
 والثالثین للكومسیك الرابعةتوصیات السیاسة التي اعتمدتھا الدورة 

) من خالل تقییم ومراجعة أصحاب المصلحة المعنیین بدعم متواصل للمیزانیة وإطار فعال للرصد MISتصمیم نظم معلومات السوق (
 والتقییم.

 األساس المنطقي:

) الذي یعمل بشكل جید، یتطلب تصمیًما دقیقاً یوفق بین المعلومات المقدمة مع االحتیاجات المحددة MISإن نظم معلومات السوق (
ألصحاب المصلحة المعنیین، ال سیما المزارعین والتجار والوسطاء المالیین وغیرھم من الجھات الفاعلة الخاصة في سالسل القیمة 

بشكل منتظم. وبسبب خصائص "المصلحة العام" لمعلومات السوق، یمكن تحقیق الزراعیة من خالل التقییمات والمراجعات التي تتم 
دایة الب منالراسخ بشكل لرصد والتقییم لإطار تحقیق وعالوة على ذلك، فإن من خالل دعم میزانیة الحكومات.  MISاستمراریة تنفیذ 

 .المرجوةعلى الفوائد  عنيالمحصول الجمھور  بما یضمن MIS أھمیة قصوى بالنسبة لكفاءة واستدامتھ یشكل

بناء قدرات كافیة لرصد المخزون وتحلیل االتجاھات والتنبؤ، باإلضافة إلى الموضوعات األخرى ذات الصلة بخالف توفیر معلومات 
 )MISعن األسعار لتحسین أداء نظم معلومات السوق (

 األساس المنطقي:

) MISبتوقعات الالعبین في السوق، من الواضح أن محتوى نظم معلومات السوق (إستناداً إلى األدلة التي تم العثور علیھا فیما یتعلق 
یجب أن یتخطى مسألة معلومات األسعار، ویتضمن تحلیل اتجاه التقاریر مما  یمكن من االشارة إلى ظروف العرض والطلب ویسمح 

الالزمة  لتحقیق ذلك، ھناك حاجة إلى القیام باالستثماراتلالعبین في السوق باتخاذ مواقف بشأن مستویات األسعار الحالیة والمستقبلیة. و
 ).ICTفي بناء قدرات التنبؤ بالنواتج، التي أصبحت ذات جدوى أكبر مع التقدم في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (

 یادة المنافع المتبادلة.) بالمؤسسات الداعمة للسوق األخرى و / أو أدوات إدارة المخاطر األخرى لزMISربط نظم معلومات السوق (

 األساس المنطقي:

وبین المؤسسات األخرى الداعمة للسوق مثل الوزارات التنفیذیة واتحادات المنتجین  )MISإن الربط بین تطویر نظم معلومات السوق (
تورید ت بشأن سلسلة الوتعاونیات المزارعین والتجار ومجالس التسویق والمؤسسات االقتصادیة المملوكة للدولة وغیرھا من المؤسسا

و / أو أدوات إدارة المخاطر األخرى مثل نظم استالم المستودعات، وتبادل السلع الزراعیة وكذلك برامج التأمین الزراعي، كل ذلك 
یة، فیمكن أن یؤدي إلى تحقیق المنافع المتبادلة. من ناحیة ، فإن مثل ھذه االبتكارات، ستضمن بأن اكتشاف األسعار سیكون أكثر شفا

الفعالة والموثوق بھا شرطاً أساسیاً ھاماً لتطویر  )MISوبالتالي یستحق التوصل إلیھا. ومن ناحیة أخرى، تعد نظم معلومات السوق (
 مؤسسات السوق ھذه بنجاح.

ة المعلومات دتشكیل اآللیات/ المنصات الالزمة لتحسین التنسیق في ما بین أصحاب المصلحة الرئیسیین وضمان المراجعة الفعالة لجو
 المقدمة.

 األساس المنطقي:

یمكن مقاربة احتیاجات أصحاب المصلحة المعنیین على امتداد سالسل القیمة الزراعیة من خالل إنشاء اآللیات/ المنصات الالزمة مثل 
إن ھذه اآللیات مجموعات العمل المحددة التي تضم ممثلین للحكومة ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الرئیسیین والمانحین. و

تسھل تنسیق وترشید عملیة جمع المعلومات ونشرھا، وبالتالي تساھم في تحقیق الفعالیة. عالوة على ذلك، فإن جودة المعلومات المقدمة 
 ومالءمتھا مع المستخدمین المعنیین یمكن أیًضا مراجعتھا بشكل منتظم من خالل ھذه اآللیات / المنصات.

(نظام األفضلیة التجاریة  TPS-OIC(مثل  إلى األسواق التفضیلیة واالتفاقات التجاریة البینیة واإلقلیميتطویر وتنفیذ خطط الوصول 
 بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي)) بھدف المساھمة في تطویر التجارة الزراعیة التعاونیة والمستدامة. 

 األساس المنطقي:

ُیعد تحریر تجارة المنتجات الزراعیة داخل النظام متعدد األطراف ھدفاً طویل األجل حیث لم یتم إبرام أي مفاوضات حول الزراعة 
.  ُتعد تدفقات التجارة الزراعیة ھي نتیجة لتفاعل ُمعقد بین السیاسة، والجغرافیا واإلنتاجیة. تتمتع 1994منذ نھایة جولة أوروغواي عام 

تجاریة في المنتجات الزراعیة ببعد إقلیمي قوي على المستوى العالمي وداخل منظمة المؤتمر اإلسالمي. عالوة على ذلك، الشبكات ال
یة نتلعب االتفاقات التجاریة اإلقلیمیة دوراً ھاماً في تعزیز الدینامیكیات البینیة لإلقلیم مع تباین اآلثار عبر المناطق والفترات الزم

توجد ھناك أیضاً حركة واضحة في القطاع الزراعي نحو التجارة مع شركاء أكثر بعداً، وأصبحت معظم  ومجموعات المنتجات.
أكثر تنوعاً جغرافیاً في أنماط صادراتھا. یمكن أن یساعد تطویر وتنفیذ خطط  -داخل وخارج منظمة التعاون اإلسالمي  -المناطق 

المزید من االتفاقیات/الترتیبات التجاریة داخل األقالیم وعبر األقالیم البلدان  الوصول إلى األسواق التفضیلیة، باإلضافة إلى إبرام



األعضاء على االستفادة من الدینامیكیات القویة اإلقلیمیة للتبادل التجاري الزراعي من خالل التعاون مع الشركاء اإلقلیمیین لتحریر 
ت التفاقیات أو التفضیالام ادستخا نتنشأ عأن  نلتي یمكرة التجااتكالیف  رغییمكانیة تإلتفضیلیة مع تقلیل ا مألسھالتجارة الزراعیة على ا

) (نظام األفضلیة TPS-OICوفي ھذا الصدد، یعطي نظام التجارة التفضیلیة بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي (إلقلیمیة. ا
لبدء مثل ھذا األساس لتحریر التجارة الزراعیة بین الدول  التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي) فرصة ھامة

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

بناء القدرة لجانب اإلمداد وتنمیة القدرة على تنمیة جانب الطلب عن طریق ترشید التدابیر غیر الجمركیة  لبنیة ھیكلیة زراعیة 
 المي مستدامة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس

 األساس المنطقي:

إنھ من الھام للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تقوم بتطویر قدرتھا على اإلنتاج بشكل تنافسي إذا ما أرادت االستفادة 
تیة السیئة بنیة التحال سیما ال -الكاملة من الفرص التي یوفرھا تكامل السوق. ُیعد التعامل مع الحواجز التجاریة داخل الُبلدان الُمصدرة 

ھو المفتاح. لكن ُیمكن أن تكون التدابیر غیر الجمركیة على عكس التعریفات الجمركیة أیضاً أن یكون لھا آثار بالنسبة  -وتیسیر التجارة 
المنتجات  ىللُمصدرین، ولیس فقط المستوردین. على وجھ الخصوص، إنھ من الھام تطویر البنیة التحتیة الوطنیة للجودة كما ینطبق عل

الزراعیة. یمكن أن یساعد التعاون من خالل منظمة المؤتمر اإلسالمي، وكذلك من خالل الھیئات ذات الصلة في دعم ھذا المشروع. 
ال تزال األسواق الزراعیة العالمیة مشوھة كما یتضح من ارتفاع مستویات الحمایة وتكالیف التجارة. تلعب التدابیر غیر الجمركیة دوراً 

یاً في الحفاظ على ارتفاع تكالیف التجارة كعوامل مؤثرة على قدرة الُمصدرین على الوصول إلى األسواق األجنبیة مثل معاییر رئیس
ویر طالمنتجات وإصدار الشھادات والحواجز التقنیة أمام التجارة.  نظراً ألھمیة التدابیر غیر الجمركیة، ُتعد المسألة الرئیسیة للبلدان لت

ن أن یمکد ئوالفف واللتکالیق قیل دا بتحلیھریرتبد عنط کیة فقرلجمیر اغر بیدالتة مستدامة ھي الجودة والشھادة. إن تطبیق اقاعدة تجاری
لتنمیة ء اکارشن وإلقلیمییء اکارلشبین انیة ولتعاود اھلجل اھیتسن یمکن کیة في حیرلجمر اغیر بیدالتد اشیرئیسیة لتق رالطناة طنقتكون 

یساعد دعم البنیة التحتیة الوطنیة للجودة مة. ظمتصلة بالمنرى خك وفروع أمسیولکل اقبن مدات ھالشدار اصر وإلمعایین ابشأ
 المستوردین والمصدرین، بما في ذلك في مجاالت مثل شھادات الحالل والبنیة التحتیة وتیسیر التجارة. 

تقلیل تكالیف التجارة في أسواق التجارة الزراعیة من أجل والمعلومات ل1تطویر وزیادة االتصالیة االقتصادیة وكذلك الربط المادي 
 تنمیة تجارة زراعیة مستدامة.

 األساس المنطقي:

ُتعد التجارة الثنائیة ھي تفاعل ُمعقد لعدد من القوى االقتصادیة المختلفة. ُیعد االتصال ھو عامل رئیسي. ُیعد ھذا صحیح أكثر في 
قطاعات المنتجات الزراعیة الناشئة مثل الفواكھ والخضروات الطازجة، واألسماك، حیث ُیعد تخزین السالسل الباردة أمر ھام. ھنالك 

ض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تتمتع بمیزات نسبیة قویة في ھذه القطاعات. لالستفادة منھا، فإنھا أدلة على أن بع
تحتاج إلى تطویر خطوط نقل رفیعة الجودة مع األسواق االستھالكیة. ال تعالج االتفاقیات التجاریة في كثیر من األحیان مثل ھذه 

االقتصادي األوسع معالجتھا. یعد تطویر التوصیل أحد طرق تقلیل تكالیف التجارة في األسواق  القضایا، ولكن یمكن لبرامج التعاون
الزراعیة، باإلضافة إلى تخفیض التعریفات وترشید التدابیر غیر الجمركیة. یكون الوصول إلى المعلومات وشبكات المعلومات في 

حقیق التوصیلیة في بعض الحاالت عن طریق بنیة مركزیة ولكن في عصر المعلومات الحالي بنفس أھمیة الشبكات المادیة. یمكن ت
حاالت أخرى، تنتشر الخطوط التجاریة نسبیاً بسبب میل التجارة الزراعیة إلى أن تكون في سلع غیر متشابھة تستغل االختالفات 

شبكات  لیمیة. یمكن أن یكون إنشاء وتطویرالجغرافیة، و/أو تتأثر بسیاسات التجارة التي تضم اتفاقیات التجارة اإلقلیمیة وعبر اإلق
 معلومات تجاریة زراعیة إقلیمیة شاملة وبینیة بمنظمة التعاون اإلسالمي أسرع وأقل تكلفة وربما بقیمة أعلى في ھذا االتجاه. 

 

                                                           
ستیة جتشیر التوصیالت المادیة إلى البنیة التحتیة المادیة مثل الموانئ والمطارات وخطوط الطرق والسكك الحدیدیة باإلضافة إلى الخدمات اللو  1

 التي تمكن جمیع الشحنات من التنقل بین األطراف المتفرقة جغرافیًا. 


