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األغذية ر  أسعا تجاهات  ا حول  لشهري  ا ير  لتقر  ا

#8 FPMA نشرة خاصة

 لرصد أسعار األغذية وتحليلها

األساسية ئل  لرسا  ا
الضغط  ↖ تحت  الحبوب  أسعار  على  اإلنتاج  وتحسن  الوفير  اإلمداد  أبقى 

المسبب النخفاضها، حيث شهدت عروض أسعار الذرة واألرز النصيب األكبر 
النوعية تحسنًا بفعل  القمح عالي  االنخفاض، في حين سجلت أسعار  من 

الطلب القوي على المنتج. 

وفي أفريقيا، تراجعت أسعار األغذية في جنوب السودان خالل أغسطس/ ↖
آب مع بقائها مرتفعة، في حين عمل ضعف العملة في نيجيريا على استمرار 
رفع األسعار. وفي الجنوب األفريقي، عمل تراجع عروض أسعار الذرة في 

جنوب أفريقيا على خفض األسعار في البلدان المستوردة. 

الرئيسية  ↖ المصدرة  البلدان  لألرز في  المحلية  تراجعت األسعار  آسيا،  وفي 
خالل أغسطس/آب، السيما في تايلند، وسط التوقعات المؤاتية بخصوص 
على  عامة  بصفة  الطلب  وتباطؤ   2016 لعام  المقشور  غير  األرز  محاصيل 

التصدير. 

وفي أمريكا الجنوبية، سجلت األسعار المحلية للذرة الصفراء تراجعًا ملحوظًا  ↖
وذلك  بلغتها،  التي  القياسية  المرتفعة  المستويات  بعد  األرجنتين  في 
الذي استكمل مؤخرًا، في   2016 الوفيرة من حصاد عام  نتيجة اإلمدادات 
حين ارتفعت بصفة عامة في بلدان أخرى بفعل التراجع المرتقب في إنتاج 

هذا العام.

مستوى التحذير باألسعار:          رتفع         متوسط
اعتمادًا على تحليل النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المب 

قائمة المحتويات
)هو التقرير الكامل متوفر فقط في 

انجليزية(
2 .......... أسعار الحبوب على المستوى الدولي

تحذيرات بخصوص األسعار المحلية ............. 4

األرجنتين  |  الذرة
بوليفيا  |  الذرة
البرازيل  |  الذرة
شيلي  |  الذرة

ليسوتو  |  الذرة
مالوي  |  الذرة  

ناميبيا  |  الذرة    
نيجريا  |  الحبوب الخشنة 

جنوب السودان  |  األغذية األساسية 
سوازيلند  |  الذرة   

تحذير األسعار على المستوى المحلي 

إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة في الخريطة ال تعبر عن أي رأي مهما يكن لمنظمة األغذية والزراعة بخصوص 
الوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو قطاع أو منطقة بحرية أو بخصوص رسم الحدود. 
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

األسعار الدولية للحبوب 

تحسن طفيف في أسعار القمح خالل أغسطس/آب، وتراجع في أسعار الذرة واألرز

 شهدت أسعار القمح على المستوى الدولي ارتفاعًا طفيفًا خالل
 أغسطس/آب، حيث وصل معدل سعر القمح المرجعي األمريكي

 )رقم 2، قاسي أحمر شتوي، تسليم ظهر السفية( إلى 188 دوالرًا
أمريكيًا للطن، أي أعلى بشكل طفيف مقارنة مع نظيره خالل يوليو/
 تموز، لكنه ال يزال أدنى بنسبة تزيد على 12 في المائة مقارنة مع
 مستواه قبل عام. وقد سجلت األسعار ارتفاعًا في البداية، وذلك

 بفعل تسارع مبيعات التصدير والمخاوف المرتبطة بنوعية المحصول
 في بعض المناطق، السيما في االتحاد األرووبي. غير أن ضغط

 الحصاد وتوافر كميات التصدير الكبيرة بدأت في الضغط على األسعار
 النخفاضها مع اقتراب الشهر من نهايته. أما في منطقة البحر

 األسود، فقد أسفرت اإلمدادات المحدودة للقمح مرتفع النوعية إلى
 جانب الطلب القوي على التصدير عن ارتفاع األسعار بنسبة ثالثة في

 المائة اعتبارًا من يوليو/تموز.

 وسجلت الذرة األمريكية المرجعية )رقم 2، صفراء، تسليم ظهر
 السفينة( تراجعًا للشهر الثاني على التوالي خالل أغسطس/آب،
 حيث تراوح معدل سعر الطن الواحد 150 دوالرًا أمريكيًا، أي أدنى
 من نظيره بنسبة سبعة في المائة خالل يوليو/تموز وثمانية في

 المائة مقارنة مع الشهر عينه من العام الفائت. ولعل التراجع
 األخير في أسعار الذرة جاء بدرجة كبيرة نتيجة تحسن التوقعات
 حيال إنتاج المحصول بسبب أحوال الطقس المؤاتية، السيما

 في الواليات المتحدة األمريكية، المنتج األكبر للذرة على مستوى
 العالم. كما شهدت عروض أسعار من بلدان منشأ أخرى تراجعًا

 خالل أغسطس/آب، باستثناء البرازيل، حيث ارتفعت فيها األسعار
 بفعل محدودية اإلمدادات على المستوى المحلي الناجمة عن

  نقص اإلنتاج هذا العام كأحد األسباب.
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األسعار الدولية للقمح
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/ar/
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

Latest Price
(Aug-16) 1M 3M 1Y
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األسعار الدولية لألرز

 تراجع مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز
)2002‑04=100( بنسبة اثنين في المائة خالل أغسطس/

 آب، ليغير بذلك اتجاه الزيادة المسجلة منذ مايو/أيار 2016، إذ
 يعود هذا التراجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض أسعار األرز الطويل.

 وباستثناء بلدان المنشأ في أمريكا الجنوبية، والتي واصلت
 فيها عروض األسعار تحسنها بفعل محدودية التوافر وارتفاع
 مستوى المبيعات إلى البرازيل، شهدت األسعار في بلدان

 المنشأ الرئيسية األخرى تراجعًا خالل أغسطس/آب. كما انخفضت
 عروض األسعار في فيت نام والهند وباكستان وكذلك في

 تايلند، حيث تراجع سعر األرز األبيض المرجعي تاي 100% ب
 بنسبة خمسة في المائة. ويعود ذلك بالدرجة األكبر إلى غياب

 الطلب الكبير من البلدان الرئيسية التي تشتري المنتج من قبيل
 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ونيجيريا. أما مناقصة االستيراد
 في أواخر أغسطس/آب لكمية 000 250 طن من جانب الفلبين

 فلم تتسبب في أي تغيير يذكر على األسعار. كما تراجعت
 عروض أسعار األرز الطويل في الواليات المتحدة األمريكية رغم

 المشكالت التي أحدثتها الفيضانات الشديدة في الواليات
الجنوبية. المنتجة 

األسعار الدولية للحبوب - واصل

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


 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي 
في البلدان التي ترتفع فيها أسعار سلعة غذائية أساسية أو أكثر على نحو غير طبيعي ما يؤثر سلبًا في الحصول على األغذية 

أسعار الذرة الصفراء تبقى مرتفعة رغم تراجعها مؤخرًا      
 شهدت أسعار الذرة الصفراء تراجعًا ملحوظًا عن أعلى مستوى مرتفع لها

 خالل يوليو/تموز بفعل اإلمدادات الجديدة من حصاد عام 2016 القياسي الذي
 استكمل مؤخرًا. غير أن األسعار بقيت أعلى بقرابة ثالثة أضعاف مستوياتها

 قبل عام، ما يعكس بشكل رئيس الصادرات القوية والتي من المتوقع أن تصل
إلى مستويات قياسية خالل السنة التسويقية 17/2016 )مارس/آذار-فبرايل/
 شباط(. ولعل إلغاء ضرائب التصدير والسماح به في أواخر 2015 )السياسات
 الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(، إلى جانب تراجع قيمة العملة المحلية،

 جعل من صادرات الذرة األرجنتينية منافسة في السوق الدولية، ما زاد في
 الطلب على الصادرات ورفع األسعار. كما تراجعت األسعار المحلية لحبوب

 القمح قبيل حصاد المحصول الوفير لهذا العام، لكنها ال تزال أعلى بضعفي
 نظيرتها قبل عام نتيجة الطلب المرتفع على التصدير. إلى جانب ذلك، سجلت

 أسعار دقيق القمح مزيدًا من االرتفاع، وكانت أعلى من قيم نظيرتها خالل
  أغسطس/آب من العام الماضي بمقدار الضعف تقريبًا.

ارتفاع أكبر في أسعار الذرة الصفراء خالل أغسطس/آب  
 سجلت أسعار الذرة الصفراء ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي خالل

 أغسطس/آب، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام، حيث
 جاء هذا االرتفاع نتيجة انخفاض محصول الموسم الصيفي الرئيسي لعام
 2016 وتدني زراعات محصول الموسم الثاني بفعل الطقس الجاف. كما

 أسهم انخفاض واردات الذرة خالل النصف األول من السنة في محدودية
 اإلمداد بالمنتج، ما ساعد على ارتفاع األسعار أيضًا. كذلك شهدت أسعار

 دقيق القمح ارتفاعًا بصفة عامة ووصلت إلى مستويات أعلى من نظيرتها
 في أغسطس/آب قبل عام، وذلك بفعل تراجع إمدادات األسواق عقب
     انخفاض اإلنتاج هذا العام وتدني واردات القمح خالل األشهر األخيرة.

زيادة أسعار الحبوب خالل أغسطس/آب ووصولها إلى مستويات 
مرتفعًة 

سجلت أسعار الذرة الصفراء زيادة طفيفة خالل أغسطس/آب عقب تراجعها 
يبلغ  والذي   ،2016 إنتاج  بانخفاض  التوقعات  بفعل  السابق  الشهر  خالل 
عام  له منذ  أدنى مستوى  68 مليون طن، وهو  التقديرات حوالي  بحسب 
2011. وارتفع معدل سعر الذرة على المستوى الوطني خالل أغسطس/آب 
بنحو 90 في المائة مقارنة مع العام المنصرم، ما يعكس محدودية اإلمداد 
رغم تحرير كميات ذرة من االحتياطي االستراتيجي )السياسات الغذائية، رصد 
أسعار األغذية وتحليلها( والواردات مؤخرًا، السيما من باراغواي واألرجنتين. 
ونتيجة لتراجع اإلنتاج وارتفاع مستوى األسعار على المستوى المحلي الذي 
يشكل حافزًا للمزارعين، من المتوقع أن يشهد التصدير تراجعًا خالل األشهر 
القادمة. أما أسعار حبوب القمح ودقيق القمح فلم تشهد تغييرًا يذكر عقب 
من  بكثير  أعلى  مستويات  إلى  ووصولها  السابقة  األشهر  خالل  ارتفاعها 
نظيرتها قبل عام بفعل محدودية اإلمداد على المستوى المحلي، السيما 
فيما يتعلق بالقمح عالي النوعية. كما واصلت أسعار األرز الرئيسي ارتفاعها 
خالل أغسطس/آب لتصل إلى مستويات قياسية مدعومة بمحدودية اإلمداد 
بالمنتج على المستوى المحلي. وقد أقدمت الحكومة مؤخرًا على تحرير األرز 
من احتياطي الدولة لتعزيز توافر األرز غير المقشور في السوق وتخفيض 

األسعار )السياسات الغذائية، رصد أسعار األغذية وتحليلها(. 

األرجنتين   |  الذرة  
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

أسعار الذرة الصفراء تتجه نحو الزيادة وتصل إلى مستويات أعلى 
من نظيرتها قبل عام 

سجلت أسعار الذرة الصفراء ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي خالل 
أغسطس/آب ووصلت إلى مستوى أعلى من نظيرتها قبل عام. ورغم 

الواردات الكبيرة مؤخرًا، السيما من الواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين، 
تبقى اإلمدادات المحلية محدودة نتيجة تراجع إنتاج الذرة لعام 2016. 

إذ جاءت التقديرات بانخفاض حاد في إنتاج 2016 )-25 في المائة( عن 
المستوى المرتفع الذي سجله العام الماضي نتيجة تقلص المساحة 

المخصصة لزراعته بسبب االستمرار في انخفاض األسعار عند موعد الزراعة 
فضاًل عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج. ولعل تدني الغالل بفعل أحوال الطقس 
المناوئة خالل فترتي الزراعة والحصاد أسهمت في انخفاض اإلنتاج.      

استقرار في أسعار الذرة خالل يوليو/تموز مع بقائها عند 
مستويات شبه قياسية 

بقيت أسعار الذرة المجروشة دونما تغيير يذكر خالل يوليو/تموز لكن عن 
قيم أعلى بكثير من نظيرتها قبل عام. وجاء هذا االستقرار في األسعار 
مؤخرًا ليعكس االتجاه المتراجع في أسعار الذرة في جنوب أفريقيا التي 

تمد ليسوتو بإجمالي احتياجاتها االستهالكية من المنتج. وبينما جاء ارتفاع 
مستويات األسعار مقارنة مع نظيرته قبل عام جاء نتيجة الضغط الناجم 

عن محدودية اإلمداد عقب تراجع الحصاد بفعل جفاف عام 2016، نجد أن 
إجمالي تكاليف االستيراد قد سجلت ارتفاعًا مقارنة مع العام المنصرم.   

شيلي  |  الذرة  

ليسوتو  |  الذرة 
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Lesotho, Maseru, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

استقرار في األسعار لكن عند مستويات مرتفعة نتيجة محدودية 
اإلمدادات 

بقي معدل أسعار الذرة مستقرًا على المستوى الوطني خالل أغسطس/
آب، لكن أعلى بنسبة 80 في المائة مقارنة مع نظيره قبل عام. وتعكس 

مستويات األسعار المرتفعة محدودوية اإلمدادات على المستوى المحلي، 
حيث تقول التقديرات بتراجع حاد في إنتاج الذرة لعام 2016 عقب تأخر بداية 
األمطار الموسمية والجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو على طوال الموسم 

الزراعي تقريبًا، ما أثر بشكل خاص في المناطق الجنوبية والوسطى. 
ونتيجة لتراجع إنتاج الحبوب لعام 2016 وتدني المخزون المدّور، من 

المتوقع أن يزيد البلد من وارداته بشكل ملحوظ خالل السنة التسويقية 
17/2016 )أبريل/نيسان- مارس/آذار(. أضف إلى ذلك إسهام ضعف العملة 

المحلية أيضًا في ارتفاع مستوى األسعار.     

مالوي  |  الذرة 
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نسبة النمّو

حتى 08/16 معّدل هذه الفترة

المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Malawi, National Average, Retail, Maizeالمرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

مستويات  نحو  الكبير  ارتفاعها  تواصل  الخشنة  الحبوب  أسعار 
قياسية 

شهدت أسعار الحبوب الخشنة مزيدًا من االرتفاع خالل يوليو/تموز لتصل 
بذلك إلى مستويات قياسية. فقد سجلت أسعار الدخن والذرة الرفيعة 

والذرة قيمًا تزيد عن ضعف نظيرتها في يوليو/تموز من العام الماضي. 
واألمر سيان بالنسبة لمحصول األرز الذي شهد ارتفاعًا في أسعاره أيضًا. 

ولعل التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية، الناجم عن االنخفاض في 
إيرادات النفط، واصل ضغطه على األسعار مسببًا ارتفاعها في يوليو/
تموز. كما تسبب ارتفاع تكاليف النفط والمستلزمات، إلى جانب الطلب 

األقوى على االستيراد على المستوى دون اإلقليمي بفعل ضعف 
العملة المحلية، في مزيد من الضغط على األسعار الرتفاعها. كذلك 

واصل المؤشر الفرعي ألسعار األغذية على المستوى الوطني )نوفمبر/
تشرين الثاني 2009=100( تحسنه خالل يوليو/تموز ليصل بذلك إلى 

207.9 نقطة، أي أعلى بنحو 16 في المائة مقارنة مع يوليو/تموز من العام 
الفائت، وهذا يعود بالدرجة الرئيسية إلى ارتفاع أسعار منتجات الحبوب 

واللحوم واألسماك.

عند  بقائها  مع  أغسطس/آب  خالل  األغذية  أسعار  في  تراجع 
مستويات شبه قياسية 

سجلت أسعار الحبوب الخشنة تراجعًا خالل أغسطس/آب عقب معادوة 
االستيراد بشكل جزئي من البلد المجاور أوغندا وحصاد محاصيل الموسم األول 

لعام 2016 في المناطق الجنوبية ذات الهطوالت المطرية ثنائية النموذج 
والذي حسن حالة اإلمداد على المستوى المحلي. كما انطبق ذلك على أسعار 
محاصيل أساسية أخرى من قبيل دقيق القمح والكسافا والفول السوداني. 

ورغم حاالت التراجع مؤخرًا في أسعار األغذية، إال أنها ال تزال اسميًا أعلى بأربعة 
إلى خمسة أضعاف مقارنة مع مستوياتها في أغسطس/آب قبل عام بفعل 

انعدام األمن ومحدودية اإلمداد ناهيك عن انخفاض قيمة العملة المحلية. 
وقد ُسمح بتعويم سعر الصرف الرسمي خالل ديسمبر/كانون األول من العام 
الماضي لتحقيق التوافق والتوازن في أسعار الصرف، ما تسبب في مزيد من 

الضغط على تكاليف األغذية المستوردة وارتفاعها. كما شهدت قيمة العملة 
مزيدًا من التراجع عقب تجدد الصراعات وارتفاع مستوى انعدام األمن خالل 

يوليو/تموز. إلى جانب ذلك، تسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليفه في مزيد من 
ارتفاع األسعار. وسجل مؤشر أسعار المستهلك على المستوى الوطني ارتفاعًا 
بنسبة 20.3 في المائة خالل أغسطس/آب مقارنة مع الشهر السابق، في حين 
ارتفعت على المستوى السنوي بنسبة 729.7 في المائة، وذلك يعود بشكل 

رئيس إلى ارتفاع أسعار األغذية، والتي تشكل، مع المشروبات غير الكحولية، 
71.39 في المائة من إجمالي وزن المؤشر.      

نيجريا  |  الحبوب الخشنة  

جنوب السودا  |  األغذية األساسية 
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
Nigeria, Kano, Wholesale, Maizeالمرجع هو:
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)المرجع هو:

 4 -2.2.9

2.8

8.7

 مستوى التحذير باألسعار:        مرتفع          متوسط

تراجع طفيف في أسعار الذرة المجروشة  مع بقائها مرتفعة 
واصلت أسعار الذرة المجروشة تراجعها الطفيف خالل يوليو/تموز لكنها 
ال تزال أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام بمقدار الخمس. وجاء هذا 

االنخفاض مؤخرًا ليعكس التراجع في أسعار االستيراد من جنوب أفريقيا، 
البلد الموّرد الرئيس لناميبيا من الحبوب. غير أن إجمالي تأثير الجفاف على 

المستوى اإلقليمي وتراجع الحصاد على المستوى المحلي عام 2015 
وكذلك في 2016 أبقى على األسعار أعلى من قيم نظيرتها قبل عام.          

ناميبيا  |  الذرة     
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Namibia, Windhoek, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لرصد بيانات أسعا األغذية وتحليلها هنا 

تحذيرات األسعار على المستوى المحلي - واصل 

من  أعلى  مستويات  عند  بقائها  مع  الذرة  أسعار  في  استقرار 
نظيرتها قبل عام 

حافظت أسعار الذرة المجروشة على وضعها بصفة عامة لكنها بقيت عند 
مستويات أعلى من نظيرتها في تموز/يوليو من العام الماضي عقب 

الزيادات الحادة التي شهدتها في األشهر األخيرة. ولعل مستويات األسعار 
المرتفعة تعكس الضغط الكبير عقب تراجع الحصاد بفعل الجفاف عام 

2016 للموسم الثاني على التوالي، حيث يقدر انخفاض اإلنتاج بنسبة 
60 في المائة عن إنتاج السنة السابقة. كما ارتفعت األسعار أيضًا على 

خلفية ارتفاع تكاليف االستيراد من جنوب أفريقيا، البلد الذي يمد سوازيلند 
بإجمالي احتياجاته االستهالكية من المنتج.    

سوازيلند  |  الذرة   
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المعدل للنمو المركب بالقيمة الحقيقية
 Swaziland, National average, Retail, Maize mealالمرجع هو:
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أعدت هذه النشرة من قبل فريق رصد أسعار األغذية وتحليلها في قسم التجارة واألسواق لمنظمة 
على  باألسعار  المتعلقة  والتحليالت  المعلومات  آخر  على  النشرة  هذه  وتشتمل  والزراعة.  األغذية 
منظمة  تحليل  بذلك  لتستكمل  النامية  البلدان  األساسية، السيما في  لألغذية  المحلي  المستوى 
األغذية والزراعة لألسواق الدولية. كما توفر تحذيرًا مبكرًا بارتفاع أسعار األغذية على المستوى القطري 

التي قد تؤثر سلبًا في األمن الغذائي. 

يعتمد هذا التقرير على المعلومات المتوافرة حتى سبتمبر/أيلول 2016. 

 تجدون كافة البيانات المستخدمة في هذا التحليل في أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط:
www.fao.org/giews/pricetool

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني لرصد أسعار األغذية وتحليلها على الرابط:

 www.fao.org/giews/food-prices

توّجه تساؤالتكم إلى: 

رصد أسعار األغذية وتحليلها 
قسم التجارة واألسواق 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
 Viale delle Terme di Caracalla

00153، روما، إيطاليا 
GIEWS1@fao.org :البريد االلكتروني

إخالء مسؤولية 

ال ُيعّبر تحديد المواقع وعرض المواد في هذه المادة اإلعالمية عن 
أي رأي مهما كان لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بخصوص 
الحالة القانونية والتنموية ألي بلد أو قطاع أو مدينة أو منطقة أو 
سلطاتها أو بخصوص تحديد تخومها أو حدودها. وإن ذكر شركات 
أو منتجات معينة لمنتجين ما، سواء تمتعت ببراءة االختراع أم ال، ال 
يعني أن المنظمة تؤيدها أو توصي بها دون غيرها من الشركات 
أو المنتجات ذات الطابع المشابه من تلك التي لم تأت المنظمة 

على ذكرها. 

إن اآلراء الواردة في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفين( 
وال تعكس بالضرورة آراء منظمة األغذية والزراعة وسياساتها. 

© منظمة األغذية والزراعة، 2016 
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