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الهدف، الغاية، المؤشر: أهداف التنمية المستدامة

ج-٢الغاية
على اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها، وتسهيل الحصول

المعلومات عن األسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك االحتياطيات من األغذية، وذلك
على الحد من التقلّب الشديد في أسعارهاللمساعدة 

 (IFPA)مؤشر مفارقات أسعار األغذية : ١-ج-٢المؤشر 
حيث إنه مقياس لتقلب ،ج-٢مؤشراً غير مباشر للغاية (IFPA)يعتبر مؤشر مفارقات أسعار األغذية 

.لألسعار في أسواق المواد الغذائيةغير الطبيعيأسعار المواد الغذائية، ويكشف عن النمو 

نةالمحس  والتغذيةالغذائياألمنوتوفيرالجوععلىالقضاء:٢الهدف
المستدامةالزراعةوتعزيز



٢تقلب األسعار وعالقة األسواق المستقرة في تحقيق الهدف 

(٢)الهدف، الغاية، المؤشر : أهداف التنمية المستدامة

الل زاد االهتمام بالعالقة بين أسعار الغذاء واألمن الغذائي خ❖

.2007/2008أزمة أسعار الغذاء في 

ديدا تشكل التحركات الشديدة ألسعار السلع الزراعية ته❖

.لألسواق الزراعية واألمن الغذائي

األحيان في كثير من البلدان، تكون أسعار السوق في بعض❖

دمة هي المصدر الوحيد للمعلومات المتاحة لتقييم شدة الص

.المحلية سواء في الوصول إلى الغذاء أو في توفيره



(٣)الهدف، الغاية، المؤشر : أهداف التنمية المستدامة

How can IFPA help to measure progress toward hunger reduction? قد يساعد مؤشر مفارقات أسعار األغذية(IFPA )ارعلى وضع سياسات تحد من التقلبات الشديدة في األسع.

علىسواقاأليساعدباألسعارالمتعلقةالمعلوماتتوف رإن  :السوقمعلوماتتحسين❖
خاذاتفياألهميةبالغأمرالغذائيةالموادأسعارمراقبةأنكماأكبر،بكفاءةالعمل

األدلةعلىالقائمةالسياسةالقرارات

فائضاتفترفييتراكمانهطالماالتقلبات،منالحدالمخزونتراكمبإمكان:المخزون❖
الطلبزيادةأوقاتفيبيعهاويتمالعرض

بماسعار،األلتثبيتالحكوميةالتدخالت:االحتياطيةوالمخزوناتالتجاريةالسياسات❖
مخزوناتالىباإلضافةالتصدير،/االستيرادرسوممنمزيجاستخدامذلكفي

الغذائيةاالحتياطيات

لتقلبةالسلبيالنتائجمنالحدلمحاولةالمحد دةاألمانشبكاتآليات:التكيّفآلية❖
سعاراألتقلبمنعالزراعةفيلالستثماريمكنالطويل،المدىعلىبينمااألسعار،

(فاو-األسعاروارتفاعلتقلبللتصديالسياساتخيارات)

http://www.fao.org/3/i2330a/i2330a05.pdf


تقلب األسعار

ىل التغيير ، و يعزى ذلك ا، في األسواق الزراعيةمستوى األسعارعن مفهوم  تقلب األسعار يختلف مفهوم ❖
ي كميات

 
.العرض والطلب على السلع الزراعيةف

.طلبالعرض والمرونةترجمة صدمات اإلنتاج واالستهالك إلى تقلبات في األسعار على مدىيعتمد ❖

الصدمات المناخية على من المفترض بشكل عام أن أهم مصدر لتقلب األسعار في الزراعة هو ❖

(.2010جلبرت ومورجان، )المحاصيل الزراعية

ار ، مما يزيد من المخاطر بالنسبة للمنتجين والتجعدم اليقينيؤدي تقلب األسعار إلى حالة من ❖

تم تحقيقها والمستهلكين والحكومات وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات دون المستوى األمثل مقارنة بتلك التي ي

.في ظل ظروف أسعار أكثر استقراًرا

-هو تباين سلسلة األسعار حول قيمتها المركزية تقلب األسعار 

أي ميل مالحظات األسعار الفردية إلن تبتعد بشكل معنوي عن 
قيمتها الوسطية



(٢)تقلب األسعار 

الجهات الفاعلة المعرضة لتقلبات األسعار الشديدة في األسواق الزراعية

توقع، عندما ترتفع األسعار بشكل غير م

ى قد يضطر المستهلكون الضعفاء إل

خفض مدخولهم الغذائي، أو إخراج 

األطفال من المدرسة، أو التوفير في

ول خدمات الرعاية الصحية أو بيع األص

اإلنتاجية، مثل األرض والثروة 
.الحيوانية

المستهلكين المنتجين

مخاطرمعهالشديدالتقلبيجلب

ريؤثممااألسعار،فيكبيرانخفاض

يقوضوالزراعةقراراتعلى

جةالحاتشتدحيثالزراعياالستثمار
.إليه



االنتهاء من المقدمة

ج-٢الغاية
ل على اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها، وتيسير الحصو

ذلك المعلومات عن األسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية، و
على الحد من التقلّب الشديد في أسعارهاللمساعدة 

 (IFPA)مؤشر مفارقات أسعار األغذية : ١-ج-٢المؤشر 
حيث إنه مقياس لتقلب أسعار ،ج-٢مؤشراً غير مباشر للغاية (IFPA)مؤشر مفارقات أسعار األغذية يعتبر 

.لألسعار في أسواق المواد الغذائيةغير الطبيعيالمواد الغذائية، ويكشف عن النمو 

نةالمحس  والتغذيةالغذائياألمنوتوفيرالجوععلىالقضاء:٢الهدف
المستدامةالزراعةوتعزيز



IFPAمقدمة في 

How can IFPA help to measure progress toward hunger reduction?
تي هل معدل التغير في األسعار طبيعي للفترة الزمنية ال

يتم مالحظتها؟

منراألسعافيطبيعيالغيرالنموعنيكشفإنهحيثالسؤال،هذاعلىإجابةIFPAيقدم❖
.يالتاريخمتوسطهامنلألسعارالمركبالنمولمعدالتالطبيعيةالفروققياسخالل

ً IFPAيستخدم❖ ً مجموعا .والسنويةالسنويةربع(CGR)المركبةالنمولمعدالتمرجحا
امالعخالل(والصدماتالموسمية)األسعارتغيراتالمؤشريلتقط،CGRsمنكلباستخدام

.السنواتعبرو

CGRالسنوي  CGRربع سنوي  



(٢)IFPAمقدمة في 

How can IFPA help to measure progress toward hunger reduction?
.باستخدام مؤشر أسعار االستهالك لألغذية وأسعار السلع IFPAيمكن قياس 

أسعار السلع

مؤشر أسعار االستهالك 

لألغذية 

نظم معلومات السوق الوطنية

وكاالت اإلحصاء الوطنية

(IMF)صندوق النقد الدولي 

البياناتمصادر❖

للغايةمؤشراليتأثروباألخص.وجودتهاالبياناتتوافرهوالمؤشرتنفيذفيالرئيسيالتحدييكمن❖
األقلعلىسنوات5لمدةالشهريةالبياناتنقاطمنزمنيةسلسلةوجوديلزمحيث.البياناتبفجوات
.المؤشرلحساب

علىساسيةاألالسلعأسعاربياناتونشرجمعفيكبيربمجهودالبلدانقامتالبيانات،توافرحيثمن❖
تحديًاليمثيزالالالعالميالمستوىعلىالمعلوماتهذهإلىالوصولفإنذلك،ومع.الوطنيالمستوى

.األحيانبعضفي



استخدام المؤشر

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/ar/

في أدى االنخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري

إلى زيادة تكلفة الواردات، في2016أواخر عام 

حين أدت اإلجراءات الحكومية األخيرة مثل خفض

، الدعم للوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة

ة تكلفة والزيادات في تعريفات االستيراد إلى زياد

.المعيشة بشكل حاد
-https://www.marketwatch.com/story/egypt-inflation-hits: المصدر

highest-level-this-decade-2017-02-13

ض في حين اضطر العديد من المصريين إلى خف

ك في اإلنفاق حتى على الضروريات، فإن االستهال

مع بعض القطاعات، وال سيما الغذاء، قد تحسنت

.تكيف المستهلكين مع األسعار المرتفعة
-https://www.ft.com/content/6f7c2c64-25ec-11e8-b27e:المصدر

cc62a39d57a0

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/ar/
https://www.marketwatch.com/story/egypt-inflation-hits-highest-level-this-decade-2017-02-13
https://www.ft.com/content/6f7c2c64-25ec-11e8-b27e-cc62a39d57a0


(٢)استخدام المؤشر 
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/ar/

ر في ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة بشكل أكب

،مستويات قياسيةأغسطس ووصلت إلى 

مستوى يتبع ال. ثالثة أضعاف قيمتها قبل عام

جاهاً المرتفع بشكل استثنائي لألسعار ات

، 2017تصاعدياً مستداماً، بدأ في أواخر عام 

ملة بسبب االنخفاض الكبير في قيمة الع

، 2018المحلية وإلغاء دعم القمح في ميزانية 

إلى زيادة الطلب على الدخن والذرة مما أدى 

هذه واألسواق الداعمة لالرفيعة كأغذية بديلة

ارتفاع أسعارونقص الوقود ساهم . السلع

ن في إثارة المخاوف بشأالمدخالت الزراعية 
 .2018التأثير على محصول 

2018بر سبتم,(ويبرز)نشرة خاصة النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر : المصدر

(http://www.fao.org/3/CA1547AR/ca1547ar.pdf ) 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/ar/
http://www.fao.org/3/CA1547AR/ca1547ar.pdf


معدل النمو المركب

يفترض أن متغير عشوائي ينمو بمعدل ثابت ، يتراكم خالل فترة متوسط هندسي معدل النمو المركب هو 
.زمنية محددة

.معدل النمو المركبعلى نهج  IFPAيعتمد 

ً ،𝑡𝐵الفترةنهايةإلى𝑡𝐴الفترةبدايةمنعشوائيمتغيرأيفيالنمو طولعلىواحدقوةإلىمرفوعا
.nاعتبارهايتمالتيالزمنيةالفترة

.األسعاربتقلبمستوىاألخيريتأثرحيث،حسابيمتوسطوليسهندسيمتوسطهوالمركبالنمومعدل

ترةالسعر في بداية الف

رةالسعر في نهاية الفت

Bو  Aالوقت باألشهر بين الفترتين 



(٢)معدل النمو المركب 

January February March April May

50 35 65 52 75

-30% 86% -20% 44%

Average 20%

50 55 61 68 75

11% 11% 11% 11%

Compound 11%

.يتعامل معدل النمو المركب بشكل جيّد مع تقلبات األسعار

معل النمو المركب

.  الدوريةعار تقلبات األستحركات تأثيرمن يخففبافتراض معدل نمو ثابت، فإن معدل النمو المركب 

 ً  يمكن من هذه ميزة خاصة عند التعامل مع سلسلة أسعار شديدة التقلب، حيث إنها تنشئ خطاً أساسيا

.خالله قياس أسعار غير طبيعية



صيغة المؤشر

IFPA لسنة معينةy  في شهرt  هو المجموع المرجح للربع السنوي والسنويIFPA

αيحدد األهمية النسبية لالختالالت الفصلية في معدل النمو المركب لتغيرات األسعار على أساس سنوي. 
(http://www.fao.org/giews/food-prices/research/detail/ar/c/235685/)

على معلومات عن معدالت النمو المرجعية لشهر 2016كانون االول/لشهر ديسمبرIFPAيحتوي 

، مقارنة 2016كانون االول/ديسمبر–2015وديسمبر 2016كانون االول/ديسمبر–أيلول /سبتمبر

.بارتفاع األسعار في هذه الفترات من السنوات األخرى

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


تفسير المؤشر

GIEWS  FPMA Tool (https://fpma.apps.fao.org/giews/food-prices/tool): المصدر

في الرسم البياني IFPAمثال على 

:على ثالثة مستويات IFPAيتم تعريف 

Morocco, Retail, National Average, Wheat (soft)

نمو السعر الطبيعي ارارتفاع متوسط في األسع نمو سعر مرتفع

https://fpma.apps.fao.org/giews/food-prices/tool


القيود

.قمن المهم التأكيد على أن المؤشر ليس سوى دليل لفهم ديناميكية السو

نبيه ال يمكن االعتماد عليه كعنصر وحيد لتحديد ما إذا كان يجب إصدار ت

.لألمن الغذائي

يات يجب ان يتم ترجيح النتائج مع المعلومات األخرى المتاحة حول أساس

فسر السوق وواقع االقتصاد الكلي والصدمات الخارجية التي بإمكانها أن ت

.هذه التحركات في األسعار

هذا مهم بشكل خاص عند تقييم ما إذا كانت صدمات األسعار المالحظة 
.ستستمر أم أنها عابرة



احتساب المؤشر

𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

𝐶𝑃𝐼

القيمةسلسلة،األسعارسلسلةمننسختانهناك

استخدامبحجمهاتخفيضتموالتي،والحقيقيةاالسمية
CPI)المحليالمستهلكأسعارمؤشر 2010 = 100)

(IMF)الدوليالنقدصندوقتقريرفيوردكما

2017إلى عام 2006السلسلة المستخدمة في هذا المثال هي أسعار الجملة لألرز في منغوليا من عام 

ي العام حسب الرقم القياسمؤشر أسعار استهالك لألغذية / األسعار االسميةقم بتخفيض. 0
.تة بمرور الوقتألسعار المستهلك الستبعاد آثار التضخم ومقارنة األسعار بالقيمة النقدية الثاب

Real

السعر 

االسمي

Real 
price

مؤشر أسعار استهالك لألغذية 

Real Price=السعر الحقيقي
Nominal Price= السعر االسمي

CPI=  مؤشر أسعار استهالك



(٢)احتساب المؤشر 

.معدالت النمو المركب السنويةومعدالت النمو المركب الربعية احتساب . 1

1 2

34

.قبل البدء، يرجى مالحظة ترتيب الحساب



(٣)احتساب المؤشر 

1 .a .احتساب معدالت النمو المركب الربعية

إال من الربع الثاني  CQGRال يمكن حساب : يرجى مالحظة

ير ، حيث ال توجد بيانات أسعار للربع األخ2016من عام 

.، والتي من شأنها تمكين الحساب2015من عام 



(٤)احتساب المؤشر 

بناء أوزان الوقت الخطية. 2

خطيةزمنيةأوزانهياألوزان.(W)بالوزنالمتوسطوالمعيارياالنحرافمنكلضربيتم
ً تعطيبطريقةمبنيةأي) .السابقةللقيمفقطوتستخدم(األحدثللقيماكبروزنا



(٥)احتساب المؤشر 

له 2016لعام  IFPAللربع السنوي 2006وزن : على سبيل المثال

واحد على مجموع جميع األوزان من )1/55، أي 0.0182قيمة 

(.2016إلى 2006

2.a .احتساب األوزان

Value of 
analysis

Average



(٦)احتساب المؤشر 

سيتم تطبيق نفس اإلجراء على المتوسط المرجح السنوي

احتساب المتوسط المرجح. 2
CGR( ربع سنوي أو سنوي ) Xمن tالمتوسط المرجح للشهر 

yالوزن للسنة 

tفي الشهر yمعدل النمو المركب غير المرجح في السنة 

Yعامل الجمع على مدى سنوات 



ربع السنوي 2017CGRأي احتساب المتوسط المرجح لشهر يناير 

SUMPRODUCT(CQJRJAN,QW_2017)/SUM(QW_2017)

CQGRJAN QW2017 SUMPRODUCT

2006 0.015152 0.000000

2007 -0.013034 0.030303 -0.000395

2008 -0.013898 0.045455 -0.000632

2009 -0.021069 0.060606 -0.001277

2010 -0.020091 0.075758 -0.001522

2011 -0.022876 0.090909 -0.002080

2012 -0.004981 0.106061 -0.000528

2013 -0.007367 0.121212 -0.000893

2014 -0.009825 0.136364 -0.001340

2015 -0.006719 0.151515 -0.001018

2016 0.000028 0.166667 0.000005

2017 -0.001765 0.000000

-0.009680

(٧)احتساب المؤشر 

CGR( ربع سنوي أو سنوي ) Xمن tالمتوسط المرجح للشهر 

yالوزن للسنة 

tفي الشهر yمعدل النمو المركب غير المرجح في السنة 

Yعامل الجمع على مدى سنوات 



احتساب االنحراف المعياري المرجح. 3

.سيتم تطبيق نفس اإلجراء على االنحراف المعياري المرجح السنوي

(٨)احتساب المؤشر 

ربع سنوي )Xمن  tاالنحراف المعياري المرجح للشهر 

CGR( أو سنوي

العدد اإلجمالي لألوزان



0.0006

CGRربع سنوي 2017يناير /أي احتساب االنحراف المعياري المرجح لشهر كانون الثاني

SQRT(SUMPRODUCT(QW_2017*(CQGRJAN-WAvg)^2)/(SUM(QW_2017)*(NoW2017-1)/NoW2017))

QW_2017 CQGRJAN WAvg Numerator QW_2017 NoW2017 Denominator

2006 0.01515

-0.00968

0.0000014 0.01515 11 0.01377

2007 0.03030 -0.01303 0.0000003 0.03030 0.02755

2008 0.04545 -0.01390 0.0000008 0.04545 0.04132

2009 0.06061 -0.02107 0.0000079 0.06061 0.05510

2010 0.07576 -0.02009 0.0000082 0.07576 0.06887

2011 0.09091 -0.02288 0.0000158 0.09091 0.08264

2012 0.10606 -0.00498 0.0000023 0.10606 0.09642

2013 0.12121 -0.00737 0.0000006 0.12121 0.11019

2014 0.13636 -0.00982 0.0000000 0.13636 0.12397

2015 0.15152 -0.00672 0.0000013 0.15152 0.13774

2016 0.16667 0.00003 0.0000157 0.16667 0.15152

2017 -0.00177 0.0000000 0.00000

0.00005 0.90909

^2 10
11

0.00774

0.0006

(٩)احتساب المؤشر 



ربع سنوية وسنوية IFPAsاحتساب وتجميع . 4

معدل النمو 2016كانون االول/الصادر في ديسمبرIFPAيقارن 

مع تحركات 2016كانون االول/ديسمبر-أيلول /المرجعي لشهر سبتمبر

.األسعار في الفترة المعنية من السنوات الماضية

(١٠)احتساب المؤشر 



ربع السنوية والسنوية، IFPAبمجرد أن تقوم بحساب 

IFPA   لسنة معينةy  في شهرt=0.4 (QIFPA) + 0.6 (AIFPA)

IFPAsبناء . 5

Simple Average

المؤشر السنوي للفروقات في أسعار المواد الغذائية

ذائيةالمؤشر ربع السنوي للفروقات في أسعار المواد الغ

(١١)احتساب المؤشر 



- IFPAتنمية القدرات  FAO

تللمعلوماالعالميالنظامتغذيةخاللمن❖

لمنظمةالتابع،(GIEWS)المبكرواإلنذار

الخاصةوأنشطتهوالزراعةاألغذية

،((FPMAوتحليلهااألغذيةأسعاربمراقبة

ةاألغذيأسعارفيالمفارقاتمؤشرفإن

عنمنتظمةمعلوماتللحكوماتيقدم

.السلعسلةأسعار

وقعمخاللمنوتحليلهاالنتائجنشريتم❖

أساسعلىوالنشرةFPMAبـالخاص

بلدانللالمبكراإلنذارتوفيربهدفشهري

وصولالعلىمحتملتأثيرفيهايوجدالتي

ئيسيةالرالغذائيةالمنتجاتإلىاالقتصادي

شكلبالغذائيةالموادأسعارالرتفاعنتيجة

علىالبلدانيساعدفهو.طبيعيغير

يفلتخفالمناسبةالتدابيراتخاذضمان

.الكيةاالستهاألسواقتتقلبعندماالضربة

http://www.fao.org/giews/reports/fpma-
bulletin/ar/

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

http://www.fao.org/giews/reports/fpma-bulletin/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ar/


ونشرهاجمعهاتمالتياألسعارببياناتالخاصةالمعلوماتعلىIFPAعلىوالزراعةاألغذيةلمنظمةالشهريالتحليليعتمد❖

FPMAhttp://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/homeأداةعبر

– IFPAتنمية القدرات  FAO(٢)

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home


محوتسالحاليةالبياناتجمعبأنظمةاألداةترتبط.الوطنيالمستوىعلىلالستخدامFPMAأداةتكييفتم❖

منواسعةلمجموعةبسهولةونشرهاوتحليلهااألسعارمعلوماتبمراقبةوالدوليينالوطنيينالمصلحةألصحاب

.البلدانمنعددفيFPMAأداةنشريتمحالياً،.شهريأويوميبتواتريختارونهاالتياألسواقفيالسلع

بنغالديش: مثال على أداة األسعار الوطنية

https://fpma.review.fao.org/giews-bgd/food-prices/tool/public/#/dataset/domestic

– IFPAتنمية القدرات  FAO(٣)

https://fpma.review.fao.org/giews-bgd/food-prices/tool/public/#/dataset/domestic


IFPAلـالسنويةللنتائجمخصصةصفحةأيًضاالمتحدةلألمموالزراعةاألغذيةمنظمةلدى
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/ar/

لمستوىاالعالمي،/اإلقليميالمستوىوعلىالوطنيالمستوىعلىالغذائيلألمناألساسيةالسلعالمؤشريرصد

والقمح،واألرز،الذرة،)السلعمنلمجموعةالمؤشرحسابيتمذلك،ولتحقيق.الغذائيةلألسعاراإلجمالي

قاريرتفيوردكماالمستهلكأسعارلمؤشرالغذائيةالموادألسعارالفرعيالمؤشروعلى(الرفيعةالذرة/والدخن

الوطنيةوالمصادرالدوليالنقدصندوق

لى المستوى يسهل التحليل إجراء المقارنات والمراقبة للبلدان واإلقليمية ألنه يعتمد على سلة غذاء محددة ع❖

الوطني

( FPMA)لمراقبة أسعار األغذية وتحليلها  FAOsلمعرفة أسعار السلع ، يرجى زيارة أداة ❖

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home

http://www.fao.org/faostat/ar/#data/CP( عام/ أغذية )لمؤشرات أسعار المستهلك ❖

– IFPAتنمية القدرات  FAO(٤)

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/ar/
http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home
http://www.fao.org/faostat/ar/#data/CP


– IFPAتنمية القدرات  FAO(٥)

على١-ج-٢المستدامةالتنميةوهدفالمستدامةالتنميةبأهدافالمتعلقةالمعلوماتجميععلىالعثوريمكن

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/ar/

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/ar/

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=362

تقديرومنهجية(األغذيةأسعارمفارقاتمؤشر)١-ج-٢المؤشرلفهماالستخداموسهلواضحدليلعنعبارةالدورة

المؤشرسابحكيفيةويشرحاألسعاروتقلباألسعاروتحديدالسوقبأداءالمتعلقةاألساسيةالمفاهيميغطي.ذلك

المستويينعلىالمؤشراتنتائجلتفسير(FPMA)اإلنترنتعبروتحليلهااألغذيةأسعارمراقبةأداةواستخدام

.والدوليالوطني

غذيةاألأسواقمراقبةعنالمسؤولينالعامةالمؤسساتموظفي:إلىاألولالمقامفيالتدريبيةالدورةهذهتهدف

SDGمؤشرعناإلبالغضمنوتحليلهاونشرهااألسعاربياناتجمعفيالمشاركينأوالمحلية 2.c.1وكذلك؛

.السوقواستقراراألسعاربمراقبةالمهتمةالخاصةأوالعامةالمؤسساتفيالعاملينالمهنيين

ً )التسجيلسوىعليكما .الدورةإلىللوصول(مجانا

المستدامةالتنميةأهداف❖

١-ج-٢المؤشر❖

الموقععلىاإللكترونيالتعلمدورةعلىالعثوريمكن،ذلكإلىباإلضافة❖

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/ar/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=362


mailto:Jungeun.sohn@FAO.ORG

