیاساتیة الفوریة، سواء 
قیود االستیراد بسبب مخاوف غیر قائمة بالضرورة على العلم تتعلق بسالمة األغذیة وقیود 

التصدیر بسبب المخاوف بشأن توافر األغذیة المحلیة وعدم الیقین في السوق. وقد أثبتت ھذه 
التدابیر أنھا تؤدي إلى تفاقم الوضع وتسبب اضطرابات في سالسل التورید. ولذلك، وللتخفیف 

من تأثیرات صدمات، مثل كوفید-19، فبدالً من تقیید التجارة، من الضروري تسھیل حركة 
التجارة وتعزیزھا، داخل األقالیم وفیما بینھا، وتحسین الوصول إلى األسواق.

وھذا یتطلب توجًھا استراتیجًیا نحو الشركاء التجاریین داخل األقالیم وفیما بینھا، واالمتثال 
لمتطلبات التجارة، وال سّیما معاییر الصحة والصحة النباتیة واللوائح الدولیة، مثل تلك المتعلقة 

بالصید غیر المشروع دون  إبالغ ودون تنظیم، وتحسین كفاءة نقل البضائع عبر الحدود. 
وفي ھذا الصدد، قد تكون إمكانات اللحاق بالركب كبیرة بالنسبة للعدید من البلدان النامیة التي 
تواجھ تحدیات في الوصول إلى األسواق المستھدفة الرئیسیة، بما في ذلك األسواق الموجودة 

في جوارھا مباشرة، كما یتضح من انخفاض مستویات التجارة داخل األقالیم.

وتنشأ مشكالت الوصول إلى أسواق التصدیر عادة نتیجة الحواجز السیاساتیة والتنسیق المحدود 
بین السیاسات، على سبیل المثال، ضعف التنسیق واالعتراف المتبادل بإجراءات االمتثال لتدابیر 

الصحة والصحة النباتیة، واالستخدام المحدود للحلول الرقمیة في تطبیق اإلجراءات التجاریة 
والقیود التجاریة الخاصة وغیر المتوقعة. كما أن الوصول إلى األسواق تعیقھ قیود مادیة، مثل 

انخفاض القدرة اإلنتاجیة ومحدودیة قدرات المختبرات على تقییم االمتثال لمعاییر سالمة األغذیة 
وكذلك ضعف البنیة التحتیة التسویقیة والتجاریة.

وستكون معالجة الحواجز السیاساتیة والقیود المادیة حاسمة أیًضا بالنسبة للبلدان المستوِردة، 
وخاصة البلدان النامیة األكثر استیراًدا لألغذیة والدول الجزریة الصغیرة النامیة والبلدان النامیة 
غیر الساحلیة، من أجل معالجة اضطرابات اإلمدادات المحلیة وتحسین توافر األغذیة واستقرار 

األسعار المحلیة. وقد تفتقر البلدان أیًضا إلى السیاسات واألطر التنظیمیة الالزمة لتعزیز اإلدماج 
االجتماعي وضمان وصول فوائد التجارة إلى الجمیع.
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اإلجراءات

إجراء تقییمات للتجارة الزراعیة والسیاسات التجاریة، مع إبراز العوائق والفرص التجاریة:

إجراء تقییمات تجاریة شاملة لكل إقلیم، بما في ذلك الصورة العامة ألنماط التجارة، وتقییم القدرة التنافسیة للصادرات الزراعیة 
والسمكیة وتقییم السیاسات التجاریة اإلقلیمیة، لتحدید الحواجز التجاریة والتحدیات والفرص ودراسة اتفاقیات التجارة اإلقلیمیة 

وأطر الحوكمة.

إجراء تحلیالت عمیقة حسب الحاجة لسالسل القیمة المحددة والمجاالت المواضیعیة، على سبیل المثال، لمراجعة تعدیالت سالسل 
التورید المتعلقة بـجائحة كوفید-19، وخصائص وفرص السوق، والعالمات التجاریة، والتجارة اإللكترونیة، ورقمنة التجارة، 

والوصول إلى التمویل التجاري.

عقد اجتماعات مائدة مستدیرة استشاریة ألصحاب المصلحة المتعددین للتحقق من صحة نتائج التقییمات اإلقلیمیة وتحدید أولویات 
التدخالت.

تعزیز الشبكات والمنصات التجاریة اإلقلیمیة ألصحاب المصلحة المتعددین، مثل لجان التنسیق اإلقلیمیة التابعة لمنظمة األغذیة 
والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة، والشبكة الدولیة للسلطات المعنیة بسالمة األغذیة وغیرھا (والتي ترتكز على المنظمات 
التجاریة اإلقلیمیة)، لتعزیز تنسیق السیاسات التجاریة وردع سیاسات االستجابات المؤقتة وتعزیز التعاون التنظیمي وتعزیز 

مشاركة القطاع الخاص.

تعزیز تیسیر التجارة من خالل تقدیم المساعدة التقنیة لتنفیذ اإلصالحات وتصمیم البرامج الوطنیة واإلقلیمیة لتذلیل العقبات التي 
تعترض التجارة.

الحلول الرقمیة التي تعّزز تبادل وثائق التجارة إلكترونًیا، مثل الشھادات اإللكترونیة (على سبیل المثال، حل  e-Phyto إلصدار 
الشھادات اإللكترونیة للصحة النباتیة) وتنسیق أنظمة الشھادات اإللكترونیة لسالمة األغذیة والصحة الحیوانیة وتعزیز أنظمة التتبع 

وتشجیع القنوات الخضراء وأنظمة التخلیص قبل الوصول ودعم تنفیذ منصات التجارة اإللكترونیة. 

نظم سالمة األغذیة ومراقبة الصحة النباتیة التي تدعم آلیات االتساق التنظیمي وإشراك أصحاب المصلحة في القرارات التنظیمیة 
والسیاساتیة لتبسیط اإلجراءات لضمان االمتثال لمعاییر الصحة والصحة النباتیة وتعزیز البرمجة واتخاذ القرارات المستندة إلى 

المخاطر ودعم المشاركة في وضع المعاییر القائمة على العلم.

المعاییر والمتطلبات التي تعّزز تنفیذ واستخدام المعاییر الدولیة، مثل ھیئة الدستور الغذائي ومعاییر االتفاقیة الدولیة لوقایة 
النباتات، بما في ذلك من خالل التواصل المنسق بشأن المخاطر واالمتثال للوائح الدولیة األخرى، مثل الصید غیر القانوني دون 

إبالغ ودون تنظیم. 

البنیة التحتیة الداعمة إلجراء تحسینات في المختبرات إلجراء تحلیالت سالمة األغذیة. كما سیعمل البرنامج مع المؤسسات المالیة 
الدولیة لتحدید أولویات احتیاجات االستثمار في البنیة التحتیة للتسویق والتجارة (التخزین ومرافق التوصیل النھائیة ومعدات النقاط 

الحدودیة وأنظمة المعلومات الجمركیة)، إلعداد خطط التطویر وتدریب الموظفین وضمان التشغیل السلیم وتخطیط الحفاظ على 
استمراریة أنشطتھم.

السیاسة التجاریة واالتفاقیات التجاریة التي تعّزز االمتثال لقواعد منظمة التجارة العالمیة، واتفاقیات التجارة اإلقلیمیة والصكوك 
الدولیة. وسیتم تحدیث األطر التشریعیة الوطنیة، حسب الحاجة، كما سیتم إعداد خرائط طریق لتیسیر التجارة الزراعیة في الكتل 

التجاریة اإلقلیمیة.

إنشاء أنظمة الیقظة تجاه السوق واإلنذار المبكر، بناًء على الخصائص اإلقلیمیة والقطریة، ووفًقا لنماذج نظام المعلومات المتعلقة 
باألسواق الزراعیة والنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر. وسیكون ھذا أمًرا بالغ األھمیة لتحدید الصعوبات واالختالالت 

اللوجستیة المحتملة لسالسل التورید، باإلضافة إلى نقاط التدخل.

تقییمات تحدید النطاق ستحدد التغطیة بالمنتجات والخصائص األساسیة بناًء على األولویات اإلقلیمیة والروابط مع األدوات 
الحالیة.

إنشاء نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعیة سیتضمن تدریًبا إقلیمًیا/وطنًیا على وضع میزانیات السلع وتقاریر توقعات 
األغذیة اإلقلیمیة وأدوات مراقبة وتحلیل أسعار المواد الغذائیة على المستوى اإلقلیمي. 

إنشاء نظم إنذار مبكر إقلیمیة/قطریة سیتضمن تدریًبا على نظم االستشعار عن ُبعد، مثل نظام مؤشر اإلجھاد الزراعي، ومنھجیة 
بعثات تقییم المحاصیل واألمن الغذائي وتحلیل األمن الغذائي.

تنمیة قدرات المؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة من خالل تطویر كتیبات التدریب وخرائط طریق مخصصة لتنمیة القدرات وتقدیم 
دورات تدریبیة وحلقات عمل منسقة للمؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة. 
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النتائج المتوقعة

یھدف البرنامج إلى معالجة التحدیات المباشرة التي تفرضھا جائحة كوفید-19 والقیود الھیكلیة التي تؤثر على التجارة. والھدف العام للبرنامج ھو 
تسھیل وزیادة التجارة الدولیة للزراعة واألغذیة، مع التركیز على التجارة داخل األقالیم، من خالل معالجة القیود والعقبات، أي الحواجز غیر الجمركیة 

واإلجراءات اإلداریة األخرى. ویھدف البرنامج إلى تحقیق النتائج التالیة:

تحسین عملیة صنع القرار القائمة على األدلة وتنسیق السیاسات على المستویین الوطني واإلقلیمي.
سیتم تحقیق ذلك من خالل اإلجراءات 1 و2 و4 المذكورة أعاله. وتسمح التقییمات التجاریة الشاملة (اإلجراء 1) بإجراء تحلیالت سلیمة من 

الناحیة العملیة للتحدیات والفرص التي تواجھھا البلدان عند مشاركتھا في التجارة الدولیة وتمّكن من صیاغة سیاسات واستراتیجیات مالئمة 
لتجنب تدابیر تقیید التجارة التعسفیة. ویسھل تطویر وتنفیذ مبادئ تحلیل مخاطر سالمة األغذیة، بما في ذلك تقییم المخاطر وتحدید أولویات 

المخاطر، اإلدارة المستنیرة للموارد المحدودة. ویسمح أیًضا إنشاء أنظمة الیقظة تجاه السوق واإلنذار المبكر (اإلجراء 4) للبلدان بجمع 
وتحلیل المعلومات المتعلقة بالتجارة واألسواق، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باتجاھات األسعار في مرحلة مبكرة وتعزیز القدرات الوطنیة 

واإلقلیمیة على اتخاذ قرارات السیاسات والتخطیط المناسبة لتعزیز النمو الزراعي. وأخیًرا، یدعم تعزیز الشبكات اإلقلیمیة ألصحاب 
المصلحة المتعددین (اإلجراء 2)  تنسیق السیاسات التجاریة، ومن المحتمل أن یعمل كأمانة ومنصة لمناقشة مخرجات البرامج األخرى (مثل 

تقییمات السیاسات التجاریة واإلنذار اإلقلیمي المبكر وأنظمة الیقظة تجاه السوق)

تعزیز التعاون التنظیمي على المستوى اإلقلیمي لتحسین الرقابة التنظیمیة في سالسل القیمة الزراعیة وتشجیع تنفیذ واستخدام المعاییر 
المستندة إلى العلم (مثل الدستور الغذائي) وتشجیع االعتراف المتبادل وتنسیق أنظمة سالمة األغذیة.

سیتم تحقیق ذلك من خالل اإلجراءات 2 و3 و5 المذكورة أعاله. إن إنشاء و/أو تعزیز الشبكات اإلقلیمیة ألصحاب المصلحة المتعددین 
(اإلجراء 2) یعّزز التعاون التنظیمي وتنسیق مناھج تقییم مخاطر سالمة األغذیة والتدابیر التنظیمیة وإصدار الشھادات. كما أنھ یعّزز 

التعاون مع القطاع الخاص. وتعمل أنشطة المساعدة الفنیة وتنمیة القدرات في مجال معاییر سالمة األغذیة (اإلجراءان 3 و5) على تعزیز 
قدرات التنفیذ المؤسسي، مما یؤدي إلى نظم لسالمة األغذیة أكثر قدرة على الصمود، لصالح التجارة الدولیة.

االعتماد األسرع لممارسات تیسیر التجارة لتحسین الكفاءة والشفافیة في تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة واإلجراءات اإلداریة.
سیتم تحقیق ذلك من خالل اإلجراءات 1 و2 و3 و5 المذكورة أعاله. وتدعم التقییمات التجاریة والتحلیالت المتعمقة والموائد المستدیرة 

لألعمال التجاریة (اإلجراء 1) تحدید الحواجز غیر الجمركیة والعقبات اإلجرائیة التي تواجھ التجارة. ویؤدي إنشاء و/أو تعزیز الشبكات 
اإلقلیمیة ألصحاب المصلحة المتعددین (اإلجراء 2) إلى تعزیز التعاون التنظیمي بشأن تدابیر تیسیر التجارة. ویشجع الدعم التقني بشأن 

تیسیر التجارة (اإلجراء 3) اعتماد الحلول الرقمیة وتبسیط اإلجراءات لتحقیق وإثبات االمتثال إلجراءات الصحة والصحة النباتیة، والبرمجة 
القائمة على المخاطر واالستثمارات في البنیة التحتیة وغیر ذلك من ممارسات تیسیر التجارة. وكذلك تعّزز تنمیة القدرات (اإلجراء 5) 

القدرة المؤسسیة على اعتماد وتنفیذ االتفاقات التجاریة المتعددة األطراف واإلقلیمیة ذات الصلة. 

الشراكات 

المؤسسات اإلقلیمیة والجماعات االقتصادیة، مثل: 

أفریقیا: االتحاد األفریقي، والسوق المشتركة لشرق أفریقیا والجنوب األفریقي، ومجموعة شرق أفریقیا، والجماعة االقتصادیة لدول وسط 
أفریقیا، والجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي، والجماعة االقتصادیة لدول 

غرب أفریقیا، واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا.

 ،(ASEAN) آسیا والمحیط الھادي: رابطة أمم جنوب شرق آسیا
 .(SAARC) ورابطة التعاون االقلیمى فى جنوب آسیا

أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى: منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود، 
واتفاقیة التجارة الحرة ألوروبا الوسطى، واتفاقیة التجارة الحرة لرابطة 

الدول المستقلة، واالتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبیة اآلسیویة، ومنظمة 
شنغھاي للتعاون. 

أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي: رابطة تكامل أمریكا الالتینیة، 
والمجموعة الكاریبیة، ومجموعة دول األندیز، ومعھد التعاون في مجال 

الزراعة في البلدان األمریكیة، والسوق المشتركة الجنوبیة، والمنظمة 
الدولیة االقلیمیة لوقایة النباتات والصحة الحیوانیة، واألمانة الدائمة 

للمعاھدة العامة للتكامل االقتصادى فى أمریكا الوسطى 

الشرق األدنى وشمال إفریقیا: اتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون 
الخلیجي.

© FAO
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المؤسسات والمنظمات الوطنیة: وزارات الزراعة والتجارة واالقتصاد والصحة؛ وسلطات سالمة األغذیة والجمارك؛ والغرف التجاریة؛ 
وجمعیات القطاع الخاص؛ والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني؛ ومعاھد البحوث واألوساط األكادیمیة.

المؤسسات المالیة الدولیة: مصرف التنمیة األفریقي، ومصرف التنمیة اآلسیوي، والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر ومصرف التنمیة 
للبلدان األمریكیة والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، والبنك اإلسالمي للتنمیة، والبنك الدولي والمؤسسات الخاصة.

المنظمات الدولیة: اإلطار المتكامل المعّزز، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، ومرفق وضع 
المعاییر وتنمیة التجارة، واللجان االقتصادیة التابعة لألمم المتحدة، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

ومنظمة الصحة العالمیة، منظمة التجارة العالمیة.

روابط البرنامج

عالمًیا: تعزیز سالمة األغذیة العالمیة من خالل تحسین القدرات على مراقبة األغذیة على المستوى اإلقلیمي والقطري 
(GCP/GLO/939/USA) وحساب أمانة الدستور الغذائي - 2 (ومختلف المشاریع الممولة من خاللھ) (GCP/GLO/893/MUL  و
.(GCP/GLO/151/MUL) ؛ تعزیز النظم القطریة لمراقبة األغذیة من خالل عملیة تقییم قویة ومنسقة(UNJP/GLO/887/WHO

أفریقیا: دعم منظمة األغذیة والزراعة لبرنامج تیسیر التجارة (GCP/INT/387/COM) التابع للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفریقیا 
(COMESA)؛ ودعم تعزیز التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة لتحسین تنفیذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة 

 .(TCP/RAF/3708) األفریقیة

أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى: مبادرة منظمة األغذیة والزراعة اإلقلیمیة 2: تحسین تجارة األغذیة الزراعیة وتكامل األسواق؛ ومشروع 
مركز التعاون االقتصادي للبحر األسود للنظم الغذائیة المستدامة واالئتالفات القائمة على مسائل معینة في إقلیم أوروبا وآسیا الوسطى؛ 

وحزمة التعاون التقني اإلقلیمي بالتعاون بین البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر ومنظمة األغذیة والزراعة.

أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي: برنامج تعزیز القدرات في مجال تحلیل مخاطر سالمة األغذیة في أمریكا الالتینیة 
(STDF/PPG/716)؛ وأدوات وخیارات لتعزیز التجارة الدولیة الشمولیة والمزدھرة (TCP/RLA/3731)؛ واالنتعاش االقتصادي 

بعد كوفید-19 وتطویر األسواق المستدامة والشمولیة في الممر الجاف والمناطق ذات األولویة في أمریكا الوسطى  
(TCP/SLM/3801)؛ ومذكرة تفاھم مع األمانة الدائمة للمعاھدة العامة للتكامل االقتصادى فى أمریكا الوسطى لترویج وتیسیر 

واستخبارات التجارة؛ والنظام اإلقلیمي للیقظة تجاه السوق ومراقبة األسواق الزراعیة (SIMMAGRO)؛ والمبادرة اإلقلیمیة 1 - تشجیع 
اتفاقیات التجارة الدولیة المتعلقة باألغذیة؛ والمبادرة اإلقلیمیة 2 - النمو االقتصادي والوصول إلى األسواق؛ ومذكرة تفاھم مع رابطة تكامل 

أمریكا الالتینیة ومصرف التنمیة للبلدان األمریكیة.

.(UNJP/RNE/010/UID) الشرق األدنى وشمال أفریقیا: المبادرة العربیة لسالمة األغذیة من أجل تسھیل التجارة

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. وسیتم تصمیم البرنامج وفًقا لالحتیاجات والخصائص المحددة لكل إقلیم.

أفریقیا
حیث أن الوقت والتكالیف التي ینطوي علیھا الحصول على شھادات التجارة الزراعیة في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى من بین األعلى في العالم، 

سیركز البرنامج على تعزیز أنظمة مراقبة سالمة األغذیة وتحسین البنیة التحتیة وتشجیع اعتماد الحلول الرقمیة. كما سیعزز تطویر سالسل القیمة 
اإلقلیمیة للسلع األساسیة، مما سیؤدي إلى ربط صغار المزارعین بسالسل القیمة اإلقلیمیة والعالمیة وزیادة الدخل وخلق فرص األعمال. وأخیًرا، سیتم 

تعزیز الیقظة تجاه السوق وأنظمة اإلنذار المبكر لتعزیز عملیة صنع القرار القائمة على األدلة في السیاسة التجاریة.

آسیا والمحیط الھادي
سینصب التركیز على دعم السیاسات التجاریة وتدابیر تیسیر التجارة لتمكین التحوالت إلى النظم الغذائیة القادرة على الصمود من أجل توفیر أغذیة 
مضمونة وآمنة ومغذیة للجمیع. ویشمل ھذا تسخیر التقنیات واإلجراءات والتنظیمات الخاصة بالتجارة الرقمیة، وتعزیز آلیات إقامة روابط تجاریة 

أعمق داخل اإلقلیم، بما في ذلك من خالل إنشاء نظم معلومات للتجارة واألسواق خاصة بالسیاق (على سبیل المثال، لرابطة أمم جنوب شرق آسیا، أو 
اآلسیان)، والرصد الدوري لتدفقات التجارة الغذائیة الزراعیة الحیویة ولمخزونات سالسل قیمة محددة، فضالً عن إجراء تغییرات في السیاسة 

واإلجراءات اإلداریة. وباإلضافة إلى ذلك، سیركز البرنامج على الدعم التقني لتبسیط اإلجراءات اإلداریة وتنفیذ معاییر سالمة أغذیة منسقة، بما في 
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ذلك تعزیز االبتكارات الرقمیة على طول حدود معینة، على سبیل المثال، بین بلدان رابطة التعاون االقلیمى فى جنوب آسیا. وسینصب التركیز 
أیًضا على تعزیز منصات التجارة اإلقلیمیة ألصحاب المصلحة المتعددین، وتعزیز التجارة غیر الورقیة والتجارة اإللكترونیة، وترسیخھا في 

التكتالت التجاریة القائمة، مثل رابطة أمم جنوب شرق آسیا، لتطویر المبادرات اإلقلیمیة وتعزیز تنسیق السیاسات وتنمیة القدرات لالبتكار الرقمي 
وتیسیر التجارة. وبلدان التركیز اإلقلیمیة لھذا البرنامج ھي بنغالدیش وبوتان وكمبودیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة والمالدیف ونیبال 

وباكستان وتونغا وفانواتو وفییت نام.

أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى
نظًرا ألن االتحاد األوروبي واالتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبیة اآلسیویة والصین ودول مجلس التعاون الخلیجي من األسواق الرئیسیة لألغذیة 

الزراعیة، سیركز البرنامج على تعزیز الصادرات، من خالل الدعم التقني للمشروعات الصغیرة والمتوسطة الحجم فیما یخص االمتثال لمعاییر 
سالمة األغذیة والیقظة تجاه السوق (أنظمة معلومات األسعار والسوق) والحلول الرقمیة (المنصات الرقمیة عبر اإلنترنت لتعزیز تجارة المواد 

الغذائیة في األسواق الداخلیة والخارجیة). كما سیدعم الحوار متعدد القطاعات لتعزیز عملیة صنع القرار القائمة على األدلة في السیاسة التجاریة.

أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
نظًرا لالختالفات الشاسعة بین المناطق دون اإلقلیمیة (المصدرون الخالصون في المخروط الجنوبي ألمریكا الجنوبیة، والمستوردون الخالصون في 

البحر الكاریبي)، سیتم تصمیم البرنامج وفًقا لالحتیاجات دون اإلقلیمیة. وفضالً عن ذلك، وبسبب المستویات المنخفضة للتجارة البینیة في ھذا اإلقلیم، 
سینصب التركیز أیًضا على تنسیق السیاسات والتنظیمات وتشجیع الصادرات بین الكتل التجاریة دون اإلقلیمیة. وسیستلزم ذلك تطویر قدرات 

القطاع العام على المستویین الوطني ودون اإلقلیمي، وال سیما في مجاالت التدابیر غیر الجمركیة؛ وتقدیم الدعم التقني للمؤسسات دون اإلقلیمیة 
لالمتثال لمعاییر الصحة والصحة النباتیة واإلجراءات ذات الصلة؛ وتعزیز الشراكات داخل اإلقلیم، بما في ذلك مع القطاع الخاص، بشأن تشجیع 

التجارة وتیسیرھا والیقظة تجاه السوق والتجارة اإللكترونیة.

الشرق األدنى وشمال إفریقیا
بسبب االعتماد الكبیر لبلدان اإلقلیم على الواردات الغذائیة، سیعطي البرنامج األولویة للمساعدة التقنیة في مجاالت تیسیر التجارة وسالمة األغذیة 

وكفاءة ما بعد اإلنتاج في البلدان التالیة: الجزائر ومصر واألردن ولبنان وتونس ودول مجلس التعاون الخلیجي. وسیستلزم ذلك تعزیز اعتماد 
الحلول الرقمیة على طول سالسل اإلمداد الغذائي، وتعزیز الیقظة تجاه السوق وأنظمة اإلنذار المبكر وتحدیث السیاسات الوطنیة واإلقلیمیة واألطر 

التشریعیة ذات الصلة لتعزیز التجارة.
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