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 اشاره

قچاد اآناپچرمخت اشو ، امم اموضوو اممیت اذامی امرچه ار اقسیوتبادی کاسیکوتبامث تواقوکوح امکم اسب

ودیو ی اما لح ار امیوتچاقوکوح امسیونایک امزاه لشاه کاج کاپتشا وکاقوکوح اجومم امکم امکو اامزامیرا وکاا
رهگ ،اد ار جاوامنحک ساما لباخثچکاواقکمتم ار امیرامو رامث ر تام انم ی ؛اممت اآناس امفت اومق ااااجومم امکم 

 ادت ی اعزیزاش ،اواد اس  اخومنی ر ن

 

قو ماااا۲۰۲۲قو ماقتم امومراذامی ارمخم ار اکوچمکوچاجه ناهمای ناد تکو اامایع تادتراجوتکاق امستثچا

مزاا%ا۹۳مزاسشوووو ه کاسبار آم  ااا%۲/84ااره اام انشووو ند تا مار اقسچیث ًاهم اسشوووو ه کاد ار آم اسباوامتوکووو ا

 ماشو ه ادور،امن اس ار اا%۵ااد تکااقو ماد ت آم امتوکو اامزاسشوو ه کاد ار ا%۹۳اواپ یتر سشوو ه کاد ار آم امتوکو اا

 امت ناآناه انتزادیت  کاسشو ه اقو ماروا قم ا ماقجچد اسچرن 

ر امس ییو اد اآخچیراد ااامفزمیشای فت امکو %ا۵/8۵کوهباسشوو ه کاپچر آم اد اقو ماقتم امومراذامی اد تاد ا

 اقچکام ن ،امک نوممثچ اش خصاه کاقتمت اص ر متاسش و زکاواذیتار اکاوحاپ یترا۹ وزا ک ن امیتشچ،ار ا

قچاشو ،امکو ااقتم اری ماد ا ون انزول اسبا۳%واشو خصاصو ر متااا۲%شو خصاه کاسشو و زکاواذیتاا

چنجار اهم ناکاحام ن اامت نگتراقتم اری مار ام ،اس هشای ف ااقتم اذ تاواداا8%خورامرمم ارمراوار ام تامش د اا

 اقچارچری دتشا۹%وادچنجاا17%دتشاقچامزاک لاقثلادورااقتم اه کاذ تااا1%نوممثچ

 
1  https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT" \t 



قچاشووو ،ااسبا14%قچاوادچنجادتشاا1۵%واا۲۹% اقتم اه کاذ تاواری ماد اقچقتبا۲۰۲1ر امس ییووو اد اومنوی اا

مزامیراشووچمی ااایک کاتقتر اجیوباآکووت  ام وپ اواآکووت کامچسزکآفچیس  اآمچیک کاشووم ل  اآمچسشووو ه ار ااااامکوو 

 اا۲قچیراق ثتچا ماپایچفت امن دتش

ا1۹س اقچم ادورار ا ۳ ،کووت اچحاذیتار ی کاامعیماسچرن اس ااموسچمیراواکوو زم نامملامتک نوممثچ اا17ر اا

 وزاقم ی اخومه اشو اامرچه ارمتنامک فت اشو ، اممک نارکوتچکو انیوث اد اا1۲۰میسضو اشوور ادچمکااا۲۰۲۲نوممثچا

 مافچمهباسچر،امکو  امم اصو ر متاذیتادیوت  اپ یتراقچامزاکواحاقثلامزاجیتامکو اااااموسچمیرمکمول اه کاذیتامزاا

ااناموسچمیی سشو و زممزاآنج اس اتملاذیتاد ادی ر امزانتچالجیوتتک اه لشادچمنگتزاوارچمناشو ،امکو  ادیوت  کامزاا

 امن من  اس هشارمر،کاحازیچاسش امکصوتق ام نی اری ما ماس اپسامزافچوشامکصولاک لاراشت اد اضچ اس شت 

مم اهزیی امکصوووتتاا؛د اس هشاقتم اجه ن اری ماسمباسچر،امکوو ااچحار ی کاکووت ،د ااو امشوو د  ا

مصوووم اری مام نی ان ناوام س  ون اد ارلتلاضوووحت ادورنام زه کامکم اوامفزمیشاقتم امنچوکاس ادچاتملاوانسلاوا

 ادیت ادی کاقأثتچام ارام ر اهمای ناد تاخومه ام ن 

 اک لانوممثچامیتشچاش اقخمترازراس اصو قکی باوم رمتاذامار اجه نارا11س ار اا 4هشبامن مزاذامکاف ئو

ا1۰%قچیمتونارت امفزمیشاخومه ای ف اس ادتشاقچامزامنتت  اقثم امکو اامیرایبا سو راد تقچامکو اواا۹4/1د اا۲۰۲۲

 امفزمیشای فت امک ا۲۰۲1نیث اد اکاحا سو راک لا

هو کاجهو ن امومراذوامی اواهو کاآییو ،ار اومسیشادو امفزمیشاقتمو  ورا ونو امیرامفزمیشار امو ،منتتو  ام 

زشام زهو کامم ار ادچمدچارت اآمچیکو اسو هشایو دو اسو اقو  تاخچیو اسشوووو هو کاوم رسییو ،اواتجبامومراسو هشام 

 اره ذامی اوم رمق ا ماس هشام 

مفزمیشاقتم اجه ن امومراذامی ارلتلامصووم امفزمیشاصووو قکیوو باوم رمتاجه ن امومراذامی امکوو اس ا

ااجه ن ااوم رمتااه کااهزیی ااقچیردتشامتکملاا آناهیتی اامرچه اسشو ه کاپچر آم ااع ملااپچر آم ااسشو ه ک عم ق ً

 انهی م اج کادچاقچکدتشاقأثتچاپایچآکتباسشو ه کادچاد تقچاه کقتم امم اشون ؛ام 

 
ا: جو اشوراد  ا۲

"pink sheet” data for agricultural commodity and food commodity prices indices, updated monthly  
3  Black Sea Grain Initiative   
4  The FAO Food Outlook  
 



مرمم اخومه ارمش اا۲۰۲۳سی اس اسمثوراسوراق اک لاادتی ام پتشااف ئواوااک زم ناقج  تاجه ن ما لح امختچاا

رهو اامیراقوأثتچمتادو اویب،ادچمکاسشوووو هو کااسو اقولتو اسشووو و زکا مامکو وراکووو ختو اوانو ممی اذوامی ا مامفزمیشام 

 اهیتی  امضچاخومه ادوراآفچیس پایچاواومدیت اد اوم رمتاس ادیت  کامزاآناه ار اآکتب

س هشار امکتف ر،امزاک ام ر،امغاکامصم امزت افیفچاواپت کتباا۵ملممم اصیح اسوراامنجمرادتراثقارزم شاا

پتشادتی ام اشووراام زی د امثچمتاهیتراس هشو ادچاقولت ارشووم امکو ااد امیرات ل اا۲۳/۲۰۲۲دچمکاد ق ام ن ،افصولا

عم ،اعممکچرااس هشامصوچ اسوره کافیوفچاواپت کوتبامرچامک وراد ایبافصولاد شو  اممکرامکو امیجچاد اس هشاا

واپسامزاآناخومه اااا۲۰۲۳نشوراامم اس هشامصچ اسورامزتاد عواس هشاد زر،اواستفت اقولت امومراذامی ار اک لاا

 اش 

 اکوت کو اه کاقکمتم اقج  تاقوکو اسشوو ه امفزمیشای ف اادکچمناجه ن ااموسچمیرپسامزاشوچو اجیتار اا

 اسشوو ه اد اه  امفزمیشاعچضو ارمخم اواس هشاه کاقج  تامومراذامی اس اقوکواذاماد امفزمیشاقح مرامک وری 

ممیوعت اصو ر متامومراذامی اواهشو اا۲۳سشوو اا1۹نوممثچ اا۲8ه امعم لارچری ،اق ات کاد قچاشو ،امکو ااق اقتم 

مق ممامک ورسیی ،اصوو ر متا مامجچماسچرن ااقتم اه کاد تکامومراذامی اد عوامیج رایبادکچمناجه ن ااا1۲سشووو ا

 اه انفچا ماد افسچاش ی اکوقام اره اوارچکیگ اواکوءاقغای ا ماقش ی ام اسی اش ،امک اس امتمتون

د عواشووکیوو ادز ر ار اس هشافسچاجه ن اشوو اامسیوناا1۹سووی اارتچکاا اهم د نباجه ن اثقارزم شاا

ه  اهچارون ادهثورار اموضووو  ا مامتوق اه کامقمتم اوار رتچکمفزمیشاقتم امومراذامی اوامنچوکان شووو امزاشوووو 

 اسچر،امک 

سیی اواقح مرامفچمرکاس ان ممی اذامی ات را ماقجچد ام اا6دچن م اجه ن اذاموااف ئودچامکو سارزم شامشوتچ ا

 اسشو اوامیاس اخومه ا کت ا۵۳متمتونانفچار اا۲۲۲مباه کافو کانت زارم ن  امتتم تاد اد اس

هو کاامتمتو  رارت ادچمکاسموبادو اخو نومر،ااا7قو اااا۵ ااملممم اپولصووویو وقادتردچامکووو سادچآو رایوبامسو لو امزاا

من  امو رااراشوو ،سشووو کاس امتکملادتشاقچیراپچرمخ اه ادچمکاده کاوم رمتامومراذامی اواسوا48پایچار ااآکووتب

 انت زامک 

میرادچنو مو اومسیشادتراااامتمتو  رارت امضووو ف انتزامو رانتو زامکووو اا۵۰دچمکاپو یو نارمرنادو انو ممی اذوامی اتو راا

کووو زمو ن ادو ادکچمناذوامی ا ماقسویو ام اسیو اواهمایتراقیشاهو کامتو نامو تاوادمیو امو تادچمکاقولتو اسشووو و زکاا

 
5 International Fertilizer Industry Association    

6 World Food Programme  



اثتح  ارکوتچکو اریوتچر،اد اد زم اواقمچسزادتشاقچادچاق باآو کاکوتیوتباه کاذامی ار اآو  اقوکوح اپ ی م امی د اق ب

 .کت کتگام کا ماقسوی ام اسی 

 ماقشووکتلارمرن س اا7همثیووتگ اجه ن ادچمکاممیت اذامی  ا7 ی کوو ارچو،ااوااارچو،اد نباجه ن ر ام ،ام  اا

 ا ه  اآناقیچی ایباومسیشافو کاواهم هیتاد ادکچمناجه ن ارچکیگ امک

 مامیج راسچر،امکو اس امایع تاد اموق اااار ارکوتچساعموم 8پ نلاممیت اجه ن اذاماواقغای میراهمثیوتگ  اا

 مادچمکاقصوومتبارتچن ر ناجه ن اوامکم ادچمکاسمباد ادهثوراهم هیگ اکووت کوو اواپ کووهام ل اد ادکچمناذامی اا

 .سی فچمهبام 

جه ن  ادچن م اجه ن اذاماواکو زم ناقج  تاجه ن ارومتراملممم اپول ارچو،اد نباف ئو اصوی وقادتر وکو کاا
شوووراس اپتشووچف ا مامیتشووچاسچرن اس ار اآنامشوو  ،ام اا۹دت نت امشووتچ ار د  ،ادکچمناجه ن اممیت اذامی اواقغای 

یوهتلاقج  تاواقا پایچ قوجه ار اهه  اتوز،اسمت کاصوو تارچفت امکو اام مئ اتم ی افو کامزامقشو  اآکوتبق دل

 امقمتبتراملممم اذام اقسوی اقولت  اواکچم ی ارام کار اسش و زکامس ومار ادچمدچاعچض اد

 

 
7  Global Alliance for Food Security 

8  Global Food and Nutrition Security Dashboard  
9   Second Joint Statement on the Global Food Security and Nutrition Crisis 


