
يبدو أن األسعار العالمية لألغذية قد شهدت استقراراً عند مستوى مرتفع نسبياً يقرب من                                                                                                                                               
 214 نقطة حسب مؤشر أسعار األغذية الذي تعده منظمة األغذية والزراعة. ومع أن التوقعات 
في  عام  تحسن  إلى  تشير  يليه  الذي  اآلخر  والنصف  السنة  هذه  الثاني من  النصف  بشأن 
تكاليف  تنخفض  ألاّ  المرتقب  ومن  الطلب،  اشتداد  إلى  تشير  التوقعات  أن  إل  اإلمدادات، 
اإلمدادات الغذائية العالمية، في عام 2012، إل بمقدار ضئيل بالمقارنة مع تكاليفها القياسية 

التي سجلت في عام 2011.

الحبوب �
يتجه اإلنتاج العالمي من الحبوب، في عام 2012، إلى زيادة متواضعة ليصل إلى رقم قياسي 
الجديد  الموسم  في  الحبوب  من  المتوقع  الستخدام  لتغطية  كاٍف  هو  ما  يتجاوز  جديد، 

)2012/13(، األمر الذي يؤدي إلى زيادة المخزونات العالمية.

القمح �
انخفضت توقعات انتاج القمح في عام 2012، بصورة حادة، عما كان متوقعاً في مارس/آذار. 
بيد أن اإلمدادات العالمية من القمح في 2012/2013 ل يزال متوقعاً لها أن تكون كافية في 
ضوء التراجع المرتقب في الستخدام. ونتيجة لذلك، يحتمل أن تظل السعار الدولية تخضع 

لضغوط تخفيضية، إل إذا حدثت صدمات رئيسية غير متوقعة في اإلمدادات.

الحبوب الخشنة �
تشير أولى توقعات المنظمة، بشأن النتاج العالمي من الحبوب الخشنة، في عام 2012، إلى 
زيادة ضئيلة عن عام 2011، ولكنه يظل عند مستوى قياسي جديد. ومن جهة أخرى، فقد ل تؤدي 
زيادة النتاج سوى لتجديد جزئي في المخزونات العالمية المنخفضة، األمر الذي قد يستمر في 

الضغط لزيادة األسعار.

األرز �
ان تراجع الطلب على الواردات وعودة الهند كمصدر رئيسي لألرز، هما السببان لنخفاض األسعار 
الدولية لألرز منذ سبتمبر/أيلول 2011. ومن المتوقع أن تتجاوز محاصيل األرز العالمية في عامي 
2011 و2012 مستوى الستهالك، األمر الذي سيؤدي إلى أرتفاع نسبة المخزون العالمي إلى 

الستخدام إلى مستويات جديدة.

البذور الزيتية �
شهدت األسعار الدولية للمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المشتقة إرتفاعاً ملحوظاً منذ يناير/
كانون الثاني، وسوف تظل مرتفعة في ظل التراجع الشديد في اإلمدادات وأوضاع الطلب في 
الموسم الراهن. ولذا فإن السوق يركز،بشكل متزايد، على النوايا الزراعية لموسم 2012/2013

السكر �
على الرغم من تراجع انتاج السكر في البرازيل، فإن انتاجه العالمي في 2011/2012 يبدو أنه 
سيزيد عن مستوى الستهالك، األمر الذي سيخلق فائضاً كبيراً للسنة الثانية على التوالي. 
ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على الواردات مما سيؤدي إلى إنكماش التجارة العالمية وأيضاً 

إلى إنخفاض أسعار السكر الدولية عن المستويات القياسية التي ُسِجلت في عام 2011.

اللحوم �
يُتوقع لألسواق العالمية للحوم، في عام 2012، أن تشهد انتعاشاً في اإلمدادات في البلدان 

المستوردة التقليدية، وأن تكون هناك منافسة شديدية للحصول على األسواق.

األلبان �
تشهد األسعار الدولية لمنتجات األلبان إنخفاضاً في ضوء ازدياد اإلمدادات. وفي الوقت ذاته، 
المتوسطات  أعلى من  األسعار  يبقى على  الذي  األمر  الستيراد شديداً،  الطلب على  يظل 

المسجلة في اآلونة األخيرة.

األسماك  �
أدى الطلب المطرد على األسماك والمنتجات السمكية إلى زيادة إنتاج تربية األحياء المائية 
في جميع أنحاء العالم، ودفع السعار لالرتفاع. ومن المتوقع لإلنتاج اإلجمالي أن ينمو بنسبة  ل 
تقل عن 2 في المائة في عام 2012، بفضل الرتفاع قوي في تربية األحياء المائية.  ومن المتوقع 

أن تظل التجارة نشطة مع ارتفاع قيمة الصادرات 2012 مرة أخرى.
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GIEWSالنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة

  مايو/أيار 2012 

توقعات األغذية
حتليل األسواق العاملية



شكر وتقدير
من  فريق  ويُعده  والزراعة.  األغذية  لمنظمة  واألسواق  التجارة  قسم  عن  األغذية"  "توقعات  تقرير  يصدر 
خبراء القتصاد يظهر اسم كل منهم أسفل مساهمته في موجز األسواق. وقد استفاد هذه التقرير من 
وبيراردينا  فيرايولو  وباربارا  كالرو  وجولي  شركويلييني  كالوديو  وهم  العاملين،  من  للعديد  البحثي  الدعم 
وتوران  بيكويني  وفيوريالاَّ  مصطفى  وشيرلي  ميلو  وماركو  ماشيانا  وباتريتزيا  مانشيني  ودافيد  فورزينيتِّي 

فانُّوتشيني. وباربارا سنفتر وستيفانيا  زاده  رحيم 

لكالوديو  وكذلك  العام،  اإلداري  والدعم  التقرير  جمع  تولت  التي  آشتون  لريتا  خاص  بشكر  نتوجه  كما 
شركويلييني، الذي أعد المخططات البيانية وجداول اإلحصائيات. إضافة إلى ذلك، يتوجه الفريق بالشكر 

التقرير. ونانسي هارت لمساعدتهما في تحرير  أدريانا غابرييلِّي  إلى 



لالتصال:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul.Racionzer@fao.org

السوق العالمية للحبوب في لمحة1

11/2010 12/2011
التقديري

13/2012
املتوقع

تغيُّر
13/2012

عن
 12/2011

امليزان العاملي
370.71.1 344.12 253.72 2اإلنتاج

281.4293.1295.50.8التجارة2

357.21.4 324.72 275.42 2إجمالي االستخدام
084.71.1 073.41 059.41 1األغذية

763.8789.8806.62.1العلف احليواني
452.2461.5465.91.0استخدامات أخرى

500.6515.2524.01.7اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

153.3153.6154.10.3العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
160.0160.7162.41.1

نسبة اخملزون إلى االستخدام على 
املستوى العاملي )%(

21.521.921.7

نسبة اخملزون إلى االستخدام لدى 
البلدان املصدرة الرئيسية )%(

16.817.518.2

مؤشر أسعار احلبوب 
ملنظمة األغذية والزراعة

(100=2004-2002)

201020112012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

)يناير/كانون تغيُّر
الثاني-

عنأبريل/نيسان( 2012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 2011

%
183247225-11.7

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.
1 األرز مبا يعادله من األرز املضروب

من  العالمي  النتاج  بشأن  المنظمة،  توقعات  أولى  تشير 
الحبوب في عام 2012، إلى زيادة بنسبة واحد في المائة )أو 
27 مليون طن( عن عام 2011، أي وصوله إلى رقم قياسي 
جديد مقداره 2,371 مليون طن. ومن المتوقع أن تكون هذه 
يُتوقع  بينما  واألرز،  الخشنة  الحبوب  في  متمثلة  الزيادات 

إلنتاج القمح أن ينخفض.

اإلجمالي  اإلستخدام  يزيد  أن  ينتظر  أخرى،  ناحية  ومن 
للحبوب بنسبة 1.4 في المائة في 2012/2013، ليصل إلى 
2,357 مليون طن، حيث يُتوقع أن تكون الزيادة في استخدام 
األعالف هي األسرع في حين يُتوقع أن يتمشى استهالك 
أن  يُتوقع  وتيرة نمو السكان. ومن جهة اخرى،  األغذية مع 
انتاج  ألغراض  للحبوب  الصناعي  اإلستخدام  نمو  يشهد 

الوقود الحيوي تراجعاً بعد عدة سنوات من النمو المطرِّد.

اإلنتاج واإلستخدام،  األولية بشأن  التوقعات  إلى  واستناداً 
على المستوى العالمي، يحتمل لمخزونات نهاية الموسم 
عام  في  المنتهية  المحصولية  للسنوات  الحبوب،  من 
2012، أن تزداد لتصل إلى 524 مليون طن، أي بما يزيد بنحو 
9 ماليين طن، أو 1.7 في المائة، عن مستوياتها في بداية 
المدة. ومن غير المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تغير مهم في 
نسبة المخزون العالمي إلى اإلستخدام، والتي يُتوقع لها 
صعيد  وعلى  المائة.  في   22 حدود  في  مستقرة  تظل  أن 
الحبوب الرئيسية، يُتوقع للمخزونات العالمية المرحلة من 
القمح أن تنخفض، بينما ستزداد تلك المرحلة من الحبوب 
الحبوب  من  المتوقعة  المخزونات  أما  واألرز.  الخشنة 
نسبة  تبقى  بحيث  حالها  على  تظل  فربما  الخشنة 
المخزون إلى الستخدام عند مستوى متدني، أي في حدود 
يزيد بمقدار طفيف عن مستوى  المائة، وهو ما  14.3 في 

.2011/2012

في  بالحبوب،  العالمية  للتجارة  يُتوقع  أخرى،  جهة  ومن 
2012/2013، أن يصل حجمها إلى 295.5 مليون طن أي بما 
يزيد قليالً عن مستوى 2011/2012. وتتركز هذه الزيادة في 
الذرة، جراء الزيادة في المدادات، يقابل ذلك انكماش متوقع 

في تجارة القمح، واستقرار في تجارة األرز.

تعده  الذي  الحبوب  ألسعار  الدليلي  الرقم  متوسط  وبلغ 
المنظمة، نحو 224 نقطة، في أبريل/نيسان 2012، أي بمما 
يظهر  حيث  مارس/آذار،  مستوى  عن  نقطة   2 بنحو  يقل 
تراجع في أسعار جميع الحبوب، جراء الزيادة المتوقعة في 
أسعار  متوسط  انخفض  أبريل/نيسان،  ففي  اإلمدادات. 
القمح بنحو 21 في المائة، والذرة بنحو 15 في المائة، واألرز 
من  المقابل  الشهر  في  نظيرتها  عن  المائة،  في   4 بنحو 

العام الماضي.

موجز أسواق الحبوب
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إنتاج الحبوب، واستخدامها ومخزوناتها

1   مايو/أيار 2012 

السوق موجزات 



لالتصال:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul.Racionzer@fao.org

السوق العالمية للقمح في لمحة القمح،  العالمي من  النتاج  بشأن  التوقعات  أحدث  تشير 
2011 بمقدار  2012، إلى انخاض عن مستوى عام  في عام 
وهكذا  مارس/آذار.  نشرة  في  المنظمة  توقعته  مما  أكبر 
يُتوقع   2012 عام  في  القمح  من  العالمي  النتاج  فإن 
عام  مستوى  عن  المائة  في   3.6 بنسبة  ينخفض  أن  له 
أن  المرتقب  ومن  طن.  مليون   675 إلى  ليصل   2011
تليها  أوكرانيا  في  أشده  على  المتوقع  النخفاض  يكون 
ويتصادف  األوروبي.  والتحاد  والمغرب  والصين  كازاخستان 
التراجع المتوقع في النتاج العالمي مع انكماش طفيف 
الموسم  في  للقمح  العالمي  الستخدام  في  مرتقب 
توسع  اعقاب  في  ذلك  ويجيء   .2012/2013 التسويقي 
مهم في استخدام القمح في موسم 2011/2012، وذلك 
ألسباب اهمها النمو الستثنائي في الطلب على العالف. 
ومن جهة أخرى، وفي ضوء اإلنتعاش المتوقع في اإلمدادات 
استخدام  فإن  القادم،  الموسم  في  الخشنة  الحبوب  من 
المستويات  إلى  ينخفض  أن  له  يحتمل  لألعالف  القمح 
مخزونات  في  التوسع  أعقاب  وفي  ذلك،  ومع  العتيادية. 
القمح، فإن من المتوقع لتكوين المخزونات أن يتقلص في 
المائة ليصل  6.5 في  إذ سينكمش بنسبة  هذا الموسم، 
فيما  بروزاً  التراجع أكثر  183 مليون طن. وسوف يكون  إلى 
لو أن اإلستخدام اإلجمالي للقمح ازداد بدلً من ان ينقص 
هو  التوقعات  وراء هذه  يكمن  حالياً.والذي  متوقع  هو  كما 
عند  تظل  سوف  الستخدام،  إلى  المخزون  معدلت  ان 
مستويات مالئمة نسبياً، على الرغم من تراجعها، المتوقع 

عن مستوياتها المرتفعة هذا الموسم.

ومن جهة ثانية، يُتوقع أن تتقلص التجارة العالمية بالقمح، 
في 2012/2013 بنحو 1.7 في المائة، بعد زيادتها بنحو 8.7 
الطلب  في  التراجع  نتيجة   ،2011/2012 في  المائة  في 
ونتيجة  على الستيراد، وبخاصة في مجال قمح األعالف. 
لذلك، فإن الضغوط على األسعار لكي ترتفع ربما تتراجع، 
العالمي  النتاج  في  المرتقب  النخفاض  من  الرغم  على 
أن  الكبيرة  الصادرات  إلمدادات  ينتظر  كذلك  القمح.  من 
أن  إلى  يشير  الذي  األمر  العالمية،  األسواق  على  تسيطر 
متوسط األسعار الدولية يحتمل له ان يقل عما كان عليه 
في 2011/2012، إل إذا حدثت صدمات رئيسية غير متوقعة 

في محزونات المدادات في الشهر القادمة.

موجز أسواق القمح

11/2010 12/2011
التقديري

13/2012
املتوقع

تغيُّر
13/2012

عن
 12/2011

امليزان العاملي
3.6-655.6700.0675.1اإلنتاج

1.7-124.6137.4135.0التجارة1

0.6-664.1690.7686.5إجمالي االستخدام
468.0473.5475.50.4األغذية

3.7-120.8138.9133.8العلف احليواني
1.3-75.278.377.3استخدامات أخرى

6.5-188.2195.3182.7اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

0.3-67.767.767.5العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
49.950.350.40.2

نسبة اخملزون إلى االستخدام على 
املستوى العاملي )%(

27.228.426.3

نسبة اخملزون إلى االستخدام لدى 
البلدان املصدرة الرئيسية )%(

19.820.318.6

مؤشر أسعار القمح
ملنظمة األغذية والزراعة*

(100=2004-2002)

201020112012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

)يناير/كانون تغيُّر
الثاني-

عنأبريل/نيسان( 2012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 2011

%

169222193-19.9

*منقول عن مؤشر أسعار القمح جمللس احلبوب الدولي
1 بيانات التجارة تشير إلى الصادرات على أساس موسم تسويق مشترك في يوليو/متوز - يونيو/حزيران 

2 تُعد األرجنتني وأستراليا وكندا والحتاد األوروبي والوليات املتحدة ضمن املصدرين الرئيسيني
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مليون طنمليون طن

اإلنتاج (احملور اليسار)
ازون (احملور اليمني)

االستخدام (احملور اليسار)
املتوقع

إنتاج القمح، واستخدامه ومخزوناته

  مايو/أيار 2012 2

الغذاء توقعات 



لالتصال:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul.Racionzer@fao.org

السوق العالمية للحبوب الخشنة في لمحة ل تزال توقعات العرض والطلب  بشأن الحبوب الخشنة في 
2012/2013 أولية جداً في هذه المرحلة المبكرة، حيث أن 
العمليات الزراعية لمحاصيل هذا العام لم تكتمل بعد في 
البلدان المنتجة الرئيسية في نصف الكرة الشمالي. ومع 
العالمي  اإلنتاج  فإن  المؤشرات،  أحدث  إلى  وإستناداً  ذلك، 
إيجابي  تطور  وهو   ،2012 عام  في  قياسي  رقم  نحو  يتجه 
اإلمدادات  حالة  في  المسبوق  غير  اإلنكماش  ضوء  في 
توسع  المتوقع حدوث  ومن   .2011/2012 في  الذي شوهد 
في  المرتقبة  الحادة  الزيادة  بفضل  العالمي  اإلنتاج  في 
المساحات المزروعة في الوليات المتحدة األمريكية. بيد 
للتخفيف  اإلنتاج  في  الزيادة  تكفي  أن  المستبعد  من  أن 
الشديد في  اإلنخفاض  وذلك بسبب  من ضائقة األسواق 

مخزونات أول المدة، وهي التي تحتاج الى تجديد.

ومن جهة أخرى، فإن اإلستخدام اإلجمالي في 2012/2013، 
بالمقارنة مع الموسم الراهن، يُتوقع له أن يزداد بوتيرة أسرع، 
الذرة كأعالف مقارنة  التوسع في استخدام  وذلك بفضل 
بالقمح. كذلك يُتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بالحبوب 
 ،2011/2012 في  حدث  الذي  اإلنكماش  بعد  الخشنة 
أن  ويحتمل  بالذرة.  يتعلق  فيما  الزيادة  أهمها  ألسباب 
استيراد  آسيا،  في  وخصوصاص  عديدة،  بلدان  تستأنف 
أسعارها  وأن  سيما  ل  القمح،  من  بدلً  الخشنة  الحبوب 

ربما تصبح أكثر تنافسية مع تقدم الموسم.

الحبوب  من  العالمية  المخزونات  تزداد  أن  المرتقب  ومن 
الخشنة مع اقتراب الموسم في 2013 لكن ربما لن يحدث 
ذلك بالقدر الكافي وهذا يبدو واضحاً من اشتداد انخفاض 
التي  اإلستخدام،وهي  إلى  للمخزون  المتوقعة  النسبة 
يرتقب لها أن تبلغ 14.6 في المائة 2012/2013 وهي ل تمثل 
 ،2011/2012 في  الذي ُسجل  المستوى  عن  زيادة طفيفة 
عام  منذ  نوعه  من  األقل  كان  والذي  المائة،  في   14 سوى 
1980 على أقرب تقدير. والمالحظ، على نحو أوضح، هو أن 
كمجموعة،  الرئيسية،  المصدرة  البلدان  لدى  المخزونات 

ربما تظل أقل من المتوسط العام.

موجز أسواق الحبوب الخشنة

11/2010 12/2011
التقديري

13/2012
املتوقع

تغيُّر
13/2012

عن
 12/2011

امليزان العاملي
207.33.7 163.91 130.11 1اإلنتاج

121.6121.3126.03.9التجارة1

193.72.4 165.61 150.51 1إجمالي االستخدام
202.0204.0206.71.3األغذية

631.0638.7660.23.4العلف احليواني
317.5322.9326.81.2استخدامات أخرى

171.4167.1177.16.0اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

29.329.229.40.7العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
41.440.941.41.2

نسبة اخملزون إلى االستخدام على 
املستوى العاملي )%(

14.714.014.3

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

10.69.711.0

مؤشر أسعار احلبوب اخلشنة
ملنظمة األغذية والزراعة

(100=2004-2002)

201020112012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

)يناير/كانون تغيُّر
الثاني-

عنأبريل/نيسان( 2012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 2011

%

176227262-4.7

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

اإلنتاج (احملور اليسار)
ازون (احملور اليمني)

االستخدام (احملور اليسار)
املتوقع

إنتاج الحبوب الخشنة، واستخدامها ومخزوناتها
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السوق موجزات 



لالتصال:
Concepcion.Calpe@fao.org

Shirley.Mustafa@fao.org

السوق العالمية لألرز في لمحة أيلول  سبتمبر/  منذ  تتراجع  لألرز  الدولية  السعار  بدأت 
األرز  من  الكبيرة  الصادرات  استئناف  مع  بالتزامن   ،2011
الدولي  األرز  مسرح  إلى  الهند   فعودة  الهند.  من  العادي 
في  قلل،  الذي  األمر  المصدرين،  بين  المنافسة  من  شدد 
التي سببتها سياسة  اآلثار اإليجابية  نهاية المطاف، من 
على  تايلندا،  طبقتها  التي  للمنتجين،  العالمية  األسعار 
األسعار العالمية. وهكذا فأن األسعار العالمية، في أبريل/

نيسان 2012، انخفضت بنسبة 10 في المائة عن نظيرتها 
في سبتمبر/أيلول، األمر الذي أثر عليجميع أصناف األرز.

ازداد  وتشير التقديرات إلى أن اإلنتاج العالمي من األرز قد 
التوقعات  وفي طل   .2011 عام  في  المائة  في   2.6 بنسبة 
بطقس عادي ومع التقدم بتنفيذ برامج التنمية القطاعية 
في   1.7 بنسبة  اإلنتاج  هذا  ينمو  أن  يرتقب  الطموحة، 
المائة، من جديد، في عام 2012 ليصل إلى 488 مليون طن 
نتائج  الرغم من بعض  المضروب(، على  األرز  )على أساس 

المحصول األول غير المبشرة في أمريكا الجنوبية.

ومن المرتقب أن تتراجع التجارة باألرز بنسبة 2.6 في المائة 
جل  مشتريات  في  النخفاض  أهمها  ألسباب   ،2012 في 
صعيد  وعلى  التقليدية.  الرئيسية  المستوردة  البلدان 
شديداً  تراجعاً  تايلندا  تشهد  ان  يُتوقع  المصدرة،  البلدان 
التنافسية في األسعار، رغم  في مبيعاتها، بسبب الحدة 
أن  يُتوقع  كذلك  المصدرة.  البلدان  طليعة  في  تظل  أنها 
تحافظ فيتنام على صادراتها دون تغيير عن العام السابق، 
في  تظل  ثم  ومن  األمر،  بداية  في  التباطؤ  بعض  رغم 
وعلي  الصادرات.  حجم  ضحامة  حيث  من  الثانية  المرتبة 
العكس من ذلك، يُتوقع لصادرات الهند أن تشهد فورة بما 
يكفي لجعلها تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مصدر لتجارة 
المتحدة  والوليات  باكستان   على  بذلك  متقدمة  األرز، 

األمريكية.

في  األرز  من  العالمي  اإلنتاج  يتجاوز  أن  المتوقع  ومن 
الستهالك  مستوى  السواء،  على  و2012،   2011 عامي 
ونتيجة  التوالي.  على  والثامنة  السابعة  للسنتين  وذلك 
في  األرز  من  العالمية  المخزونات  تزداد  أن  يُتوقع  لذلك 
و   2011/2012 للفترتين  التسويقيين  الموسمين  نهاية 
2012/2013، األمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المخزون 

إلى الستخدام إلى مستويات ُعليا جديدة.

موجز أسواق األرز

10/2009 11/2010
التقديري

12/2011
املتوقع

تغيُّر
12/2011

عن
 11/2010

امليزان العاملي
455.4468.1480.12.6اإلنتاج

2.6-31.535.234.3التجارة1

448.6460.8468.41.6إجمالي االستخدام
382.4389.3395.91.7األغذية

134.4141.0152.88.4اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

56.056.456.70.5العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
68.168.769.41.0

نسبة اخملزون إلى االستخدام على 
املستوى العاملي )%(

29.230.132.0

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

20.820.022.7

مؤشر أسعار األرز 
ملنظمة األغذية والزراعة

(100=2004-2002)

201020112012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

)يناير/كانون تغيُّر
الثاني-

عنأبريل/نيسان( 2012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 2011

%

229251233-6.8

1 الصادرات في العام )العام الثاني املبني(
2 تُعد الهند وباكستان وتايالند والوليات املتحدة األمريكية وفيتنام ضمن املصدرين الرئيسيني

تتوافر املزيد من املعلومات حول سوق األرز في تقرير "مراقبة سوق األرز" ملنظمة األغذية والزراعة الذي 
ميكن الطالع عليه على:

http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/
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مليون طن، معادل األرز املضروبمليون طن، معادل األرز املضروب

اإلنتاج (احملور اليسار)
ازون (احملور اليمني)

االستخدام (احملور اليسار)
املتوقع

إنتاج األرز، واستخدامه ومخزوناته
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الغذاء توقعات 



لالتصال:
Peter.Thoenes@fao.org

10/2009 11/2010
التقديري

12/2011
املتوقع

تغيُّر
12/2011

عن
 11/2010

إجمالي 
3.7-456.7468.0450.9إنتاج البذور الزيتية

الزيوت والدهون
172.6179.9181.91.1اإلنتاج 
196.4208.8212.51.8العرض

168.7176.7185.34.9الستخدام 
89.592.196.24.5التجارة

16.517.414.8نسبة اخملزون إلى الستخدام  )%(

املساحيق والكسب
6.0-114.1117.8110.7اإلنتاج 
128.2136.0116.02.1العرض

107.4113.6116.02.1الستخدام 
67.269.970.50.9التجارة

17.818.713.2نسبة اخملزون إلى الستخدام  )%(

مؤشر األسعار 
ملنظمة األغذية والزراعة

(100=2004-2002)

201020112012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

)يناير/كانون تغيُّر
الثاني-

عنأبريل/نيسان( 2012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 2011

%
العلف احليواني

172211205-7.217
استخدامات أخرى

217212203-13.2
استخدامات أخرى

194252242-10.7

ملحوظة: الرجوع إلى هذا اجلدول للمزيد من الشرح املتعلق بالتعريفات والتغطية

األسواق العالمية للبذور الزيتية ومشتقاتها في لمحة والمنتجات  الزيتية  الحبوب  أن سوق  إلى  التقديرات  تشير 
المشتقة سوف يشهد انكماشاً، من جديد، بعد موسمين 
ولن   .2011/2012 في  نسبياً،  اإلمدادات  وفرة  من  اثنين 
يكون إنتاج محصول الزيوت العالمي كافياً لتلبية الطلب 
المتزايد على الزيوت والمساحيق. وتدل التقديرات على أن 
 10 العالمي من فول الصويا سوف ينخفض بنحو  اإلنتاج 
في المائة وهو أشد انخفاض من نوعه من سنة إلى أخرى. 
ومع أن المحاصيل الزيتية، بخالف فول الصويا، لن تعوض 
إل جزءاً من ذلك النخفاض، فإن إجمالي إنتاج المحاصيل 
الموسم  عن  المائة  في   4 بنحو  يتراجع  سوف  الزيتية 
السابق وذلك للسنة الثالثة على التوالي. ومع ذلك، فإن من 
العالمية  اإلمدادات  نمو متواضع في  أن يحدث  المحتمل 
من الزيوت، وذلك ألسباب أهمها الزيادة الجديدة في إنتاج 
زيت النخيل وتوافر محزونات كبيرة في بداية الموسم. ومن 
جهة اخرى، فان اإلمدادات العالمية من المساحيق، ونظراً 
المتوقع  من  فإن  الصويا،  فول  على  الشديد  لعتمادها 
الطلب، فإن  وفيما يخص  ملحوظاً.  أن تشهد هبوطاً  لها 
يواصل  سوف  الزيوت/والدهون  من  العالمي  الستهالك 
توسعه بوتيرة متوسطة نسبياً، وهو ما يعكس، كذلك، زيادة 
جديدة في الطلب من جانب صناعات الوقود الحيوي. وعلى 
العكس من لك، فإن النمو في استهالك المساحيق يُتوقع 
له أن يتراجع بصورة ملحوظة، وذلك ألن تقلص اإلمدادات 
الطلب.  تخفض  أن  لها  يُتوقع  المساحيق  أسعار  وارتفاع 
إل  اشباعه  يمكن  لن  الستهالك  نمو  فإن  عامة،  وبصورة 
في  شديد  تقلص  إحداث  وإن  المخزونات،  من  بالسحب 
المخزونات العالمية من الزيوت، وبخاصة المساحيق، ربما 
يغدو أمراً ضرورياً. وهذا من شأنه أن يدفع بالنسب العالمية 
المنتجات  مجموعتي  لكلتا  الستخدام  إلى  للمخزون 
ذلك،  على  وترتيباً  لها.  سابق  ل  منخفضة  مستويات  الى 
األشهر  في  الدولية،  األسعار  في  الرتفاع  أعقاب  وفي 
الزيتية ومشتقاتها. فإن  البذور  القليلة األخيرة، لمنتجات 
إلى  يضاف  ومما  األسعار.  ارتفاع  استمرار  المحتمل  من 
زيادة ضئيلة،  التوقعات بحدوث  النشغالت بشأن السوق، 
بالمحاصيل  المزروعة  المساحات  إجمالي  في  حدثت،  ان 
وهو  الشمالي،  الكرة  نصف  في   2012/2013 في  الزيتية 
تحسين  في  الجنوبية  أمريكا  على  قوياً  اعتماداً  يعني  ما 

أوضاع اإلمدادات العالمية.

موجز أسواق الحبوب الزيتية
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مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار الشهرية العالمية للبذور 
الزيتية والزيوت/الدهون والمساحيق والكسب )2004-2002=100(
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السوق موجزات 



لالتصال:
ElMamoun.Amrouk@fao.org

10/2009 11/2010
التقديري

12/2011
املتوقع

تغيُّر
12/2011

عن
 11/2010

امليزان العاملي
156.7165.1172.84.6اإلنتاج

5.2-58.153.050.3التجارة1

162.6163.7167.42.2االستخدام

61.360.365.48.4اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

23.823.724.11.5العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
16.316.116.10.2

نسبة اخملزون إلى االستخدام على 
املستوى العاملي )%(

37.736.839.0

اليومي   السعر  متوسط 
للسكر  الدولية  التفاقية 

)سنت أمريكي/رطل(

201020112012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

)يناير/كانون تغيُّر
الثاني-

عنأبريل/نيسان( 2012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 2011

%

21.326.023.8-13.3

السوق العالمية للسكر في لمحة لتقديرات  وفقاً  السكر،  من  العالمي  لإلنتاج  يُتوقع 
المنظمة في 2011/2012، أن يزداد بنحو 9 ماليين طن، أو 
بنسبة 4.6 في المائة، عن مستوى الفترة 2010/2011. ومن 
المرتقب أن يتجاوز النتاج الستهالك، للسنة الثانية على 
التوالي، حيث يُتوقع أن يصل حجم اإلمدادات إلى زهاء 5.4 
مليون طن، األمر الذي يساعد على إعادة تكوين المخزونات 
ذات المستويات المنخفضة نسبياً. ويعزى النمو في انتاج 
واستخدام  المساحات  في  الملحوظ  التوسع  إلى  السكر 
للسكر  الدولية  األسعار  ارتفاع  من  بتشجيع  المدخالت، 
الطقس  أحوال  إلى  والعودة  الماضيين  العاملين  خالل 
البرازيل،  في  السكر  انتاج  في  تراجع  حدوث  وإن  العادية. 
في  توسع  يقابله  أن  يتوقع  العالم،  في  انتاجاً  األكبر  وهي 
ذلك  في  بما  الرئيسية،  المنتجة  سائرالبلدان  في  النتاج 
الهند، وإلى درجة أكبر بكثير، في تايالند. ومن المتوقع أن 
في   2 يتجاوز  بمعدل  للسكر  العالمي  الستهالك  ينمو 
في  المتوقع  النخفاض  بفضل   ،2011/2012 في  المائة 
األسعار المحلية في العديد من البلدان الناشئة والنامية. 
ومن جهة أخرى، فإن توافر إمدادات كبيرة لدى العديد من 
البلدان المستوردة التقليدية وتراجع التوقعات القتصادية 
العالمية ربما تثبط الطلب العالمي على الستيراد وتؤدي 
إلى هبوط بنسبة 3 في المائة في حجم التجارة العالمية  

بالسكر.

موجز أسواق السكر

%مليون طن

10

15

20

25

30

20092010

2012

2011

سنت أمريكي للرطل

ني
لثا

ن ا
انو

/ك
اير

 ين

اط
شب

ير/
برا

 ف

ذار
س/آ

مار
 

سان
/ني

يل
أبر

يار
و/أ

ماي
 

ران
حزي

و/
وني

 ي

متوز
و/

ولي
 ي

آب
س/

سط
 أغ

ول
أيل

بر/
تم

سب
 

ول
 األ

ين
شر

ر/ت
توب

أك
 

ني
لثا

ن ا
شري

ر/ت
مب

وف
 ن

ول
 األ

ون
كان

بر/
سم

دي

االتفاقية الدولية للسكر

  مايو/أيار 2012 6

الغذاء توقعات 



لالتصال:
Nancy.Morgan@fao.org

2010 2011
التقديري

2012
املتوقع

تغيُّر
2012
عن

 2011

امليزان العاملي
294.6297.2302.01.6اإلنتاج

-67.567.567.5حلوم األبقار
98.2101.6103.51.8حلوم الدواجن

109.919.0111.72.6حلوم اخلنازير
13.513.513.60.9حلوم األغنام

26.628.529.22.4التجارة
7.77.88.14.0حلوم األبقار

11.612.623.03.2حلوم الدواجن
0.7-6.27.27.0حلوم اخلنازير
0.80.70.71.4حلوم األغنام

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

42.542.342.50.5العالم )كغ/سنة(
0.5-79.278.978.4البلدان املتقدمة )كغ/سنة(

32.432.332.81.5البلدان النامية )كغ/سنة(

مؤشر أسعار اللحوم 
ملنظمة األغذية والزراعة

(100=2004-2002)

201020112012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

)يناير/كانون تغيُّر
الثاني-

عنأبريل/نيسان( 2012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 2011

%

1521571793.3

األسواق العالمية للحوم في لمحة يُتوقع لإلنتاج العالمي من اللحوم، الذي شهد زيادات، حصراً، 
في انتاج لحوم الدواجن والخنازير، أن يزداد بنحو 2 في المائة 
أن  المحتمل  ومن   .2012 في  طن  مليون   302 إلى  ليصل 
يحدث معظم النمو القطاعي في البلدان النامية، بينما 
ربما تشهد البلدان المتقدمة تراجعاً في انتاجها، للسنة 
الثانية على التوالي، ذلك ألن الربحية تضاءلت في مقابل 
المحلي من  وركود الستهالك  المدخالت،  تكاليف  ارتفاع 
اللحوم واشتداد المنافسة من جانب البلدان النامية. ومن 
المتوقع أن تشتد المنافسة على األسواق في 2012 ذلك 
إلى  تؤدي  الرئيسية  المستوردة  البالد  في  النتاج  زيادة  ألن 
األمر،  وهذا  للحوم.  العالمية  التجارة  في  التوسع  إبطاء 
مربوطاً بمحدودية اإلمدادات في البلدان النامية المصدرة، 
النامية،  البلدان  باتجاه  الدولية  األسواق  حصص  يغير 

وبخاصة البرازيل والهند.

وعلى صعيد آخر، فإن الجفاف في الوليات المتحدة، التي 
رؤوس  عدد  ومحدودية  اللحوم،  تصديراً  البلدان  أكبر  تعد 
الماشية في البلدان المصدرة األخرى، أبقت على األسعار 
الدولية للحوم عند مستويات قريبة من القياسية في الربع 
األول من 2012. وحددت المنظمة الرقم القياسي ألسعار 
اللحوم بمقدار 182 نقطة في أبريل/آذار، وذلك اعتماداً على 
لذلك  والخنزير.  البقر  لحوم  أسعار  في  المرتقبة  الزيادات 
وركود  الستيراد  على  العالمي  الطلب  في  التباطؤ  فإن 
ربما  النامية  البلدان  في  متتاليين  عامين  في  الستهالك 
أية حال، فإن  2012. وعلى  تراجعاً في األسعار في  يسببان 
جذرية،  بصورة  يعتمد،  سوف  العام  هذا  في  اللحوم  انتاج 

على أسعار األعالف وأوضاع أمراض الحيوانات.

موجز أسواق اللحوم ومشتقاتها
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70

100

130

160

190

220

20122011201020092008

دواجن

حلوم خنازير

إجمالي اللحوم

حلوم أغنام

حلوم أبقار

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

7   مايو/أيار 2012 

السوق موجزات 



لالتصال:
Michael.Griffin@fao.org

2010 2011
التقديري

2012
املتوقع

تغيُّر
2012
عن

 2011

امليزان العاملي
713.6730.1750.12.7اإلنتاج اإلجمالي لأللبان

47.850.752.74.0إجمالي التجارة 

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

103.3104.5106.11.6العالم )كغم/سنة(
233.4234.3237.81.5البلدان املتقدمة )كغ/سنة(

67.869.571.12.2البلدان النامية )كغ/سنة(
6.76.97.01.2نصيب التجارة من اإلنتاج )%(

مؤشر أسعار األلبان 
ملنظمة األغذية والزراعة

(100=2004-2002)

201020112012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

)يناير/كانون تغيُّر
الثاني-

عنأبريل/نيسان( 2012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 2011

%

200221198-13.4

األسواق العالمية لأللبان في لمحة  2011 منتصف  في  تتراجع  األلبان  منتجات  أسعار  بدأت 
نتيجة لتحسن اإلمدادات في األسواق الدولية. ففي أبريل/

في  األلبان  انتاج  موسم  في  مواتية  نتائج  وبعد  نيسان، 
نصف الكرة الجنوبي، وبفضل البداية اليجابية للموسم 
في نصف الكرة الشمالي، سجلت األسعار هبوطاً جديداً. 
ويرجع هذا الهبوط في األسعار إلى زيادة الكميات المتاحة 
للتصدير وهبوط قيمة اليورو مقابل الدولر األمريكي. ومع 
لمنتجات   الدولية  األسعار  في  األخير  الهبوط  ورغم  ذلك، 
األلبان، فإن هذه األسعار تظل أعلى بكثير من متوسطاتها 

المسجلة.

وفي ظل المخزونات الممولة علناً عند مستوياتها الدنيا 
في التحاد األوروبي والوليات المتحدة، فإن األسواق تعتبر 
حساسة، بوجه خاص، للتغيرات المفاجئة في انتاج األلبان 
اإليجابية  التوقعات  فإن  ذلك،  ومع  مشتقاتها.  وتوافر 
الى  تترجم  ان  2012 يحتمل  تبقى من  لإلمدادات خالل ما 

ضغوط تخفيضية جديدة على السعار.

عام  في  لأللبان،  العالمي  النتاج  ينمو  أن  المتوقع  ومن 
طن.  مليون   750 إلى  ليصل  المائة  في   2.7 بنسبة   ،2012
ومن المرتقب أن تستأثر آسيا بمعظم هذه الزيادة، بل وإن 

معظم األقاليم يُتوقع لها أن تساهم في ارتفاع اإلنتاج.

كذلك يُتوقع أن تواصل التجارة العالمية بمشتقات األلبان 
أن  ينتظر  كما  شديداً  الطلب  ويظل   .2012 في  توسعها 
تصل الواردات إلى 52.7 مليون طن بما يعادلها من األلبان. 
أفريقيا  شمال  تليها  الرئيسية  السوق  آسيا  تظل  وسوف 
والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والكاريبي. ومن المرتقب 
تلبية معظم النمو في الطلب العالمي على الواردات من 
خالل إمدادات األلبان المعتمدة على المراعي في أوسيانيا 

وأمريكا الجنوبية.

موجز أسواق األلبان ومشتقاتها
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مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار 
العالمية لأللبان )2004-2002=100(
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الغذاء توقعات 



لالتصال:
Audun.Lem@fao.org

2010 2011
التقديري

2012
املتوقع

تغيُّر
2012
عن

 2011

امليزان العاملي
148.5154.0157.32.1اإلنتاج

0.4-88.690.490.0مصايد التربية
59.963.667.35.8تربية األحياء املائية 

قيمة التجارة )الصادرات مليون دولر 
أمريكي(

108.6126.1138.09.4

) 56.758.560.22.9حجم التجارة )الوزن احليِّ

148.5154.0157.32.1إجمالي االستخدام
128.3130.8135.73.7األغذية

8.5-15.018.216.6العلف احليواني
-5.15.05.0استخدامات أخرى

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

18.618.819.22.6أسماك الغذاء )كغ/سنة(
9.99.69.70.6من مصايد التربية )كغ/سنة(

8.79.19.54.6من تربية األحياء املائية )كغ/سنة(

مؤشر أسعار األغذية 
ملنظمة األغذية والزراعة

(100=2004-2002)

201020112012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

)يناير/كانون تغيُّر
الثاني-

عنأبريل/نيسان( 2012
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 2011

%

1371541572.8

مصدر البيانات: اللجنة النرويجية لتصدير األسماك

السوق العالمية لألسماك في لمحة السمكية  والمنتجات  األسماك  على  الطلب  اشتداد  إن 
العالمي  الصعيد  على  المائية  األحياء  تربية  انتاج  يحفز 
المستهلكين  مقاومة  رغم  الرتفاع  إلى  باألسعار  ويدفع 
ينمو  أن  ويُتوقع  أوروبا.  جنوبي  في  التقليدية  األسواق  في 
المائة  في   2.1 بنسبة  السنة  هذه  في  النتاج  اجمالي 
بنسبة  الزيادة  بفضل  وذلك  طن  مليون   157.3 إلى  ليصل 
5.8 في المائة في انتاج تربية األحياء المائية وهو ما عوض 
أعقاب  التربية في  الضئيل في مصايد  النقص  وأكثر عن 
أسماك  أصناف  من  المصيد  على  فرضت  التي  القيود 

السطح الصغيرة في المحيط الهادي.

في  الزيادة  في  األسماك  على  الطلب  اشتداد  ويمكن 
والتي  المائية  أسماك  من  الفردي  الستهالك  متوسط 
نمت بنسبة 1.1 في المئة في 2011، ومن المتوقع ارتفاع 
هذا المتوسط من جديد بنسبة 2.6 في المائة في 2012 
هذه  معظم  تلبية  وتتم  السنة.  في  كغ   19.2 إلى  ليصل 
المائية،  الحياء  تربية  انتاج  من  تجيء  أسماك  من  الزيادة 
بل وأيضاً من تراجع األسماك المستخدمة لألعالف خالل 
عام 2012، كذلك فأن مصايد التربية سوف تسهم في نمو 

استهالك األسماك كغذاء.

في   9.4 بنسبة  الدولية  التجارة  تتسع  أن  المتوقع  ومن 
نمو  مع  بالمقارنة  تراجعاً  يعني  وهذا   ،2012 في  المائة 

التجارة في 2011. 

ولقد ارتفعت األسعار خالل األرباع الثالثة األخيرة، خصوصاً 
وتباينت  والصيدح.  والمكريل  التونة  مثل  التربية  أسماك 
عن  السلمون  أسعار  وانخفضت  التربية،  أسماك  أسعار 
الى  التربية  ربيان  انتاج  انخفاض  أدى  بينما   ،2011 مستوى 
الدليلي  الرقم  المنظمة  ووضعت  الربيان.  اسعار  ارتفاع 
ألسعار األسماك العام الماضي بزيادة 12.4 في المائة، ومن 

المتوقع أن يرتفع هذا الرقم من جديد.

موجز أسواق األسماك والمنتجات السمكية

%مليون طن
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مؤشر منظمة األغذية والتجارة إلجمالي أسعار األسماك
إجمالي الصيدإجمالي تربية األحياء املائية

مصدر البيانات: اللجنة النرويجية لتصدير األسماك

مؤشر منظمة األغذية والتجارة 
ألسعار األسماك )2005=100(
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السوق موجزات 



http://www.fao.org/economic/ess/syb/en/

The 2012 edition of the FAO Statistical Yearbook represents a break away from FAO tradition. 
Through employing data from global statistical providers, including FAO, the publication presents a 
visual synthesis of the major trends and factors shaping the global food and agricultural landscape and 
their interplay with broader environmental, social and economic dimensions. In doing so, it strives to 
serve as a unique reference point on the state of world food and agriculture for policy-makers, donor 
agencies, researchers and analysts as well as the general public. 

The book is subdivided into four thematic parts: 
 
■   The setting measures the state of the agricultural resource base, by assessing the supply of land, 

labour, capital, inputs and the state of infrastructure, and also examines the pressure on the world 
food system stemming from demographic and macroeconomic change 

■  Hunger dimensions gauges the state of food insecurity and malnutrition, measuring the multitude 
of dimensions that give rise to and shape undernourishment 

■  Feeding the world evaluates the past and present capacity of world agricultural production and 
the role of trade in meeting changing food, feed and other demands 

■  Sustainability dimensions examines the sustainability of agriculture in the context of the pressure it 
exerts on the environment, including the interaction of agriculture with climate change, and how 
it can provide ecosystem services in relation to the bio-based economy



يصدر تقرير "توقعات األغذية" عن قسم التجارة واألسواق لمنظمة األغذية والزراعة في إطار "النظام العالمي لإلعالم واإلنذار 
المبكر عن األغذية والزراعة". ويأتي التقرير في نشرة نصف سنوية )يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني( تتناول التطورات التي 
إنتاج  من  لكل  المدى  قصيرة  للتوقعات  شامالً  تقييماً  تقرير  كل  ويوفر  الحيواني.  والعلف  للغذاء  العالمية  األسواق  على  تؤثر 
واستخدام وتجارة ومخزون وأسعار كل من السلع على حدة، ويتضمن مقالت مختارة حول القضايا المتعلقة بهذه الموضوعات. 
العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن  الوثيق مع نشرة رئيسية أخرى للنظام  التعاون  وينتهج تقرير "توقعات الغذاء" منهاجاً من 

األغذية والزراعة، وهي "توقعات المحاصيل وحالة األغذية"، خاصة فيما يتعلق بتغطية الحبوب. 

واإلسبانية  الفرنسية  باللغات  األغذية"  "توقعات  تقرير  ملخص  يتوافر  كما  اإلنكليزية.  باللغة  األغذية"  "توقعات  تقرير  يتوافر 
والزراعة"  األغذية  عن  المبكر  واإلنذار  لإلعالم  العالمي  "النظام  ونشرات  األغذية"  "توقعات  تقرير  والعربية.  والروسية  والصينية 
العنوان  على   )http://www.fao.org/( والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإللكتروني  الموقع  على  اإلنترنت  شبكة  على  متاحة  اآلخرى 
على                                      العالم  في  األغذية  وأوضاع  األسواق  عن  الدراسات  من  غيرها  على  الطالع  يمكن  كما   http://www.fao.org/giews/ التالي: 

.http://www.fao.org/worldfoodsituation

يقوم هذا التقرير على أساس المعلومات المتاحة حتى بداية أبريل/نيسان 2012. سيتم نشر تقرير "توقعات األغذية" القادم 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

لالستفسار أو للحصول على مزيد من املعلومات يرجى التصال بـ:
Abdolreza Abbassian

Trade and Market Division

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Via delle Terme di Caracalla

00153 Rome, Italy

هاتف:   3264 5705 06 (39+)
فاكس:  4495 5705 06 (39+)

giews1@fao.org أو  Abdolreza.Abbassian@fao.org :بريد إلكتروني

إخالء املسئولية
 إن املسميات املستخدمة واملادة املعروضة في هذا املنتج اإلعالمي ل تعبر بأي 
حال من األحوال عن اآلراء اخلاصة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، فيما 

يتعلق باألوضاع القانونية أو اإلمنائية ألي من الدول أو األراضي أو املدن أو املناطق أو 
السلطات التي تتبعها، أو فيما يتعلق بتعيني حدود أي منها.

واألسواق التجارة  قسم 
وتوقعات تحليالت  معلومات، 


