
 الوثيقة الصادرة لدورة مناقشة السياسات العامة لالجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل الزراعي

فبراير ، شباط/  22الحادي عشر بنجاح في  ( اجتماعهاAWGالتابعة للكومسيك )العمل الزراعي مجموعة  تعقد

خالل ". معلومات السوق الزراعيةتحسين أداء السوق الزراعية: تطوير نظم " عنوانفي أنقرة ، تركيا تحت  2018

وبناًء عليه، . مجموعة العمل الزراعي  مداوالت بشأن تحسين نظم معلومات السوق الزراعية طرحتاالجتماع ، 

 التالية. اتتوصل المشاركون إلى توصيات السياس

أصحاب المصلحة ( من خالل تقييم ومراجعة MISفي مجال السياسات: تصميم نظم معلومات السوق ) 1المشورة 

 المعنيين بدعم متواصل للميزانية وإطار فعال للرصد والتقييم.

 السند المنطقي:

مع المعلومات المقدمة بين يوفق  يتطلب تصميًما دقيقاً  ،( الذي يعمل بشكل جيدMISنظم معلومات السوق )إن 

، ال سيما المزارعين والتجار والوسطاء الماليين وغيرهم من الجهات المعنيينالحتياجات المحددة ألصحاب المصلحة ا

بسبب خصائص و منتظم.التي تتم بشكل  والمراجعاتالفاعلة الخاصة في سالسل القيمة الزراعية من خالل التقييمات 

وعالوة  .من خالل دعم ميزانية الحكومات MISتنفيذ  استمراريةالعام" لمعلومات السوق، يمكن تحقيق  المصلحة"

 أهمية قصوى بالنسبة لكفاءة واستدامته يشكلالبداية  منالراسخ بشكل لرصد والتقييم لإطار تحقيق على ذلك، فإن 

MIS المرجوةعلى الفوائد  المعنيحصول الجمهور  بما يضمن. 

باإلضافة إلى  ،بناء قدرات كافية لرصد المخزون وتحليل االتجاهات والتنبؤ: في مجال السياسات 2المشورة 

 (MISنظم معلومات السوق )الموضوعات األخرى ذات الصلة بخالف توفير معلومات عن األسعار لتحسين أداء 

 السند المنطقي:

م معلومات نظستناداً إلى األدلة التي تم العثور عليها فيما يتعلق بتوقعات الالعبين في السوق، من الواضح أن محتوى إ

إلى  من االشارةيمكن  مما ويتضمن تحليل اتجاه التقارير  ،معلومات األسعار يتخطى مسألة( يجب أن MISالسوق )

والمستقبلية.  الحاليةاألسعار  مستويات ظروف العرض والطلب ويسمح لالعبين في السوق باتخاذ مواقف بشأن

 جدوىذات لنواتج، التي أصبحت بناء قدرات التنبؤ بافي ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى القيام باالستثمارات الالزمة 

 .(ICT) مع التقدم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكبر

بالمؤسسات الداعمة للسوق األخرى و / أو  (MISنظم معلومات السوق )ربط في مجال السياسات:  3المشورة 

 أدوات إدارة المخاطر األخرى لزيادة المنافع المتبادلة.

 السند المنطقي:

وبين المؤسسات األخرى الداعمة للسوق مثل الوزارات التنفيذية  (MISنظم معلومات السوق )الربط بين تطوير إن 

التجار ومجالس التسويق والمؤسسات االقتصادية المملوكة للدولة وغيرها والمنتجين وتعاونيات المزارعين  اتحاداتو

تبادل السلع و، المستودعات استالممن المؤسسات بشأن سلسلة التوريد و / أو أدوات إدارة المخاطر األخرى مثل نظم 

فإن مثل ،  ناحية من .المنافع المتبادلة تحقيق يمكن أن يؤدي إلى ، كل ذلكالزراعية وكذلك برامج التأمين الزراعي

من ناحية و. اإليه التوصلوبالتالي يستحق  ،أكثر شفافية سيكون اكتشاف األسعاربأن ستضمن  ،هذه االبتكارات

لتطوير مؤسسات السوق هذه  هاماً  أساسياً  الفعالة والموثوق بها شرطاً  (MISأخرى، تعد نظم معلومات السوق )

 بنجاح.



بين أصحاب المصلحة  في ما في مجال السياسات: تشكيل اآلليات/ المنصات الالزمة لتحسين التنسيق 4المشورة 

 الرئيسيين وضمان المراجعة الفعالة لجودة المعلومات المقدمة.

 السند المنطقي:

ليات/ اآلاحتياجات أصحاب المصلحة المعنيين على امتداد سالسل القيمة الزراعية من خالل إنشاء  مقاربةيمكن 

منصات الالزمة مثل مجموعات العمل المحددة التي تضم ممثلين للحكومة ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة ال

هم في اتنسيق وترشيد عملية جمع المعلومات ونشرها، وبالتالي تستسهل هذه اآلليات إن و الرئيسيين والمانحين.

يمكن أيًضا  عنيينلمستخدمين الممع ا ومالءمتهامقدمة جودة المعلومات الفإن عالوة على ذلك،  الفعالية.تحقيق 

 .المنصاتبشكل منتظم من خالل هذه اآلليات /  تهامراجع

 :األدوات لتحقيق المشورات في مجال السياسات

لعمل في اجتماعاته الالحقة، أن يشرح ا مكن لمجموعةي: (AWGمجموعة العمل الزراعي التابعة للكومسيك )

 العامة المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً.مجاالت السياسة 

في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلى مشروعات كل تمويل مشروع الكومسيك: 

مع تمويل مشروع الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقديم مشاريع تعاون و عام.

 وبالنسبة لمجاالت السياسات ها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك.يتم تمويلل المجاالتمتعددة 

المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من تمويل مشروع الكومسيك ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل 

وزيارات دراسية، وتبادل  ، وبرامج تدريب،ندواتوقد تشمل هذه المشاريع تنظيم  المشاريع الناجحة في هذا الصدد.

مواد / وثائق تدريب، وما كما يمكن أن تتضمن الخبراء، وحلقات عمل، وإعداد دراسات تحليلية، وتقييم االحتياجات، 

 إلى ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


