
يعمل المشاركون في نظام المعلومات المتعلقة 	 
باألسواق الزراعية مع األمانة العامة على تقديم 

أحدث المعلومات المتعلقة بحالة األسواق.
تصدر األمانة العامة دراسات استشرافية لألسواق 	 

على نحٍو منتظم، وتتحقق من البيانات بشكل 
مستقل، كما تعزز القدرات الوطنية بغرض إجراء 

تقييمات لألسواق وتسهيل التآثر بين المشاركين 
في نظام المعلومات؛.

في حال انعدام االستقرار في األسواق، يقوم 	 
منتدى االستجابة السريعة لنظام المعلومات 

المتعلقة باألسواق بتنسيق اإلجراءات المناسبة 
المتعلقة بالسياسات.  

 
 

The Market Monitor is a product of the Agricultural Market Information System (AMIS). It covers international markets for wheat, maize, rice and 
soybeans, giving a synopsis of major market developments and the policy and other market drivers behind them. The analysis is a collective assessment 
of the market situation and outlook by the eleven international organizations and entities that form the AMIS Secretariat.  
Visit us at: www.amis-outlook.org 
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 Wheat, maize, rice and soybeans are heading for a 
comfortable market situation in 2017/18. Even for crops 
where production is forecast to fall below last year’s level, 
supplies are expected to remain sufficient, which may explain 
some of the downward pressure on prices witnessed in recent 
weeks. For major cereals, the market focus will soon be 
shifting to planting and growing conditions in the new 
season. In this context, the 2018/19 outlook will critically 
depend on weather and expected returns based on price 
prospects. In the case of soybeans, planting progress and 
weather developments in the southern hemisphere will likely 
influence prices in the coming weeks. 
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رصد األسواق – تقييم حالة األسواق على المستوى العالمي 	 
نظام  يشملها  التي  المحاصيل  بخصوص  استشرافية  ودراسة 

المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية.
الظروف 	  لتحديد  الرئيسية  التدابير  عرض   – المؤشرات  بوابة 

الحرجة التي تعصف باألسواق والتي قد تتطلب إجراءات على 
مستوى السياسات.  

حول 	  معلومات  تجميع   – باألسواق  خاصة  بيانات  قاعدة 
على  األغذية  أسواق  في  التأثير  شأنها  من  التي  السياسات 

المستوى العالمي. 
 	 – باألسواق  المتعلقة  المعلومات  لنظام  االلكتروني  الموقع 

يستعرض بشمولية مخرجات النظام وفعالياته.   
معلومات 	  إصدار  من  يمكنها  بما  البلدان  دعم   – القدرات  بناء 

خاصة باألسواق على نحو أفضل.
اجتماعات وفعاليات – تسهيل الحوار بخصوص تطورات األسواق 	 

على المستوى العالمي. 

على 	  األغذية  بأسواق  الخاصة  المعلومات  مجموعة  تتألف 
المشاركين  عن  فنيين  ممثلين  من  العالمي  المستوى 
لجمع  الزراعية  باألسواق  المتعلقة  المعلومات  نظام  في 

معلومات حول األسواق والسياسات. 
السياسات 	  بين صناع  ما  السريعة  االستجابة  منتدى  يجمع 

التي  الحرجة  الظروف  حول  المبكرة  المناقشات  لتحفيز 
تعصف باألسواق وسبل مواجهتها.

في 	  تشتمل  والتي  المؤسسات،  عديدة  العامة  األمانة 
الوقت الراهن )شهر نوفمبر 2017( على إحدى عشرة منظمة 
وهيئة دولية، وتقدم نظرة استشرافية قصيرة األجل فضاًل 
عن تقييمات وتحليالت بخصوص األسواق، كما تدعم كافة 
الوظائف التي تضطلع بها مجموعة المعلومات والمنتدى. 

يتألف نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية من 
ثالث جهات رئيسية داعمة ألهداف المبادرة األساسية، 

والتي تتجلى في: )1( تحسين شفافية األسواق، )2( تنسيق 
استجابات السياسات الدولية عند انعدام استقرار األسواق:  

* غير مشتركة في نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية كدول فردية، ولكن مًعا ممثلًة في االحتاد األوروبي

 تغطية عالمية

 المخرجات

هيكل النظام

يتألف نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية من أعضاء من مجموعة العشرين إضافة إلى 
اسبانيا وسبعة بلدان مصدرة ومستوردة رئيسية للمحاصيل الداخلة ضمن هذا النظام. ويمثل 
المشاركون في نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية نسبة كبيرة من أسواق األغذية 

على المستوى العالمي. 
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نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية

أطلق نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية 
عام 2011 من قبل وزراء الزراعة في مجموعة 

العشرين.

 إذ يعمل هذا النظام الذي يجمع بين البلدان 
األساسية في تجارة السلع الزراعية على تقييم 
االمدادات باألغذية على المستوى العالمي )مع 
التركيز على القمح والذرة واألرز وفول الصويا( 

وتوفير منصة لحوار بناء.

 كما يساعد هذا النظام من خالل تحسين مستوى 
الشفافية المتعلقة باألسواق والتنسيق بين 

السياسات المتعلقة بالسلع الدولية على الوقاية 
من االرتفاع غير المتوقع لألسعار وتعزيز األمن 

الغذائي على المستوى العالمي. 
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