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 ةيسؤسملا ماتولالمع

 :نظماتملا /ةمنظملا

 (واالف) ةدحتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم

 فيلتعاراو فاهيمملا

 :التعريف

 يعيبط غير كلشب فضةخنلما أو ةفعتمرلا رسعاألا نيب بّ  لقتلا I(APF) ةيذغألا راسعأ تاقرافم رشؤم ددّ   حي

 .ةنيعم ةينمز ةدم ىدم لىع ةئياذلغا لعسال راسعأ يف لحصي يذلاو

 :المنطقي األساس

 ةجاح زبر ،7022 يف اعدهب مث 7002و 7002 نيملعاا نيب ةيعالملا قوسال يف ةيذغلأا رعس يف بتقلال نإ

 عضولا ونكي ثيح نيكلهتسملا قاوسأ يفو علسلا راعسأ يف دياعلا ريغ ومنلا ىصقتي رشؤم عضو ىإل ةيربك

 ةاحتلما تماوعلملل ديوحال ردلمصا وقسال أسعار نوكت نايحألا ضعب يفو .ألزمةاب قبمسلا يرذتحال مامأ  اقيقد

 لت قاوسألا نألو .قاوسلأا يف ةمدصلا ةدّ   ح دىم مييقت لجأ نم تامولعملا صخ تالاكوال نم ريبك ددع

 ليثمتل ةيلاثم يه ،بللطاو ضعرلا يف ىدلما صيرةقال ةيمنتبال لقعتي ام يف هاتعاقوت كلذ يف ماب ة،يدصاتقالا

 .راعسألا بّ  لقت ةدّ   ش نم دّ   حت نأ اهنأش نم تاسايس عضو ىلع دعاست دقو ةيئاذغلا علسلا اقوسأ فةيوظ

 

 

 

 

 

 

 

 

ةمادتسملا ةعازرلا زيزعتو ةنس   حملا ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا ريفوتو عوجلا ىلع ءاضقلا :٢فداله
 

 لىع لولحصا ريوتيس ،اهتاقتومش ةياسسألا عسللا واقأس ءداأ ةلماس لضمان ريبادت دماتعا :ج-٢ ةيالغا

 ىلع ةدعامسلل لكذو ة،يذغلأا من تايطايتحالا نع كلذ يف ماب ،باسنلما تقوال يف واقسألا عن تماوعلمال

 اهأسعار بتقل ةدش نم دالح

 ةيذغلأا أسعار قاترامف مؤشر :١-ج-٢ المؤشر



 :المفاهيم

 ومنلا نم نيّ  لدّ   عمل ساقملا عومجملا يه ةيذغلأا رعس يف ترقاافلما رمؤش ةدعاق إن ،يونسو يلصف ،بك
 رملا

 ةيترمويج ةليسو وه بكرملا ومنلا لدّ   عمو .ةيذغألا راعسأل ةلمتحملا ةيمسوملا تاكرحتلا راتبعا ىلإ فدهي
 اهنلأو .ةددمح ةينمز ترةف لىع بركمو ،تباث ىوتسم ىلع يئاوشع رّ  يغتم يأ وّ   من ردّ   قت نأ اهنأش نم

 ردّ   تق

 قوسلا تاكرحتل اقوسألا بّ  لقت ةأطو نم ففخي نأ بكرملا ومنلا لدعم نأش نم ،ومنلل  ابتاث  الدعم

 .ةيرودلا

 عفتري ،nt ىأخر ةينمز ترةف لىإ 0t ةينمز ةرتف نم يئاوشع رّ  يغتم يأ يف ومنلا وه بكرملا ومنلا لدّ   عم نإ

 .رسدال ديق ةعوضولما ةينزملا رةتفال ولط دىم ىلع ةدواح ةدم إلى
 
 
 
 
 

 :والقيود التعليقات



 ثاداألح فيصوت ىرعلداق طفق وه امنإ ،ةيبلقتمسلا ثادألحاب عقوتلل مئمال ريغ وهو شرؤلما مادتخاس نكمي ال

 .ةقبالسا

 ةهجينملا

 :ابسحتالا ةقيرط

 يلصف لكشب ،ومنلل نيبّ   كرم نيلدّ   عم باستحا :ىلوألا ةوطخلا

 .يونسو

 ةيلمع يفو .ةبكرملا ومنلا تالدعم نم لكل ةيرايعملا تالوحتلاو لدّ   عم طسوتم باستحا :ةينثالا ةوالخط

 نأ نم دأكتلل ياجعرتال تقوال نيزاوم مادتخاس متي ،ةبكرملا ومنلا تالدعم عيوزتل نيتظ     حللا نيتا    ه باستحا

 قت عنمت نأ اهناش نم ةداح ةقباس ثادأح لبق نم طاةغم تليس رألسعاا تيامانيد ةظوملح ةيقوس تامدص يص

 .األسعار على

 ةبكرملا ومنلا تالدعم نيب يرايعملا قرافلا باستحا متي  لاوأ .راعسألا يف تابلقتلا ديدحت :ةثلاثلا ةوطخلا

 نوز مادتخباس ةبمركال ومنال تلادعم نم لدعم لك ةجيتن عمج متي مث . يونوس صليف كلشب يخيارتال ىنمعلبا

 عومالمج ىطتخي ندماعو .يللفصا كبرلما ومنال لدعمل 0.0و يونالس بمركال ومنلا دلعم جئاتنل 0.0

 ريغ  اضافخنا وأ  اعافترا اءوس راعسألا يف رّ  يغت أي رابتعا متي ، ادحاو ايرايعم ارّ  يغت
 .يعيبط

 :التفصيل

 قوسلاو دلبلا تايوتسم لىع هنع غلبالاا متي ليتفصلا نم وىتمس رثكأ دنع ةيذغلأا رعس يف ذوذالش رمؤش نإ

 رّ  فوت ىدم ىلإ دانتسالاب ةيميلقالاو ةيموق هبشلاو ةيموقلا تايوتسملا ىلع رشؤملا اذه لماكت نكميو .علسلاو

 .ةّ  يلكلا راعسألا لسلاس

 :القيم الناقصة معالجة

 على مستوى البلد 

 ومن امدتخاس نم ةتلفخم تنياقت امدتخسا متي ارعاألسب ةتعلقلما ميالق يف صنق كانه نوكي امدنع

 .يئاتلق ياجعرت ذجومن لدخاإ لىإ تجهاوتال

   يملاعلاو يميلقلاا نيَ  يوتسملا ىلع 

 قبطني ال

 :التفاوت مصادر

 تقوال يف دلب نم ام .وافال ةنظمم بلق نم هبساتاح متي ؤشرمال أن امب قراوف دوجي ال ضراالح تقوال في

 .ةيذغلأا رسعاأ اتبتقل مؤشر بساتحا ىلع لمعي الحالي

 تايانبلا ادرصم

 هوج ىوعل ةينوطال تارازولا نم عهايجمت متي ةيذغلأا أسعار تابتقل رمؤش باستباح قةلعتلما تانلبياا إن

 l/tooecs/priiewg/groo.ww.faw/p:/tth :اليتال عقولما ىلع ةرفوتم يهو ةعارزلا اتراوز صوالخص

 تايانبلا رفاتو

http://www.fao.org/giews/pricetool/
http://www.fao.org/giews/pricetool/


 ةلمبلغا جئاتنلاو .0207 ذنم يرهش سساأ ىلع ةسللس 0200 نم ألكثر ، ادبل 79 ل رالمؤش ابستاح تم

 .كلذ بلق وأ 7002 لقألا ىلع ىتح
 
 

 ينمالز لوجدلا

 :اناتيبلا عمج

 7009 ملعاا ذنم يهرشو مئدا لشكب تانايبلا عمج متي

 :اناتيبلا دارصإ

 dos/foiewgg/or.ow.faw/wp:/tth-  :يلاتال عقومال لىع شهر لك نم شرالعا مويال يف جئاتنلا نشر متي

prices/home/en/ 
 

 

 تايانبلاب ةدوَ   زملا تاهجلا
 

 طبارال ىلع هيلع عالطالا نكمي يذال AMPF اهليلحتو ةيذغلأا راعسأ دصر يف اهدادعت متيو رداصملا ددّ   عتت

http://www.fao.org/giews/pricetool/    :التالي 

 اناتيبلل ةعمَ   جملا تاهجلا

 ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةنظممل ركبلما رذانلااو تاموعلملل يعالملا مظانال لبق نم تانايبلا عمج متي .ةدتحمال

 جعارملا
 

 

 

 

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/en/ 

 وملا دراوملا ليلد :دح

 
 :جعارملا

 
 

http://www.fao.org/giews/food-prices/research/detail/en/c/235685/ 
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