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 ةيسؤسملا ماتولالمع

 :نظماتملا /ةمنظملا

 (واالف) حدةتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم

 فيلتعاراو فاهيمملا

 :التعريف

 ةموسقم ةموكالح تاقفن نم ةيعارزال صةحالك ةيموكحال تاقفنلل عيارزال لمجالا يف هجوتلا رشؤم فيرعت متي

 .ديصال عقطاو جارواألح ةعارزلا لىإ ةعارزلا تشير ثيح ،لجمالياا يلالمح جتانال نم ةعارزلا ةصح ىعل

 ةيموالق تماولحكا نم بلطَ  يو .نيَ  تص
 عيجمت

 نيَ  تاه نم ةبسنك تلامعلا نم ل
 حلا

 اخ رشؤم يف سايقلا ونكيو

 تاقفنال نم ةعارزلا ةحصو (CCOFO) ةموكحلا فئاظول يلودلا فينصتلل  اقفو ةيموكالح يمحللا جتانال

 .(ANS) ةيموقلا تاباسحلا ماظنل  اقفو ياالجمال

 :المنطقي األساس

 ىَ  قلتي يذلا ،يعارزلا عاطقلا هاجت ىلعأ  اهجوت سكعي دحاولا ىدَ   عتي يذلا يعارزال هجوتلا رشؤم نإ

 ةصح

 يعلزراا هجوتلا رشؤم ناك اذإ امأ .ةيداصتقالا ةفاضمَ   لا ةميقلا يف هتمهاسمل  ةبسن ةموكحلا قافنإ نم ىأعل

 ةمولحكا جهوت مدع كسعي اذهف 1 ويايس رشؤملا ناك اذإو ،ةعزرالا وحن ىندأ  اهوجت عكسي اذهف 1 نم لقأ

 .القطاع الزراعي نحو

 ةبرتال ةيعون نيستح ثلم ع؛االقط جماربو تاسايس ىلع قافنلاا عيارزال علقطاا ىلع ةمولحكا اقفنإ ملشي

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

 يفو ،ةيفيرلا ةيساسألا لكايهلا يف ز،زَ   عملا يلودلا نواعتلا لمشت طرقب ر،امثتسلاا ةدايز :)أ(٢ ةيالغا
 ةيتابنلاو ةينحيوالا تانيجال نوكبو ايجونولكتال ريوطت يفو ،يعارزلا درشاإلا تخدماو ةيعارزلا ثوبحال
  اومن نادلبلا لقأ يف اميس ال ،ةيمانلا نادلبلا يف ةيعزرالا ةيجاتنلإا ةردقلا زيزعت لجأ نم

 ةيمولحكا تاقفنلل يعارزلا لمجالا يف هوجتال مؤشر :١-أ-٢ المؤشر



 حتلاو ؛اهروهدتب  مك راعة؛زلل  مةدتخمسلا  تانازلخاو  يرلاو ةصاالخ  ثحابلأاو  ةينحيوالا  ةحلصا  رةداإو

 ؛البحر  هايمو  ةبذلعا  هايمبال  ةصلخاا  ةيجولبيولا  ثاحبألاو  ؛ةيناويحال  ةعارزلا  ىلع  بيردتلاو  يبالمواش

 .اهريغو ج؛األحراب ةاصخ ىأخر عيرمشاو يرجلتشاو

 عافتار لالخ نم ه،لدخ ومنو عاطالق ةياجتنإو فاءةك عافتار يف ةيعارزلا ةلنشطأا هذه ىعل اقفنالا دعاويس

 .ةتقؤمال ةينازيمال دويق ضيفتخ وأ/و يرالبش وأ يدلماا لمالا رأس

 ؛مالعا عاطالق ثحابأل ةديجال ةعيبطلا) وقسلا لشف ببسب ةطشنألا هذه يف رمتثسي امَ  لق صلخاا عاالقط نأ الإ

 حملا  ةبرتلا  لايح  ةيجراخلا  ةيباجيلاا  اءدصالا  اظرن  ةيسفانتلا  ةردقلا  ىلإ  ذافنلا  نادقف  ؛هايملا  عضوو  ةنس

 اجههاوي  يتال  ةيالعال  طراالمخ  نإف  ،المثلب  (.خإل  ،ةيالمال  تسساؤلماو  نيجتنملا  نيب  ةيزاوتلما  تماوعلملل



 ما  ابلاغ ،طراالمخ نم طايتحالا ىلع نيرداقال ريغ ةصغيرلا يعرشامال بصحاأ اميس وال ن،ويعارزلا نوجتنالم

 قافخإ دبع قيلضل نيضعرمال صغيرةلا يعرشامال باحصأ معدل خلدال يعزوت ةدعاإ ثيح نم ةموكالح خلدت بتتطل

 تارَ  يغتلا وأ ةيتحتال ةينبلا لفش وأ تاناضيفال وأ فافجال وأ تآلفاا ءارَ   ج ةيشلماا نادقفو ليصلمحاا
 .راعسألا ىلع أطرت يتلا ةدَ   احلا

 عيزوت ةداعإل ةيدورلا ةجالحاو قوسال يف لالفش اذه لوانتل يساسأ ألمر وه يعارزلا عاطقال يف ةمولحكا قافنإ إن

 قافنالا ىوتسم (أ :لمشتو ،ةمادتسملا ةيمنتلا افدهأل ةلمتحم ةددعتم تراشؤم ىلإ يدَ   ؤي يذلا رمألا .لخدلا

 يعارزلا هجوتال رمؤش (ج ؛ةيمولحكا تاقفنال نم ةيعارزال ةلحصا (ب زراعي؛لا عاطالق يف يموكالح

 .ةيموكالح تاقفنلل

 إن المؤشر الذي سييق تايوتسم يف دصاتقالا محج ذأخ يف فشلي يعارزلا علقطاا يف يمولحكا قافنالا

 ةيعارزال همةساملاو يعارزلا عطاقال يف ميولحكا قافنالا وىتسم فسن همايدل بو أ اندلب ناك اذإف .رابتعالا

 سنف دماتعا فشلي ب، دبللا دصاتقا نم تارم شرعب ربكأ أ دلبلا دتصاقا مانإ ،ماليجالا لمحليا جتانال يف نفسها

 .ديتصاقالا حجملا رابتعا يف يعارزال عاالقط يف ةموكالح اقفنال توياتمسلا

 إن المؤشر الذي الحصة سيقي تاقفنال نم  ةيعارزلا تماهسامال ذأخ  يف فشلي ةيموالحك عاللقط  ةينعالم

 ثيح ي،دتصاقالا مالحج فسن همايدل دو ج اندلب ناك اذإف .اربتعالا نيعب لجمالياا لمحليا جتانال يف يعارزلا

 عوممج ناك اذإ ماأ .د دبللل 11%و ج، دللبل ماليجإلا لمحليا جتنالا يف 2% ب عيرزلا عاالقط كرايش

 فختلا اذإو .د دلبلا نم ريثكب ربكأ ةعزرالا يف  ارامتثسا ج دلبلا دهشي دق نيدَ   لبلا نيب يواستم يموكالح قافنالا
 .ةفيعض وأ ةمخضم ةجيتنلا نوكت أن نكمي ةمولحكا تاقنف عومجم

 يمحللا جتانلا يف يعارزلا عاالقط همةامسو ي،دصاتقالا دلبلا مجح رابتعالا نيعب يعارزلا جهوتال رمؤش ذيأخ

 ىإل ةفلضاإاب .هقيقتح نمكيو ينوك فده عضوب حسمي ذيال األمر .ةيمولحكا تاقفنال وعمجمو دلبلل ياإلجمال

 عيارزال عاطالق ةصح :لنفصم لشكب مساقلاو موسقملا عم قفاوتلاب يعزرالا هجوتلا مؤشر يرستف ديفلما نم هنأ

 .اليماإلج يمحللا جتانال نم عيارزال عاالقط ةصحو ةيمولحكا تاقنفلا نم

 :المفاهيم

 فينصتلل بعارلا حيقنتال نم أ مالقس وأ الصيدو لسماكأا صيدو الحراجاو ةعارزلا لىإ يعارزلا عاطالق يريش

 ةحَ  قنملا  ةخسنلا  نم  ب+أ  مسقلا  يوايس) يدوللا  يعانلصا فينصتلل

3 

)ISIC( وملا  يلودلا  يعانصلا دح 

 ةنظمم هتضعو يذال )COFOG( ةموكالح فئوظال يدوللا فينصتلا ىإل ةيموكحلا تاقفنلا دنتستو (.دحوملا

 ىعل )UNSD( ةدتحلما ممألا يف تاءلحصااا ةبعش هترونش )OECD( ديصاتقالا ناديلما يف ةيمنتلاو ونعاتال

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Top=1&Lg=1. يتالال ينوتركاالل بطارال 

 ،نيظفوملا ضيوعت كلذ يف ماب ،نيعم عاطق معدب ةطبتمرلا تاقفنال وأ تاقفنال عيمج يه ةيموكالح تاقفنال

 تاءاحصا ليدل اجعر ،ليصافتال نم ديمزللو .عاالقط اذه يف تاركشال أو دارفألل تيالوتحك ةعوفدلما حنلماو تإلعانااو

 طبارال ىلع دووجملاو ليودال دقنلا قودنص هضعو يذال 2111 ملعال )GFSM( ةيالمال ةمولحكا

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/. :التالي 

 يمحللا  جتانال  ىلع  ةعارزلل  ةفلمضاا ةميقال ةبسنك ياالجمال يمحللا  جتانال  نم ةعارزلا  ةصح سايق متي

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&amp;Top=1&amp;Lg=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/


 ممألا يف تءااصحالا ةبعشلا ىلإ لودلا اهنع غَ  لبت يتلا ةيمسرلا تانايبلا ىلع ء

 .ةدحتملا

 انب ،لجمالياا



 

 :التعليقات والقيود

هذ أو قةث ترةف دوجت ال ،ةيرداإ رداصم لىإ دنتيس تانالبيا تانايبب بطتمر يسايق خطأ
 ه

 نأل ار  ظن مقسوم

 نع تماومعل وأ ييارعم أطخ يأ ةداع ةيموقال تبااسحال تانياب دمتق ال ،مقاسلل ةبنسلاب .ةيمولحكا تاقفنال

 .ةقثال تارتف

َ   ح ىلإ .طقف ةيزكرملا ةيموكحلا تاقفنلا راتبعلاا نيعب ذخأي هنأ يه رشؤملا اذهل ةيساسالا دويقلاو  نأ دَ  َ 
 ضعب

 ؤي ال يذلا رمألا ،ةيموق هبشلا تاموكحلا لبق نم ةعزرالا يف ىسقأ لخدت اهل نوكي دق نادلبلا .بارتعلاا نيعب ذخ

 ةهجينملا

 :ابسحتالا ةقيرط

 تاقفنال نم ةعارزلا حصة) = يعارزلا هيوجتال مؤشر / (الحكومية الزراعة من حصة) جتانال يلالمح

 ،(المحلي

 ن

 عوممج) / (يعارزال علقطاا ىلع ةيكزرلما ةموكالح تاقفن) = ةموحكلا تاقفن نم ةعارزلا حصة

 و ؛(ةيكزرلما ةموكالح تكاليفال

 يلجمالإا لمحليا جتانلا / (ةعارزلل ةفلمضاا ةميقلا) = يلجمالإا لمحليا جتانلا نم ةعارزلا ةحص

 أ ثيح

)1 

 
)2 

 جراحالاو ةعزرالا) دحوملا يلودلا يعانصلا فينصتلل ةعبرالا ةحقنملا ةخسنلا نم أ مسقلا ىلإ ةعازرلا ريشت

 يلودال يعانصال يفنصتال نم 3-2 ةحقنلما ةسخنال نم ب+أ مالقس يوايس (تاناويحال ديصو كسماألا ديوص

 .دحوملا

 :التفصيل

 حسمي ال وهف ركزية،مال ةيمولحكا تاقفنال وعمجمو ةيموالق تاباحسلا اتنايب لىإ دنتسي رالمؤش اذه أن بما

 .افيرلجغا عقولما وأ ةيفارلديمغا صئالخصا ببحس ليفصتلل

 :القيم الناقصة معالجة

   دلبلا ىوتمس لىع 

 ةلناقصا ميللق ةلجاعم من ام يالحال تقوال في
 

   يميلقالا نييَ   وتسملا ىلع 

  نادبللا كلت لىإ ةيميلقالاو ةيعالملا عيلمجاما دنتتس اذل ة،صقانال ميقلل لجةاعم نم ام يللحاا تقوال في  يملاعلاو

 كل ىلع قبطنت عيلمجاما هذه نأ نودقتعي نومدختسلما جعلي دق ذيال رألما .طفق تانايبال اهيف رفوتت يتال

 كتلل افسهن تناك ول ماك ةاقصنال تانايببال اندلبلا ةمعالج ويساي يذال رمألا قة،طنلما يف اندلبلا

 .تانايبال اهيف رفوتت يتال اندالبل



 

 :ةلقليمياا يعماالمج

 ةعبرألا ةيدرالف ناصرعلل نادلبلا عبر لوألا فصلنلما لجمعا ببحس ةيميلقالاو ةيعالملا تاريدتقلا جميعت متي

 ،يعارزال عاطللق المضافة ةميقال ،ةيموكالح تاقفنلا عوممج ،يعارزلا عاالقط لىع ةيموكالح تاقفنال :للمؤشر

 يمحللا جتانالو .اإلجمالي لك اهيف رفوتت يتال (مالعال يف وأ) ةقطنلما يف اندلبلل طفق ماقاالر هذه عمج متي

 . اقاطن عسوأ لكشب ةقطنملا ديعص ىلع رشؤملا باستحا متي مث ،راصنالع

 :التفاوت مصادر

 تاريدقت دمختست يهو نادلبلا اهنع غلبت يتلا يموكحلا قافنالا تانايب لدَ   عت ال ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم نأ ابم

 تانلبياا ضعب باستاح نكمملا من ثيح) ةدتحلما ملمأا يف تاءاصاالح ةبعش اهرتنش يتال ةيموالق تابالحسا

 .ةيموقال ماقواألر واالف اهنع غتبل تيلا اتنايبال نيب قفار ناكه نوكي أن بيج ال (ةيموالق

 :يملقوا ىوستملا ىلع ياناتبلا عيمجت جلأ نم نادللبل ةحاتملا ةيهيجوتلا ئدابملاو لئاالوس

 ،ةيموكالح تاقفنال نم يعارزلا عاالقط ةصح هنأ ىلع هفيرعت متي ةيموكالح تاقفنلل يعارزلا هوجتال رمؤش إن

 ديصو جارواالح ةعارزلا ىإل ةعارزلا ريتش ثيح يللجماإا يمحللا جتانلا نم ةعارزلا ةصح ىلع ةموسقم

يَ  تص
 .ن

 نيَ  تاه ةبسن هنأ ىلع هسايق متي ،ةلمعلا نم ل
 حلا

 اخ رشؤم يف سايقلا نإ .تاناويحلا ديصو االسماك

  ةموكحلا  فئاظول  يلودلا  فينصتلل  اقفو  ةيموكحلا  تاقفنلا  عيمجت  ةيموقلا  تاموكحلا  نم  بلطَ  يو
 ةصحو

 .(NAS) ةيموقلا ةبساحملا ماظنل  اقفو ياإلجمال يمحللا جتنالا نم ةعارزلا

 :بساتحالا ةقيطر

 وتلا  رشؤم نم  ةعارزلا  ةحص)  /  (ةيموكالح  تاقفنال  نم  ةعارزلا  حصة)  = عيارزال  هج جتانال المحلي

 ،(االجمالي

 ،ن

 عوممج) / (يعارزال عاالقط ىلع ةيكزرلما ومةكالح تاقفن) = ةموحكلا قاتفن نم ةعارزلا ةحص

 و ؛(ةيكزرلما ةمولحكا فيتكال

 يلجمالإا لمحليا جتانلا / (ةعارزلل ةفلمضاا ةميقلا) = يلجمالاا لمحليا جتانلا نم ةعارزلا ةحص

 أ ثيح

)1 

 
)2 

 ةعزرالا)  دحوملا  يلودلا  يعانصال  يفنصتلل  ةعبارال  ةنقحمال  ةنسخلا  نم  أ  مسالق  ىإل  ةعارزلا  ريتش

 فينصتال نم 3-2 ةحقنلما ةالنسخ نم ب+أ مسقال يوايس (تانحيوالا ديصو كسماألا ديصو جارواالح

 .دحوملا يلودلا يعانصلا

 ةعبرالا ةحَ  قنملا ةخسنلا نم أ مسقلا وأ ديصلاو كامسلاا ديصو يجرحلاو يعزرالا عاطقلا ىلإ ةعزرالا ريشت

 ةخسنلا يف ب+أ نيمَ   سقلا يواسي ذيلا) دح تاقنف دنتوتس 2-3(.

 ةحَ  قنملا

 للتصنيف الصناعي وملا يلودلا



 هيرونش يدتصاقالا انديمال يف ةيمنتلاو نواعتال ظمةنم هتعضو يذال ومةلحكا ةفيوظ يفنصت لىإ ومةالحك

 طبارال         لىع         ،ةدتحلما         مألما         يف         تاءصاحإلا         ةبشع :يلاتال
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Top=1&Lg=1. 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&amp;Top=1&amp;Lg=1


 نيفظوملا تاضيوعت اهيف امب ،نَ  يعم عاطق معدب ةطتبرملا فيلاكتلاو تاقفنلا لك يه ةموكحلا تاقفن

 ةمولحكا ليلد عراج صيلافتلا نم ديزلمل .علقطاا اذه يف تسساؤلما أو دارفألا لىإ تيالوحتك ةعوفدالم حنملاو

 :يلاتال بطارال ىلع دتواجملاو يدوللا قدالن قودنص بلق نم عوضولما 2112 ةيالمال تاءاللحصا
 

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf 

 يمحللا جتانلا لىع ةعارزلل افةضلما يمةقال ةببنس لياإلجما لمحليا جتانال نم يعارزلا عطاقال حصة سايق متي

 .ةدحتملا ممألا يف تءااصحالا ةبعش ىلإ نادلبلا لبق نم اهنع غلبملا ةيمسرلا تانايبلا ىلإ  ادانتسا إلجمالي،ا

 الجودة ضمان

هذ أو قةث ترةف دوجت ال ،ةيرداإ رداصم لىإ دنتيس تانالبيا تانايبب بطتمر يسايق خطأ
 ه

 نأل ار  ظن مقسوم

 تارتف نع تماومعل وأ ييارعم أطخ يأ ةداع ةيموقال تبااحسلا تانياب دمتق ال ،مقاسلل ةبنسلاب .ةيمولحكا تاقفنال

 ىإل .طفق ةيكزرلما ةيموكالح تاقفنال رابتعلاا نيعب ذيأخ هنأ يه ؤشرمال اذهل ةيسلسااا دويقلاو .ةقثال

َ   ح  ال يذلا رمألا ،ةيموق هبشلا تاموكحلا لبق نم ةعزرالا يف ىسقأ لخدت اهل نوكي دق نادلبلا ضعب نأ دَ  َ 
 ذخؤي

 .اربتعالا نيبع

 مادتخساب اندلبلا نم (يعارزال عابالقط بطةتمرلا كلتو عومجملا) ةمولحكا تاقبنف قةلعتلما تانلبياا عمج متي

 اهب دوَ   زت يتلا تانايبلا ةفاضإ نكميو ىلإ

 نادلبلا

 .ليودال دنقلا وقدنص عم نواعتبال واالف هتضعو نبياتاس

 ينورتاللكا قعولما ىلع اهنشر متي أن أو دولي،لا دقنال قدونص جمعهاي يتلاو اهتانايب صتنق يتلا اندلبلا تانايب

 .الرسمي الحكومي ءارظنال  نإ نونوكي  ،ينعملا  دلبلل  اقفو  ،يقطرلا  ىوتلمسا  ىلع  نييسمرال بتاكم  نم

 تيأجر .ةعارزلا رةاوز وأ ،(ىرأخ ةيكزرم طيتخط تالاكو نم وأ) ةيالمال رةازو أو ،ةيموقلا تااإلحصاء

 فريقياأ يف ةيعارزلا تاءلحصاإا اتنلج كلذ يف امب ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمنظم ناجل نم ددع للاخ نم رواشتلاو دقةالمصا

 اكريمأ يف ةينحيوالا ةورثلاو ةعارزلا تاءصاحإب ةينمعلا ةنلجلاو ئدلهاا يطمحلا طقةنمو ايسآو

 .هال ةعباتال ةعارزلا ةنولج يبيرلكاا ربحال ةطقنمو ةينيتاللا

 تايانبلا ادرصم

 :الوصف

 نأ امب .وافلا ةمظنم رهيدت  ايونس  انايبتسا مدختست يتلا نادلبلا نم ةيمولحكا تاقفنلاب قةلعتلما تانايبال عمج متي

 تاقفنال لمجم ةياردالا اهتانايب يطغتو ،ةيلاملا اهتمظنأ ىلإ  ادانتسا يموكحلا قافنالا تانايب عيمجتب موقت نادلبلا

 .وذجةمنال اءطخالل مالتاح نم امو وذجمن عوضوم نم ام ،ةيكزرلما ةمولحكا ىوتسم ىلع  ةصاخ ،ةيموكحلا

 قودنص نم اهتياناب ىلع ولصالح نكمي ،وافال ىإل تماولمعلا هذه ثلم غبالإب موقت ال يتال نادلبلا ضعبول

 يدوللا دقنال يتغط امنإ ةهبشام تانايب عميج يذلا) ةعبارال ةنسخلا نم  لايصفت لقأو تاعاطقلا نم ديزملا

 .ةيموقال ومةلحكل ةيمرسال ةينوااللكتر لمواقعا نم وأ ISIC( نم ةحَ  قنملا

  رااطإ لكشي ذيلاو ،ةيموقال تابلحساا مانظ لىع اليماالج لمحليا جتانلوا ةعارزلل المضافة مةيقبال ةصلخاا تانايبلا ترتكز

 .(بئاركالض) ةياردالا رداصملاو تءااصحالاو حوسملا نم ةعومجم نم ةيموقلا تانايبلا عمجب موقي  ايليلحت

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf


 تاريدتق نمؤت يتال ةدتحمال مألما يف تاءصاحالا ةبعش نم تانيابال هذه ىلع لوصالح متي

 .ةقطنمو  ادبل 122ل ةيموقال تابالحسا



 :عملية الجمع

 مادتخساب نادلبلا نم (يعارزلا عابالقط ةقالمتعل كلتو وعملمجا) ةيموكالح تاقفنلاب قةتعلمال تانلبياا عمج متي

 ةبسنلاب ،اندلبلا نم تانايبال كمالتاس نكمي .اهريوطت يف يقسنتلاب ليودال دقنال قدونص ومقيو واالف اصدرهت تانبياتاس

 ةيسمرال ةينوتركاللا ةحفصلا ىلع رشن ت يتلا وأ يلودلا دقنلا قدونص اهعمجي يتلا تانايبلا عم ،ةصقانلا نادلبلل

 تااإلحصاء بتاكم نم نونوكي ،ينعملا دلبلل  اقفو ،يطرقال ىوتمسلا لىع نييسمرال ءاظرنال نإ .ةيموالق ةموكللح

 رواشتلاو دقةالمصا تيأجر .ةعارزلا رةاوز وأ ،(ىرأخ ةيكزرم طيتخط تالاكو نم وأ) ةيالمال رةازو أو ،ةيموقلا

 طقةنمو ايسآو فريقياأ في ةيعارزلا تاءلحصاإا اتنلج كلذ يف امب ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمنظم ناجل نم ددع للاخ نم

 اكريمأ يف ةينحيوالا ةورثلاو ةعارزلا تاءصاحإب ةينمعلا ةنلجلاو ئدلهاا يطمحلا

 .هال ةعباتال ةعارزلا ةنولج يبيرلكاا ربحال ةطقنمو ةينيتاللا

 تايانبلا رفاتو

 الوصف

 اهنع غلابالاو افهيلوتو ،تانلبياا عمج ةدم يف فلختالاا نأ لاإ .يردو لشكب دبل 111 يلاولح تانايبال رفوتت

 .ةيلاحلا ةنسلا لَ  ثمت T ثيح 2T وأ 1T تنواسلل ردان كلشب رفوتت ةيطغتال هذه نأ ينيع

 :ةينمالز سالسللا

 من 1991 إلى 2112

 ينمالز لوجدلا

 :اناتيبلا عمج

 تانايبال عم يعارزلا عاطالق يف ةيمولحكا تاقفنبال ةقالمتعل 2211 ماعلا تانايب عمج ىلع لمعلا  ايلاح متي

 تانايبال ونشر فيلوتو عمجل بولطملا تقولل  ظرانو .2112 بروتاك/لوألا نيرشت يف اهل مخططلا درةالصا

 .تبياناال عجمل عيبرلل واف ةلدور 2112 ةيعمرجلا ةنسال تياناب نيمأت نم نكمتتس يتال نادلبلا نم قلة ،ةيموالق

 :اناتيبلا دارصإ

 نيتشر يف ةيلاتال تانايبال اردصإ متي نأ ططخملا نم ،يونس لكشب اهعمج متي تانايبلا نم ربكألا ةيمكلا نأ امب

 عمج اهيف ونكي يتال اندلبلل ةبسنبال) 2112 ةيرجعملا ةنالس ىتح تانلبياا ةيتغط عم ،2112 ربوتكأ/ولألا

 .(نَ  يعم نمزب ددَ   حم رمأ تانايبلا اردصإو

 تانايبلاب ةدوِ  ِ    زملا تاهجلا
 

 ةراوز وأ/و ،ةيموالق تااالحصاء بتكم ،(كزيرلما طيخطتال تالاكو نم اهريغ وأ) ةيالمال نوؤالش مقس

 .الزراعة

 تانايبلل ةعم  جملا تاهجلا

 (واالف) حدةتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم



 
 

 
www.fao.org 

 

 :دح

     

 ليلد جعارملا

 وملا دراوملا

 
 

 :جعارملا
 

http://faostat3.fao.org/mes/methodology_list/E. 

http://www.fao.org/
http://faostat3.fao.org/mes/methodology_list/E

