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نشرة توقعات الغذاء من إعداد قسم األسواق والتجارة بمنظمة األغذية والزراعة، وقد 
بوبكر  الرئيسي  والمسئول  هاالم  ديفيد  المدير  عام من  إشراف  تحت  التقرير  إعداد  تم 
بن بلحسن والخبير االقتصادي كونسيبسيون كالبسيه والخبير االقتصادي وقائد فريق 
االقتصاديين  الخبراء  من  مجموعة  بكتابته  وقام  عباسيان.  عبدالرضا  الغذاء  توقعات 
مذكورة أسماؤهم وعناوين بريدهم اإللكتروني أسفل موجز السوق الذي شارك كل منهم 
في إعداده، وقد اعتمد التقرير على دعم بحثي من العديد من األفراد وهم ديفيد بيدفورد 
وكالوديو تشيركواليني وجولي كالرو وبيرادينا فورزينيتي وغريس كاروماثي وديفيد مانشيني 

وباتريزيا ماشيانا وماركو ميلو والفريق اإلحصائي للمصايد السمكية.
شكر خاص لريتا أشتون على توليها تجميع التقرير وتقديمها الدعم اإلداري إجماالً وكذلك 
لكالوديو تشيركواليني على إعداد المخططات والجداول اإلحصائية. كما يتوجه الفريق 

بجزيل الشكر لنانسي هارت على مساعدتها التحريرية.

شكر وعرفان

األوصاف املستخدمة في هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي خاص 
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو 

إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وتخومها. وال تعبر 
اإلشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض املصنعني، سواء أكانت مرخصة أم ال، عن 

دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالتها 
مما لم يرد ذكره. متثل وجهات النظر الواردة في هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية 

للمؤلف )املؤلفني(، وال تعكس بأي حال وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.
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في

مقتطفات
القمح

الكسافا

الحبوب الخشنة

البذور الزيتيةاألرز

اللحوم

مراجعة لمؤشر أسعار الغذاء الصادر من منظمة األغذية والزراعة

السكر

مصايد األسماك

منتجات األلبان

السنوات األخيرة، أصبحت 
أسواق الغذاء أكثر استقرارًا 
وغدت األسعار أقل تذبذبًا، 

ويتوقع أن تنخفض قيمة الواردات 
الغذائية العالمية في عام 2013 

بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 1.15 
تريليون دوالر أمريكي، مع انخفاض في 
قيمة واردات الحبوب والسكر والزيوت 
النباتية والمشروبات االستوائية وثبات 

في قيمة واردات منتجات األلبان 
واللحوم واألسماك.

بعد عدة أشهر من استقرارها، 
انخفضت األسعار العالمية لألرز 
بشكل ملحوظ في سبتمبر، ومن 

المرجح أن يتراجع الطلب على 
االستيراد مرة أخرى في 2014، ورغم 
النمو المحدود في 2012 وأيًضا في 

2013 إال أن اإلنتاج العالمي يُتوقع أن 
يتجاوز حجم االستهالك مما سيؤدي 

إلى زيادة أخرى في مخزون األرز العالمي.

يتوقع أن يشهد إنتاج السكر العالمي 
زيادة طفيفة مقارنة بموسم 

2013/2012، لكنها كافية لتغطية 
االستهالك العالمي المتوقع وتعزيز 

المخزون العالمي، كما يُنتظر أن تزداد 
التجارة العالمية للسكر بشكل ملحوظ 

في 2014/2013 نتيجة زيادة الطلب 
من الدول المستورِدة المعتادة بسبب 

انخفاض أسعار السكر العالمية.

تستمر المزارع السمكية في تعزيز 
إجمالي إنتاج األسماك لتساهم 

في خفض األسعار عن مستوياتها 
السابقة، ويستمر أيًضا نمو معدل 
استهالك الفرد لألسماك، وتواصل 

المزارع السمكية تقدمها نحو التفوق 
على مزارع الصيد الطبيعي لتصبح 

المصدر الرئيسي لتوفير األسماك 
لالستهالك اآلدمي المباشر.

يتوقع أن يحقق الناتج العالمي رقًما 
قياسًيا في 2013 بفضل التوسعات 
في إفريقيا وآسيا، لكن وجود أمراض 
الكسافا الفتاكة في إفريقيا يلقي 

ببعض الشكوك عن مدى قوة النمو 
في المستقبل، أما في آسيا فاألمر 

يعتمد بدرجة كبيرة على منافسة بدائل 
الكسافا وخاصًة الذرة. 

سينتعش المخزون العالمي بفضل 
المحصول القياسي في 2013، والذي 

تسبب أيًضا في انخفاض األسعار 
العالمية، لكن الطلب على االستيراد 

ظل قويًا بينما كانت األحجام المتاحة 
للتصدير كافية بالكاد، ونتيجًة لذلك لو 

تعرضت المحاصيل التي تنتظر الحصاد 
ألي مشاكل ستكون تغيرات األسعار 
في القمح أكثر منها في سائر أنواع 

الحبوب. 

يتوقع أن ينمو إنتاج اللحوم العالمي 
بمقدار 1.4 في المائة في 2013، ومنذ 
بداية عام 2011 ما زالت األسعار عند 

مستويات مرتفعة لم يسبق لها مثيل، 
صحيح أن هناك تبايًنا بين أسعار أنواع 
اللحوم المختلفة إال أنه ال يوجد أدنى 

بادرة ترجح انخفاضها إجماالً رغم 
انخفاض تكلفة األعالف.

ضم إصدار نوفمبر 2013 من مؤشر أسعار الغذاء الصادر من منظمة األغذية والزراعة، 
والمنشور أيًضا في هذا التقرير، عدًدا من التعديالت على طريقة حساب المؤشر، منها 

تعديالت في السلع المشمولة. ولم يغير األسلوب الجديد كثيرًا من قيم السلسلة. 
كما تم مد المؤشر ليعود إلى عام 1961. وبلغ متوسط المؤشر 205.8 نقطة في أكتوبر 

2013، بزيادة مقدارها 2.7 نقطة )1.3 في المائة( عن سبتمبر، لكنه يظل أقل بـ 11 
نقطة )5.3 في المائة( عن مستواه في أكتوبر 2012.

تشير توقعات العرض والطلب لموسم 
2014/2013 إلى مزيد من التحسن 

في أساسيات الطحين/الزيت/البذور 
الزيتية. ومن المفترض أن ينتعش 

المخزون العالمي - خاصًة للطحين 
- بفضل إنتاج عالمي قياسي من 

المحاصيل الزيتية ونمو متوسط في 
استهالك اللحوم والزيوت، مما سيخفف 

الضغط على السوق.

شهد اإلنتاج تعافًيا قويًا ناجًما في 
معظمه عن محصول قياسي للذرة 

في الواليات المتحدة ساهم في 
رفع المخزون العالمي إلى مستويات 
مطمئنة وخفض األسعار العالمية 

بشدة، ومع التوسع التجاري تظل 
األحجام المتاحة للتصدير كافية، وهو 

عامل يرفع مستوى المنافسة في 
األسواق ويجعل األسعار دوًما عرضًة 

لالنخفاض. 

انخفضت األسعار العالمية لمنتجات 
األلبان عن المستويات القصوى التي 
بلغتها في شهر أبريل، لكنها ما زالت 

عند مستويات مرتفعة تاريخًيا. وبالرغم 
من أن إنتاج األلبان ما زال ينمو بشكل 
ثابت في العديد من الدول وخاصًة في 
رة  آسيا إال أن إنتاج بعض الدول المصدِّ

الرئيسية انخفض.
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مؤشر أسعار الغذاء ملنظمة األغذية والزراعة املوسع واملعدل بالقيم االسمية والفعلية

االسمي

 * مؤشر األسعار الفعلي هو مؤشر األسعار االسمي بعد خصم التضخم حسب مؤشر قيم وحدات املنتجات الصادر من البنك الدولي

الفعلي*

أسعار  مؤشر  والزراعة  األغذية  منظمة  أصدرت   1996 عام 
في  التطورات  متابعة  في  تساعد  عامة  كأداة  الغذاء 
هذه  قبل  ما  وحتى  العالمية،  الزراعية  السلع  أسواق 

عام  في  إال  رئيسي  تعديل  ألي  خضع  قد  يكن  لم  اآلونة 
لتكون  األساسية  القياس  فترة  تحديث  تم  عندما   2009
ملحوظة  قفزات  شهد  الذي   2008 عام  في   .2004-2002

لتوقع  كمقياس  أهمية  المؤشر  اكتسب  األسعار،  في 
الوضع  ذات  النامية  البلدان  في  الغذائي  األمن  مخاوف 

السلع  أسعار  ظلت  و2010،   2009 عامي  وباستثناء  الحرج، 
نسبًيا  مرتفعة  مستويات  عند  الحين  ذلك  منذ  الغذائية 

 .2008 عام  قبل  ما  بأسعار  مقارنة 
الخاص من  المقال  المقدم في  التحليل  إعداد  تم 

التي  التغيرات  إذا كانت  ما  اكتشاف  بهدف  التقرير  هذا 
والتطورات  العالمية  الزراعية  السلع  أسواق  على  طرأت 
لمؤشر  تعديل  أي  تستدعي  المعلوماتية  التكنولوجية 

فتم  والزراعة،  األغذية  الصادر من منظمة  الغذاء  أسعار 
طريقة  وعلى  المشمولة  السلع  على  التعديالت  بعض  إدخال 

لكن  المؤشر،  الزراعية في حساب  السلع  أسعار  استخدام 
هما،  كما  المؤشر  وصيغة  األساسية  القياس  فترة  ظلت 

السلسلة  في  القيم  تغير  لم  المدخلة  التعديالت  أن  كما 
1961 بما  إلى عام  المؤشر ليعود  بشكل كبير، وتم مد 

السوق. لتطورات  المدى  بعيد  بتقييم  يسمح 

مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة األغذية والزراعة  
)2002-2004 = 100(: القديم والمعدل

املعدلالقدمي
1990105.4107.2

1991103.6105.0

1992108.5109.2

1993104.6105.5

1994110.6110.3

1995123.2125.3

1996129.1131.1

1997118.5120.4

1998107.1108.5

199992.493.2

200090.491.1

200193.494.6

200289.989.6

200397.797.7

2004112.4112.7

2005117.3117.9

2006126.7127.2

2007158.7161.6

2008199.8201.4

2009156.9160.6

2010185.3188.0

2011227.6230.1

2012211.8213.4

2013208.2210.5

* متوسط  10 شهور  

مراجعة مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة األغذية والزراعة
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12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

امليزان العاملي
2,357.72,312.02,497.68.0اإلنتاج

319.7309.1314.41.7التجارة2

2,330.92,336.62,418.23.5إجمالي االستخدام
1,066.01,080.21,009.01.7األغذية

796.2805.3847.65.3العلف احليواني
468.7451.2471.54.5استخدامات أخرى

517.0497.3563.713.4اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

151.9151.9152.40.3العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
157.1157.2158.20.6

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

22.120.623.0

نسبة اخملزون إلى االستخدام لدى 
البلدان املصدرة الرئيسية )٪(

18.016.418.6

مؤشر أسعار احلبوب
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201120122013
)يناير/كانون 

الثاني-
أكتوبر/

تشرين األول( 

الثاني-أكتوبر/تغيُّر )يناير/كانون 
تشرين األول(  2013
عن )يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول( 2012 ٪

241236224-3.6

1 األرز مبا يعادله من األرز املضروب
2 بيانات التجارة تشير إلى الصادرات استناداً إلى موسم التسويق في يوليو/يونيو )متوز/حزيران( للقمح 

واحلبوب اخلشنة، وإلى موسم التسويق في يناير/ديسمبر )كانون الثاني/كانون األول( لألرز.
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مليون طنمليون طن

املتوقع

اإلنتاج (احملور اليسار)
ازون (احملور اليمني)

االستخدام (احملور اليسار)

Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul.Racionzer@fao.org

إنتاج الحبوب، واستخدامها ومخزوناتها

السوق العالمية للحبوب في لمحة1

الحبوب

يتوقع أن يزداد اإلنتاج العالمي من الحبوب )بما فيها األرز 
بالمكافئ المطحون( بنسبة 8 في المائة في 2013، ليصل 

2 مليون طن. وهذا التوقع أعلى بقرابة 10 مليون طن  إلى 498
عما كان متوقًعا في أكتوبر1، وذلك بسبب زيادة تقديرات اإلنتاج 
في كندا والصين واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة وأوكرانيا. 

وترجع الزيادة الحادة في إنتاج الحبوب في 2013 في معظمها 
إلى تعافي محاصيل الذرة في الواليات المتحدة ومحاصيل 

القمح في رابطة الدول المستقلة، كما يتوقع أن يشهد اإلنتاج 
العالمي لألرز نمًوا متواضًعا في 2013. 

من المتوقع أن يصل مستوى االستهالك العالمي للحبوب 
2 مليون طن، بزيادة مقدارها 3.5 في  في 2014/2013 إلى 418

المائة عن نظيره في 2013/2012، أما إجمالي االستخدام 
1 مليون طن بزيادة  الغذائي للحبوب فيتوقع أن يصل إلى 099

مقدارها 1.7 في المائة عن 2013/2012، كما يُنتظر أن تسهم 
زيادة أحجام اإلنتاج وانخفاض األسعار في زيادة استخدام 

الحبوب كأعالف بنسبة 5.3 في المائة ليصل إلى 847.6 مليون 
طن. كما يُتوقع أيًضا أن يزداد المخزون العالمي بنهاية عام 

2014 بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 564 مليون طن على أن 
تسهم الحبوب الخشنة وحدها بنسبة 30 في المائة من ذلك 
المخزون، ومعظمه في الواليات المتحدة. بينما يُنتظر أن يزداد 

مخزون القمح واألرز بنسبة 7 في المائة و3 في المائة على 
الترتيب. وستؤدي زيادة المخزون العالمي للحبوب إلى وصول 

نسبة المخزون إلى المستخَدم من الحبوب عالمًيا إلى 23.0 في 
المائة؛ نسبة تفوق كثيرًا الحد األدنى تاريخًيا الذي وصلت إليه 

في 2007/2008 وهو 18.4 في المائة.
من المتوقع أن تصل التجارة العالمية للحبوب في 

2014/2013 إلى 314.4 مليون طن، مرتفعًة عن نظيرتها في 
2013/2012 بنسبة 1.7 في المائة وبنسبة أعلى قليالً مما كان 

متوقًعا في أكتوبر. كما يُتوقع أن تحقق التجارة الدولية للحبوب 
الخشنة رقًما قياسًيا يبلغ 135 مليون طن، مرتفعة عن نظيرتها 

في 2013/2012 بنسبة 2.1 في المائة، وأن ترتفع تجارة القمح 
بنسبة 1.9 في المائة لتصل إلى 142 مليون طن، لكنها تظل 
رغم ذلك أقل من الرقم القياسي المتحقق في 2012/2011. 

وعلى النقيض من ذلك، قد تنخفض تجارة األرز بنسبة 0.5 في 
المائة، وذلك بعد انخفاض سابق بنسبة 2 في المائة في 2013، 

لتصل إلى 37.4 مليون طن في 2014.

٪مليون طن

راجع عدد أكتوبر 2013 من موجز منظمة األغذية والزراعة للعرض والطلب على احلبوب من الرابط التالي:  1
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/
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3 توقعات الغذاء
نوفمبر/تشرين الثاني 2013

12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

امليزان العاملي
702.4659.7708.57.4اإلنتاج

147.5139.3142.01.9التجارة1

698.1686.5696.11.4إجمالي االستخدام
470.8474.9482.31.6األغذية

147.3133.1133.90.6العلف احليواني
80.078.580.01.9استخدامات أخرى

180.1156.3166.76.7اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

67.166.866.90.1العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
47.647.548.01.1

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

26.222.523.6

نسبة اخملزون إلى االستخدام لدى 
البلدان املصدرة الرئيسية )٪(2

18.313.613.8

مؤشر أسعار القمح
ملنظمة األغذية والزراعة3

(100 = 2004-2002)

201120122013
)يناير/كانون 

الثاني-
أكتوبر/

تشرين األول( 

الثاني-أكتوبر/تغيُّر )يناير/كانون 
تشرين األول(  2013
عن )يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول( 2012 ٪

214204196-2.1

1 بيانات التجارة تشير إلى الصادرات على أساس موسم تسويق مشترك في يوليو/متوز - يونيو/حزيران 
2 تُعد األرجنتني وأستراليا وكندا واالحتاد األوروبي والواليات املتحدة ضمن املصدرين الرئيسيني

3 منقول عن مؤشر أسعار القمح جمللس احلبوب الدولي

100

140

180

220

260

520

570

620

670

720

13/1411/1209/1007/0805/0603/04

مليون طنمليون طن

املتوقع

اإلنتاج (احملور اليسار)
ازون (احملور اليمني)

االستخدام (احملور اليسار)

Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul.Racionzer@fao.org

السوق العالمية للقمح في لمحة

إنتاج القمح، واستخدامه ومخزوناته

القمح

يتوقع أن ينمو إنتاج القمح العالمي في 2013 بنسبة 7.4 في 
المائة ليحقق رقًما قياسًيا جديًدا هو 708.5 مليون طن، ويأتي 

معظم هذه الزيادة انعكاًسا لتعافي المحاصيل في رابطة 
الدول المستقلة بعد تدني مستويات العام الماضي بسبب 

الجفاف، وفي نظرة لعام 2014 تشير المؤشرات األولية إلى 
زيادة مساحة زراعة القمح في الواليات المتحدة بينما تتضارب 

التوقعات في أوروبا وخاصة في روسيا وأوكرانيا، حيث تتراجع 
المساحات المزروعة بسبب أحوال الطقس غير المواتية.

من المتوقع أن تبلغ التجارة العالمية في 2014/2013 قرابة 
142 مليون طن، بزيادة 1.9 في المائة عن 2013/2012، ويرجع ذلك 
إلى توقعات بزيادة الواردات في آسيا بنسبة تعوض تراجع أحجام 
المشتريات في أوروبا، ويُنتظر أن يكون الحجم المتاح للتصدير 
رين، فُينتظر أن  أكثر وفرًة هذا الموسم وخاصًة بين كبار المصدِّ

تزداد الشحنات القادمة من روسيا وأوكرانيا بمقدار 5 مليون طن 
و3 مليون طن على الترتيب.

من المنتظر أن يصل إجمالي استهالك القمح في 
2014/2013 إلى 696.1 مليون طن، مرتفًعا بنسبة 1.4 في 

المائة عنه في 2014/2013، وتأتي معظم هذه الزيادة متمثلة 
في استهالكه كغذاء، كما يُتوقع أن يصل المخزون العالمي 
إلى 167 مليون طن بزيادة تبلغ 6.7 في المائة عن مستوياته 
االفتتاحية شديدة االنخفاض، وبزيادة قدرها 3.4 مليون طن 

عما كان متوقًعا في أكتوبر، وبهذا المستوى قد ترتفع نسبة 
المخزون للمستخَدم من القمح عالمًيا بمقدار 23.6 في المائة 
في 2014/2013، لكن ستظل نسبة المخزون الختامي إلجمالي 

ري القمح منخفضة عند حوالي 13.8  التالشي لدى كبار مصدِّ
في المائة، مما يشير بشكل عام إلى محدودية الحجم المتاح 

للتصدير من القمح مقارنة بسائر الحبوب.

٪مليون طن
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توقعات الغذاء4
نوفمبر/تشرين الثاني 2013

12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

امليزان العاملي
1,169.11,162.41,295.111.4اإلنتاج

133.8132.2135.02.1التجارة1

1,162.21,173.61,233.05.1إجمالي االستخدام
199.3202.9206.92.0األغذية

635.9658.9700.16.3العلف احليواني
327.1311.8326.14.6استخدامات أخرى

175.8166.5217.230.5اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

28.528.528.70.7العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
39.539.639.70.3

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

15.013.517.4

نسبة اخملزون إلى االستخدام لدى 
البلدان املصدرة الرئيسية )٪(2

10.57.613.7

مؤشر أسعار احلبوب اخلشنة
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201120122013
)يناير/كانون 

الثاني-
أكتوبر/

تشرين األول( 

الثاني-أكتوبر/تغيُّر )يناير/كانون 
تشرين األول(  2013
عن )يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول( 2012 ٪

277283258-7.6

1 بيانات التجارة تشير إلى الصادرات على أساس موسم تسويق مشترك في يوليو/متوز - يونيو/حزيران 
2 تعد األرجنتني وأستراليا وكندا واالحتاد األوروبي والواليات املتحدة ضمن املصدرين الرئيسيني
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مليون طنمليون طن

املتوقع

اإلنتاج (احملور اليسار)
ازون (احملور اليمني)

االستخدام (احملور اليسار)

Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul.Racionzer@fao.org

السوق العالمية للحبوب الخشنة في لمحة

إنتاج الحبوب الخشنة، واستخدامها 
ومخزوناتها

الحبوب الخشنة

من المتوقع أن يحقق اإلنتاج العالمي من الحبوب الخشنة رقًما 
1 مليون طن بزيادة مقدارها 11.4  قياسًيا في 2013 يبلغ 295

في المائة عن العام الماضي، وترجع تلك الزيادة في معظمها 
إلى التعافي القوي إلنتاج الذرة في الواليات المتحدة مقارنًة 

بمستويات عام 2012 التي انخفضت بسبب الجفاف، كما 
ساهم عدد من كبار المنتجين أيًضا في الزيادة الكبيرة في 

اإلنتاج هذا العام.
من المنتظر أن يصل حجم التجارة العالمية في 2014/2013 
إلى 135 مليون طن محقًقا رقًما قياسًيا يتجاوز ما كان متوقًعا 
في أكتوبر بمقدار 1.5 مليون طن. والميزة الرئيسية في موسم 

2014/2013 هي تعافي األحجام المعروضة من الذرة في 
الواليات المتحدة والتي يُتوقع أن تدفع صادرات البالد بنسبة 44 

في المائة.
وتشير التوقعات إلى زيادة االستهالك الكلي للحبوب 

الخشنة في 2014/2013 بنسبة 5 في المائة ليحقق رقًما 
1 مليون طن، كما يُنتظر أن تسجل  غير مسبوق هو 233

استخدامات الحبوب الخشنة كأعالف واستخداماتها األخرى 
نمًوا قويًا مدعوًما بزيادة العرض وانخفاض األسعار.

مع نهاية موسم الحصاد في 2014، من المنتظر أن يبلغ 
المخزون العالمي 217 مليون طن بزيادة مقدارها 30 في المائة 

أو 51 مليون طن عن مستوياتها األولية شديدة االنخفاض 
وبزيادة مقدارها 4.5 مليون طن عما كان متوقًعا في أكتوبر. 

ولذلك يُتوقع أن تعاود نسبة المخزون إلى المستخَدم ارتفاعها 
من مستوياتها المنخفضة تاريخًيا في موسم 2013/2012 

والتي بلغت 13.5 في المائة، لتصل إلى 17.4 في المائة. كما 
رين  يتوقع أن تعاود نسبة المخزون إلى التالشي لدى كبار المصدِّ
ارتفاعها من 7.6 في المائة في 2013/2012 لتصل إلى 13.7 في 

المائة في 2014/2013.
٪مليون طن
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5 توقعات الغذاء
نوفمبر/تشرين الثاني 2013

12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

امليزان العاملي
486.1489.9494.10.9اإلنتاج

0.5-38.437.637.4التجارة1

470.6476.6489.02.6إجمالي االستخدام
395.9402.4409.91.9األغذية

161.0174.5179.83.0اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

56.456.656.90.5العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
70.170.170.50.6

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

33.835.736.0

نسبة اخملزون إلى االستخدام لدى 
البلدان املصدرة الرئيسية )٪(2

25.228.028.2

مؤشر أسعار األرز
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201120122013
)يناير/كانون 

الثاني-
أكتوبر/

تشرين األول( 

الثاني-أكتوبر/تغيُّر )يناير/كانون 
تشرين األول(  2013
عن )يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول( 2012 ٪

2512402352.2

1 الصادرات في العام )العام الثاني املبني(
2 تُعد الهند وباكستان وتايالند والواليات املتحدة األمريكية وفيتنام ضمن املصدرين الرئيسيني
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مليون طن، معادل األرز املضروبمليون طن، معادل األرز املضروب

املتوقع

اإلنتاج (احملور اليسار)
ازون (احملور اليمني)

االستخدام (احملور اليسار)

Concepcion.Calpe@fao.org

Shirley.Mustafa@fao.org

السوق العالمية لألرز في لمحة

إنتاج األرز، واستخدامه ومخزوناته

األرز

شهدت األسعار الدولية لألرز تراجًعا في سبتمبر إيذانًا بقرب 
طرح المحاصيل الجديدة لألسواق والحاجة إلخالء مساحات 

التخزين، كما كان ذلك التراجع مدفوًعا بالتساهل في تطبيق 
سياسة األسعار العالية في تايالند، األمر الذي تسبب في 

انخفاض كبير لتسعيرة الصادرات التايالندية، لكنها تأثرت أيًضا 
بأسعار المنافسين. 

وبعكس ما كان متوقًعا في مطلع هذا الموسم المتذبذب، 
تم مؤخرًا تخفيض توقعات اإلنتاج العالمي لألرز لعام 2013 

وسط توقعات بتدهور محاصيل الصين والهند؛ أكبر المنتجين، 
وعليه تم تخفيض توقعات اإلنتاج العالمي لألرز )على أساس 

األرز المطحون( إلى 494 مليون طن، مما يعني زيادة متواضعة 
فقط )0.8 في المائة( عن تقديرات 2012 المعدلة.

ويتوقع أن تشهد أحجام التجارة الدولية لألرز انخفاًضا في 
2013 و2014، ويُنتظر أن تخفض إندونيسيا وجمهورية إيران 

اإلسالمية والجمهورية الكورية والفلبين من مشترياتها بسبب 
ح أن تظل واردات الصين  فائض العرض المحلي، بينما يُرجَّ

مرتفعة خاصًة لو اتسع الفارق بين األسعار الدولية والمحلية. 
رة يتوقع أن تخفض الهند صادراتها  وفي أوساط الدول المصدِّ
ر  في 2013 وتخفضها أكثر في 2014، بيد أنها ستظل المصدِّ
األول لألرز في العامين، وقد تتسبب توقعات انخفاض األسعار 

الدولية لألرز في نقص صادرات باكستان والواليات المتحدة 
وفييتنام في 2014، على أن تعوض تايالند جزًءا من هذا النقص 
مع استعادتها لقدرتها التنافسية بفضل انخفاض تسعيرات 

الصادرات مؤخرًا. 
من المنتظر أن يرتفع استهالك األرز بنسبة 2.6 في المائة 

في 2014/2013 مع تطبيق الهند لقانون األمن الغذائي الوطني 
والذي سيسهم في رفع متوسط استهالك الغذاء لكل نسمة.

ورغم تواضع معدل نمو اإلنتاج العالمي، إال أنه سيتجاوز 
مستوى االستهالك في 2014/2013 مما يؤدي إلى زيادات 

إضافية في المخزون، وبالتالي يُتوقع أن ترتفع نسبة المخزون 
إلى المستخَدم في 2014 إلى 36.6 بعد أن كانت 36.0 في المائة 

٪مليون طنفي 2013.
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توقعات الغذاء6
نوفمبر/تشرين الثاني 2013

12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

امليزان العاملي
245.7252.1255.71.4اإلنتاج

2.8-23.835.034.0التجارة

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

17.618.118.31.4العالم )كغ/سنة(
22.122.723.01.4البلدان النامية )كغ/سنة(

62.863.964.50.9البلدان االقل منواً )كغ/سنة(
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

)كغ/سنة(
111.6115.2116.71.3

4,1-9.713.913.3نصيب التجارة من اإلنتاج )٪(

الكاسافا1 أسعار 
)دوالر أمريكي/طن(

(100 = 2004-2002)

201120122013
)يناير/كانون 

الثاني-
سبتمبر/أيلول( 

الثاني-سبتمبر/أيلول(  تغيُّر )يناير/كانون 
2013

عن )يناير/كانون 
الثاني-أسبتمبر/أيلول( 

٪ 2012

شرائح للصني
)التسليم على ظهر السفينة بانكوك(

263.4234.5236.20.7

دقيق/نشا
)التسليم على ظهر السفينة بانكوك(

489.3439.2472.68.3

79.680.790.313.7سعر اجلذور احمللي في تايالند

1 املصدر:  جمعية جتارة الكاسافا التايالندية 
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دوالر أمريكي للطن

دقيق/نشا
(عالي اجلودة - التسليم على ظهر السفينة بانكوك)

شرائح للصني
(التسليم على ظهر السفينة بانكوك)

Adam.Prakash@fao.org

السوق العالمية للكسافا في لمحة

مؤشر أسعار الكسافا العالمية
 )أكتوبر/تشرين األول 2009 - أكتوبر/تشرين األول 2012(

الكسافا

يتوقع أن يبلغ اإلنتاج العالمي من الكسافا 256 مليون طن في 
2013 بزيادة طفيفة عن مستوياته في 2012، لتستمر الزيادة 
للعام الخامس عشر على التوالي، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة 

بزيادة الطلب على الغذاء في قارة إفريقيا وزيادة االستخدامات 
الصناعية للكسافا في شرق وجنوب شرق آسيا، وخاصة في 

استخراج اإليثانول والنشا، ومن المنتظر أن تستمر التجارة 
العالمية لمنتجات الكسافا على أحجامها المرتفعة كما كان 
الحال في عام 2012 بفضل زيادة الطلب من القطاع الصناعي. 

وبشكل عام، يأتي ذلك نتيجة القدرة التنافسية السعرية 
التي تمتاز بها الكسافا على المنتجات المناِفسة وكذلك 

ر الرئيسي  نتيجة سياسات استقرار السوق في تايالند، المصدِّ
لمنتجات الكسافا عالمًيا، وقد ظلت األسعار العالمية لرقائق 

الكسافا مستقرة إلى حد كبير رغم قوة الطلب، بينما بدأت 
أسعار نشا الكسافا في االنخفاض بسبب منافسة تسعيرات 

الذرة. 
تشير توقعات 2014 إلى استمرار نمو اإلنتاج في إفريقيا، 

التي تعتبر فيها الكسافا محصوالً إستراتيجًيا لألمن الغذائي 
وللقضاء على الفقر، لكن االنتشار السريع والمتزايد لمرض 
العروق البنية الذي يصيب الكسافا يلقي ببعض الشكوك 

على مدى قوة النمو المستقبلي في المنطقة. أما في آسيا 
فما زالت التكهنات بمزيد من التوسع في هذا القطاع أبعد 
ما تكون عن اليقين، ألن األمر يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة 

الكسافا على منافسة البدائل، ففي الشهور األخيرة شهدت 
األسعار العالمية للذرة انخفاًضا حاًدا مما بدأ بالفعل يؤثر سلًبا 

على اإلقبال على الكسافا. كما ستتأثر التوقعات بشكل كبير 
بمستوى الدعم الذي ستوفره تايالند للقطاع المحلي، سواًء 

بإعادة تطبيق »خطة تعهدات األسعار« أو باستمرار البيع بسعر 
مخفض من المخزون الرسمي.

٪مليون طن
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الزيوت/الدهون

املساحيق والكسب

البذور الزيتية

Peter.Thoenes@fao.org

السوق العالمية للبذور الزيتية ومشتقاتها 
في لمحة

مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار الشهرية 
العالمية للبذور الزيتية والزيوت/الدهون والطحين/الُتفل  

)100 = 2004-2002(

البذور الزيتية

من المحتمل أن يصل اإلنتاج العالمي للمحاصيل الزيتية 
إلى رقم قياسي غير مسبوق مدعوًما بمحاصيل فول الصويا 

القياسية في أمريكا الجنوبية، وبينما تشير محاصيل فول 
الصويا الضخمة إلى توسع محمود في اإلنتاج العالمي من 
الطحين/الكعك، يُتوقع أيًضا أن يرتفع إنتاج الزيوت/الدهون 

بفضل التعافي في إنتاج البذور عالية الغلة الزيتية والنمو 
المستمر في زيت النخيل، ويستمر النمو المتوسط في 

االستهالك العالمي للزيوت والطحين.
من المفترض أن يتناسب اإلنتاج مع االستهالك العالمي 
لمنتجات البذور الزيتية للعام الثاني على التوالي، لكن هناك 

احتماالً بوجود فائض كبير من الطحين/الكعك. وبالتالي 
فهناك احتمال لتعافي المخزون العالمي من جديد خاصًة 

فيما يتعلق بطحين البذور الزيتية، وبناًء على التوقعات الحالية 
ستتحسن نسبة المخزون إلى المستخَدم بشكل ملحوظ 

عن الموسم الماضي بالنسبة للطحين لكن ستظل كما هي 
بالنسبة للزيوت/الدهون.

ترجح التوقعات الحالية لموسم 2014/2013 وجود فرصة 
النخفاض األسعار الدولية للطحين أخيرًا بعد وصولها 

لمستويات قياسية، وسيكون هناك ضغط إضافي النخفاض 
أسعار الطحين متمثل في زيادة األحجام المعروضة عالمًيا 

للحبوب العلفية، أما بالنسبة لسوق الزيوت/الدهون فإن وفرة 
األحجام المعروضة ووفرة المخزون سيساهمان كما هو متوقع 

في الحفاظ على استقرار األسعار عند مستوياتها الحالية 
المنخفضة نسبًيا.         

تعتمد توقعات هذا الموسم بشكل رئيسي على التحقق 
الفعلي لمحصول فول الصويا القياسي في أمريكا الجنوبية، 

أما إذا حدثت أي مشكلة مناخية غير متوقعة في المنطقة 
فسيكون لها تأثير قوي مباشر على أحجام العرض والطلب 
عالمًيا، فمن المتوقع أن تظل األسعار في مجموعة البذور 

الزيتية متذبذبة وسط ترقب الباعة والمشترين لتطورات 
الطقس في أمريكا الجنوبية.

وبينما يُتوقع أن يستمر النمو المتوسط للتجارة الدولية في 
الزيوت/الدهون، فإن نمو تجارة الطحين سيتعافى بعد تراجعه 

الموسم الماضي، فبعد أن أصبحت أسعار الطحين معقولة 
سيزداد الطلب على وارداته - رغم أن وفرة الحبوب العلفية قد 

تعطل هذا النمو.

12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

إجمالي البذور الزيتية 
454.7481.4502.54.4اإلنتاج

الزيوت والدهون
183.6190.2199.34.8اإلنتاج 
214.7221.8232.14.6العرض

184.5190.1197.94.1االستخدام 
98.2101.9105.23.2التجارة

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

17.117.217.2

نسبة اخملزون إلى االستخدام لدى 
البلدان املصدرة الرئيسية )٪(2

10.29.910.1

املساحيق والكسب
111.2119.5126.05.4اإلنتاج 
132.3136.9143.85.1العرض

117.5118.8122.53.1االستخدام 
72.773.278.06.7التجارة

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

14.715.016.8

نسبة اخملزون إلى االستخدام لدى 
البلدان املصدرة الرئيسية )٪(2

5.97.59.5

مؤشر األسعار 
ملنظمة األغذية والزراعة 

)يناير/كانون الثاني - ديسمبر/كانون األول(

(100 = 2004-2002)

201120122013
)يناير/كانون 

الثاني-
أكتوبر/

تشرين األول( 

الثاني-أكتوبر/تغيُّر )يناير/كانون 
تشرين األول(  2013
عن )يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول( 2012 ٪

7.5-215224207البذور الزيتية 
1972382557.3املساحيق والكسب

16.5-259230192الزيوت والدهون

ملحوظة: الرجوع إلى اجلدول 9 للمزيد من الشرح املتعلق بالتعريفات والتغطية.

٪مليون طن
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12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

امليزان العاملي
175.20179.60180.200.29اإلنتاج

52.5050.4056.7012.49التجارة

169.80172.10175.401.93االستخدام

66.1072.0074.593.53اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

24.2024.3524.550.81العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
16.4616.4516.761.87

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

38.9241.8642.51

اليومي   السعر  متوسط 
للسكر  الدولية  التفاقية 

)سنت أمريكي/رطل(

201120122013
)يناير/كانون 

الثاني-
أكتوبر/

تشرين األول( 

الثاني-أكتوبر/تغيُّر )يناير/كانون 
تشرين األول(  2013
عن )يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول( 2012 ٪

26.0021.5017.80-19.03
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سنت أمريكي للرطل

Elmamoun.Amrouk@fao.org

السوق العالمية للسكر في لمحة

أسعار السكر العالمية*

السكر

على المستوى العالمي، ظلت األسعار مرتفعة بشكل قياسي 
على مدار العامين الماضيين، حيث كان متوسط مؤشر أسعار 

اللحوم الصادر من منظمة األغذية والزراعة 184 نقطة في 
أكتوبر 2013، بتغير طفيف عن العام الماضي، وبفضل انخفاض 

أسعار األعالف شهدت أسعار الدواجن قدرًا من االنخفاض 
هذا العام، بينما ظلت أسعار لحوم البقر والغنم بدون تغيير 

وارتفعت أسعار لحوم الخنزير.
يُتوقع أن تصل أحجام التجارة العالمية للحوم إلى قرابة 30 

مليون طن في 2013 - أو ما يعادل 10 في المائة من اإلنتاج، 
وبذلك تكون أعلى بنسبة 1.1 في المائة عن 2012 انعكاًسا 

لتراجع النمو، وأقل بكثير من المستويات التي بلغت 6 و7 في 
المائة في 2010 و2011 على الترتيب. ويأتي هذا التراجع في ظل 

تحسن اإلنتاج المحلي لعدد من الدول المستورِدة وانخفاض 
رة الرئيسية، لكن هناك فوارق  اإلنتاج في عدد من الدول المصدِّ
ملحوظة في أحجام التجارة بين أنواع اللحوم المختلفة، بنمو 

متوسط بالنسبة للحوم البقر وزيادة ملحوظة بالنسبة للحوم 
الغنم، بينما تظل أحجام تجارة الدواجن بال تغيير وتتراجع أحجام 

تجارة لحوم الخنزير.

٪مليون طن

* طبقاً لقياسات اتفاقية السكر الدولية
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دواجن

حلوم خنازير إجمالي اللحوم

حلوم أغنام

حلوم أبقار

Michael.Griffin@fao.org

السوق العالمية للحوم في لمحة

مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار 
العالمية للحوم )2004-2002 = 100(

اللحوم ومنتجات اللحوم

من المتوقع أن يشهد إنتاج اللحوم العالمي نمًوا متواضًعا 
في 2013، حيث سيصل إلى 308.2 مليون طن بزيادة 4.3 مليون 
طن أو 1.4 في المائة مقارنة بعام 2012، وفي العديد من الدول 
سيواصل المنتجون معاناتهم في ظل ارتفاع أسعار األعالف؛ 

والتي ظلت مرتفعة على مستوى تاريخي إال أنها بدأت تنخفض 
في النصف الثاني من عام 2012 وواصلت انخفاضها في 2013، 
وساعد هذا على توفير مساحة أوسع لتحقيق األرباح من إنتاج 

اللحوم، خاصًة في قطاعي لحوم الخنازير والدواجن، اللذين 
يعتمدان على األعالف المركزة بشكل رئيسي، كما يُتوقع أن 

ينمو إنتاج اللحوم بصورة قوية في البلدان النامية، التي تعتبر 
المراكز الرئيسية للتوسع في الطلب.

منذ  تاريخًيا  مرتفعة  مستويات  عند  اللحوم  أسعار  ظلت 
مطلع عام 2011، وكان متوسط مؤشر أسعار اللحوم 179 نقطة 
في مايو/أيار 2013 بعد أن كان يتأرجح بين 177 و179 نقطة منذ 
تصدير  أسعار  توجهات  تباينت  وقد   ،2012 األول  أكتوبر/تشرين 
لتشهد  العام،  هذا  من  مضى  فيما  المختلفة  اللحوم  أنواع 
ارتفاًعا طفيًفا في قطاع الدواجن ولحم الخنازير وتظل مستقرة 

بدرجة كبيرة في لحم األبقار والضأن.
مقارنة   2013 في  أكثر  اللحوم  تجارة  نمو  يتراجع  أن  ويتوقع 
بالسنوات األخيرة، وذلك نتيجًة لتحقيق االكتفاء الوطني في عدد 
رة  من الدول المستوردة مع تراجع اإلنتاج في بعض الدول المصدِّ
 30.2 إلى  العالمية  اللحوم  صادرات  تصل  أن  فُينتظر  الرئيسية، 

مليون طن في 2013 بزيادة قدرها 1.1 في المائة عن 2012. 

12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

امليزان العاملي
298.1304.1308.31.4اإلنتاج

67.367.467.50.2حلوم األبقار
102.6104.9106.81.8حلوم الدواجن

109.2112.7114.61.7حلوم اخلنازير
13.413.413.71.5حلوم األغنام

29.029.730.11.1التجارة1

7.98.18.44.9حلوم األبقار
0.4-12.813.113.0حلوم الدواجن

2.1-7.37.57.4حلوم اخلنازير
0.80.81.016.3حلوم األغنام

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

42.543.043.10.3العالم )كغ/سنة(
0.3-78.879.078.8البلدان املتقدمة )كغ/سنة(

32.533.133.51.0البلدان النامية )كغ/سنة(

مؤشر أسعار اللحوم
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201120122013
)يناير/كانون 

الثاني-
أكتوبر/

تشرين األول( 

الثاني-أكتوبر/تغيُّر )يناير/كانون 
تشرين األول(  2013
عن )يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول( 2012 ٪

1831821831.2

٪مليون طن
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12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

امليزان العاملي
742.2765.6780.31.9اإلنتاج اإلجمالي لأللبان

0.9-49.753.453.0إجمالي التجارة 

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

105.2107.3108.20.8العالم )كغ/سنة(
0.3-234.6237.0236.2البلدان املتقدمة )كغ/سنة(

71.774.075.62.2البلدان النامية )كغ/سنة(
2.7-6.77.06.8نصيب التجارة من اإلنتاج )٪(

مؤشر أسعار األلبان
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201120122013
)يناير/كانون 

الثاني-
أكتوبر/

تشرين األول( 

الثاني-أكتوبر/تغيُّر )يناير/كانون 
تشرين األول(  2013
عن )يناير/كانون 

الثاني-أكتوبر/
تشرين األول( 2012 ٪
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 املؤشر مستمد من متوسط التجارة املرجَّح لنخبة متثيلية من
ً ً دوليا .منتجات األلبان التي تشهد تبادالً جتاريا

Michael.Griffin@fao.org

السوق العالمية لأللبان في لمحة1

مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار 
العالمية لأللبان )2004-2002 = 100(

األلبان ومنتجات األلبان

يُتوقع أن يزداد اإلنتاج العالمي لأللبان في 2013 بنسبة 1.9 
في المائة ليصل إلى 780 مليون طن - وهي نسبة مشابهة 

لما كانت عليه في السنوات الماضية. ويتوقع أن تسهم آسيا 
وأمريكا الالتينية ودول الكاريبي بالقدر األكبر من هذه الزيادة مع 

نمو محدود في الدول والمناطق األخرى.
بينما يُتوقع أن تنخفض التجارة العالمية في منتجات 

األلبان بنسبة 0.9 في المائة في 2013 لتصل إلى 53.0 مليون 
طن مكافئ الحليب وسط محدودية األحجام المعروضة، 

وذلك مقارنًة بمتوسط زيادة سنوية 7 في المائة في السنوات 
األربعة الماضية. 

ستظل آسيا السوق الرئيسية لمنتجات األلبان بإسهام 
يبلغ 55 في المائة من الواردات العالمية، تليها إفريقيا بنسبة 

15 في المائة. وسيرتفع الطلب بشكل ملحوظ في الصين 
وجمهورية إيران اإلسالمية وسنغافورة وباكستان، وتظل مناطق 

آسيوية أخرى مثل السعودية واإلمارات وإندونيسيا واليابان 
والفلبين وماليزيا وفييتنام وتايالند من األسواق الهامة، لكن 

مستوى وارداتها لن يتغير بشكل ملحوظ بل وسينخفض في 
بعض تلك الدول. أما في إفريقيا فيتوقع أن يتسبب ارتفاع 

األسعار العالمية في انخفاض أحجام االستيراد إجماالً، وأهم 
الدول المستوردة التي قد تتأثر بذلك هي نيجيريا وليبيا وجنوب 
إفريقيا. بينما قد يلجأ عدد من كبرى الدول المستوردة لأللبان 

المجففة في أمريكا الالتينية ودول الكاريبي إلى الحد من 
وارداتها بسبب ارتفاع األسعار، ومن تلك الدول فنزويال وكوبا 

وكولومبيا والبرازيل وبيرو، وعلى النقيض من ذلك يُنتظر أن تزداد 
الواردات الروسية بسبب قوة الطلب على الزبد واللبن المجفف 

منزوع الدسم.

٪مليون طن
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12/2011 13/2012
التقديري

14/2013
املتوقع

تغيُّر
عن143/2013
 13/2012

امليزان العاملي
156.2156.9160.02.0اإلنتاج

0.6-93.590.690.1مصايد التربية
62.766.369.95.4تربية األحياء املائية 

قيمة التجارة )الصادرات مليون 
دوالر أمريكي(

128.2129.3132.22.2

) 57.457.657.80.3حجم التجارة )الوزن احليِّ
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مؤشر أسعار األسماك
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1 مصدر البيانات: اللجنة النرويجية لتصدير األسماك
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مؤشر منظمة األغذية والتجارة إلجمالي أسعار األسماك
إجمالي الصيدإجمالي تربية األحياء املائية

مصدر البيانات: اللجنة النرويجية لتصدير األسماك

Audun.Lem@fao.org

السوق العالمية لألسماك في لمحة

مؤشر أسعار األسماك لمنظمة األغذية 
والزراعة )2004-2002 = 100(

األسماك والمنتجات السمكية

ستشهد األسواق العالمية لألسماك نمًوا متواضًعا من حيث 
أحجام وقيمة التجارة، فما زال موقف السوق إجماالً يواجه 

صعوبات وتحديًدا في الدول المتقدمة المعتادة على المشاركة 
في هذه التجارة، فقد ارتفعت أسعار بعض أصناف األسماك 

المرباة قليالً نتيجة لقصور في العرض وليس لقوة الطلب.
ويُظهر مؤشر أسعار األسماك الصادر من منظمة األغذية 

والزراعة أن مستويات األسعار إجماالً ستظل مرتفعة رغم 
انخفاضها من المستويات القياسية التي بلغتها في أواخر 

عام 2012، وبسبب وجود مشاكل في العرض في القريدس 
والسلمون الُمربَّى سترتفع تسعيرات المصايد السمكية بينما 

تتراجع أسعار أسماك المصايد الطبيعية من األسماك البيضاء 
والتونة واألسماك المحيطية، أما بالنسبة لسائر األصناف 

المرباة مثل القاروس البحري واألبراميس البحري فقد انخفضت 
أسعارها بسبب زيادة األحجام المعروضة بشكل يفيض عن 

احتياجات السوق الحالية.

٪مليون طن
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مؤشرات منظمة األغذية والزراعة 
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مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار األغذية

مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة األغذية والزراعة يشهد 
ارتفاًعا طفيًفا في أكتوبر

بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء الصادر من منظمة األغذية 
والزراعة 205.8 نقطة في أكتوبر 2013 بزيادة مقدارها 2.7 نقطة 

)1.3 في المائة( عن سبتمبر، لكنه يظل أقل بـ 11 نقطة )5.3 في 
المائة( عن مستواه في أكتوبر 2012. وتعتبر هذه الزيادة الطفيفة 
من الشهر الماضي هي األولى من نوعها منذ أبريل 2013، وجاءت 

في مجملها مدفوعة بطفرة في أسعار السكر، إال أن أسعار سائر 
فئات السلع ارتفعت هي األخرى. 

بلغ متوسط مؤشر أسعار الحبوب الصادر من منظمة األغذية 
والزراعة حوالي 197 نقطة في أكتوبر، بارتفاع مقداره نقطتان 
)1 في المائة( عن سبتمبر، لكنه يظل منخفًضا عن مستواه 

في أكتوبر 2012 بقرابة 57 نقطة )أو 22 في المائة(، وقد انعكس 
إنتاج الحبوب هذا العام - والذي يتوقع أن يحقق رقًما قياسًيا 

- مع توقعات أحجام العرض الجيدة على تسعيرات معظم 
الحبوب، وتحديًدا الذرة. إال أن أسعار القمح ارتفعت بسبب 

استمرار الطلب القوي على االستيراد وتراجع توقعات اإلنتاج في 
األرجنتين ومنطقة البحر األسود. وبعد انخفاضها الواضح في 

سبتمبر، شهدت أسعار األرز ارتفاًعا طفيًفا. 

بلغ متوسط مؤشر أسعار الزيوت النباتية الصادر من منظمة 
األغذية والزراعة 188 نقطة في أكتوبر، بزيادة مقدارها 3.7 مقطة 
)2 في المائة( عن سبتمبر، وارتفعت أسعار زيت النخيل بأكثر من 

5 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 13 شهرًا، ويرجع 
ذلك بالمقام األول إلى انخفاض اإلنتاج في جنوب شرق آسيا عما 
كان متوقًعا واستمرار الطلب القوي على االستيراد عالمًيا. على 

الجانب اآلخر، انخفضت أسعار زيت فول الصويا واستقرت عند 
مستويات منخفضة تماًما عن الرقم القياسي الذي وصلت إليه 
في أكتوبر 2011 و2012، بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في 

األحجام المعروضة من فول الصويا في موسم 2013/2014.

بلغ متوسط مؤشر أسعار منتجات األلبان الصادر من منظمة 
األغذية والزراعة 252 نقطة في أكتوبر، بزيادة مقدارها نقطة 
واحدة )0.4 في المائة( عن سبتمبر. ومع استمرار قوة الطلب 

على الحليب المجفف كامل الدسم، خاصًة من الصين، ارتفعت 
أسعار هذا المنتج، مثلما كان الحال مع أسعار الزبد، بينما 

انخفضت تسعيرات الحليب المجفف منزوع الدسم وظلت 
تسعيرات الجبن بدون تغيير. وبشكل عام يظل المؤشر أعلى من 

مستواه في أكتوبر 2012 بـ 25 في المائة. 

بلغ متوسط مؤشر أسعار اللحوم الصادر من منظمة األغذية 
والزراعة 184.2 نقطة في أكتوبر، ليظل تقريًبا بال تغيير مقارنًة 

بشهر سبتمبر. وفيما يتعلق بفئات اللحوم المختلفة، فقد 
ارتفعت أسعار لحوم األبقار واألغنام بسبب محدودية الحجم 

المتاح للتصدير، بينما انخفضت أسعار الدواجن ولحم الخنزير 
بسبب انخفاض أسعار العلف.

بلغ متوسط مؤشر أسعار السكر الصادر من منظمة األغذية 
والزراعة 265 نقطة في أكتوبر، بزيادة مقدارها 18.4 نقطة )7.4 

في المائة( عن سبتمبر، لتكون هذه هي الزيادة الشهرية الثالثة 
على التوالي، وجاءت زيادة شهر أكتوبر بالمقام األول نتيجة تأخر 

الحصاد بسبب سوء أحوال الطقس في المنطقة الوسطى 
رة للسكر في  الجنوبية من البرازيل، أكبر دولة منِتجة ومصدِّ

العالم، كما ساهم الحريق الذي دمر أحد مخازن السكر الرئيسية 
في مرفأ سانتوس بالبرازيل في دفع هذه الزيادة في األسعار. 

إجماالً، كانت أسعار السكر متذبذبة بشكل واضح في شهر 
أكتوبر وسط الشكوك المحيطة بحجم فائض اإلنتاج المتوقع 

لموسم 2013/2014 الجديد.

 يتم حتديث مؤشرات أسعار الغذاء الصادرة من املنظمة شهريًا وهي متاحة على: 2
http://www.fao.org/worldfoodsituation

جميع التغييرات املشار إليها في هذا اجلزء، سواًء املذكورة باألرقام أو بالنسبة املئوية، محسوبة بناًء على أرقام غير  3
مقربة.



AMISAMIS

معلومات  نظام 
 - الزراعية  السوق 
تحسين المعلومات 
من  مزيد  أجل  من 

االستقرار
منذ إطالقه في عام 

2011، كان لنظام 
معلومات السوق 

الزراعية )AMIS( دور أساسي في 
تعزيز شفافية سوق األغذية 

العالمي ومحاربة التقلب 
المفرط ألسعار األغذية. عزز 

نظام معلومات السوق الزراعية 
إلى حد كبير الحكم الغذائي 

العالمي وساعد في السيطرة 
على العوامل التي أدت سابقا 

إلى إرتفاع غير متوقع 
لألسعار



تصدر نشرة »توقعات الغذاء« عن قسم التجارة واألسواق لمنظمة األغذية 
والزراعة، في إطار »النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية 

والزراعة«. ويأتي التقرير في نشرة نصف سنوية تتناول التطورات التي تؤثر 
على األسواق العالمية للغذاء والعلف الحيواني. ويوفر كل تقرير تقييمات 

شاملة وتوقعات قصيرة المدى لكل من إنتاج واستخدام وتجارة ومخزون 
وأسعار كل من السلع على حدة، ويتضمن مقاالت مختارة حول القضايا 

المتعلقة بهذه الموضوعات. وتنتهج نشرة »توقعات الغذاء« منهاًجا من 
التعاون الوثيق مع نشرة رئيسية أخرى للنظام العالمي لإلعالم واإلنذار 
المبكر عن األغذية والزراعة، وهي »توقعات المحاصيل وحالة األغذية« 

خاصة فيما يتعلق بتغطية الحبوب. تتوافر نشرة »توقعات الغذاء« باللغة 
اإلنجليزية، كما يتوفر قسم الموجز باللغات العربية والصينية والفرنسية 

واإلسبانية والروسية.

نشرة »توقعات الغذاء« ونشرات النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن 
األغذية والزراعة متاحة على شبكة اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لمنظمة 

http://www.fao. :على العنوان التالي )http://www.fao.org/( األغذية والزراعة
/org/giews. كما يُمكن االطالع على غيرها من الدراسات عن األسواق وأوضاع 

.http://www.fao.org/worldfoodsituation األغذية في العالم على

يقوم هذا التقرير على أساس المعلومات المتاحة حتى نهاية 
أكتوبر/تشرين األول 2013، وستصدر نشرة »توقعات الغذاء« التالية في 

نوفمبر/يونيو/حزيران 2014.

ملعلومات أو ملزيد من التفاصيل يرجى االتصال على:
أبوالرضا عباسيان

قسم التجارة واألسواق
منظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة

Via delle Terme di Caracalla

Rome - Italy 00153

رقم الهاتف: 0039-06-5705-3264 
رقم الفاكس: 0039-06-5705-4495

giews1@fao.org أو Abdolreza.Abbassian@fao.org :البريد اإللكتروني


