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تأثرت

مقتطفات
القمح

المحاصيل الزيتية

الحبوب الخشنة

السكراألرز

منتجات األلبان مصايد األسماكاللحوم

أسواق الغذاء بالمخاوف 
المناخية والتوتر 

السياسي في إقليم 
البحر األسود، مما ساهم في ارتفاع 

مؤشر أسعار الغذاء الصادر من 
منظمة األغذية والزراعة منذ فبراير، 

بينما يمكن أن تستقر حصيلة واردات 
الغذاء العالمية في 2014 عند 1.29 

تريليون دوالر، بينما ستشهد حصيلة 
الناتج الحيواني ارتفاًعا مدعوًما بزيادة 

الكميات واألسعار.

يُحتمل أن تحقق التجارة العالمية في 
األرز رقًما قياسًيا في عام 2014، ألن 
انخفاض األسعار العالمية سيحفز 

الدول المستوردة المعهودة على 
العودة إلى السوق وزيادة مشترياتها. 
هذا إلى جانب احتمال حدوث ظاهرة 

النينو في النصف الثاني من 2014؛ مما 
سيساهم في ارتداد أسعار األرز طويل 
الحبة بعد ارتفاعها على مدار االثني 

عشر شهرًا الماضية.

يُتوقع أن ينمو اإلنتاج العالمي للحوم 
بشكل متوسط في 2014. وتحافظ 
األسعار العالمية على مستوياتها 

المرتفعة منذ مطلع عام 2011، 
ورغم تباين األسعار بين مختلف أنواع 
اللحوم، إال أنه ال توجد بوادر النخفاض 

أسعارها إجماالً.

يُتوقع أن تشهد المنتجات األساسية 
في أسواق الزيوت والطحين تحسًنا 

في موسم 2014/2013 بفضل اإلنتاج 
القياسي للمحاصيل الزيتية، إال أن 

األسعار تتجه للزيادة بسبب ثالثة 
عوامل؛ التوازن الحرج في الواليات 

المتحدة وتباطؤ نمو إنتاج زيت النخيل 
واالنخفاضات المتوالية في تقديرات 

إنتاج فول الصويا.

في الشهور األخيرة، ارتفعت أسعار 
القمح في األسواق العالمية بسبب 

المناخ والتوتر السياسي، إال أن التوقعات 
المبكرة للعرض والطلب على القمح 
في موسم تسويق 2015/2014 تشير 

إلى موقف متوازن بشكل عام، وسيظل 
المخزون العالمي ثابًتا عند مستويات 
مريحة نسبية بالرغم من االنخفاض 
المتوقع في اإلنتاج العالمي للقمح.

شهدت أسعار منتجات األلبان العالمية 
انخفاًضا في مارس، تبعه انخفاض 
آخر أكثر حدة في إبريل، لتصل إلى 

مستويات مقاربة لما كانت عليه منذ 
عام، وتتواصل الزيادة المطردة في إنتاج 

األلبان في العديد من الدول.

 ،)AMIS( بناء على طلب دول نظام معلومات األسواق الزراعية"
ت مبادرة جيوغالم لمراقبة المحاصيل مجموعة مخصصة من  أعدَّ

الرسوم البيانية وخرائط األحوال، منها الخرائط التكوينية، والتي 
تعرض معلومات عن المحاصيل األربعة في خريطة واحدة، إضافة 

إلى رسوم بيانية دائرية وخرائط األحوال لمحاصيل معينة."

"في ديسمبر/كانون األول  2014، أعلنت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة أن عام 2016 سيكون "العام الدولي للبقوليات"، وال 

شك أن هذا الحدث الهام سيكون له أثره المستمر على األسواق 
العالمية للبقوليات، وسيلفت األنظار إلى فئة غذائية ما زالت 

شة حتى وقتنا هذا بالرغم من مزاياها العديدة." مهمَّ

من المنتظر أن يشهد اإلنتاج العالمي 
للسكر انخفاًضا طفيًفا في موسم 

2014/2013 لكنه سيظل كافًيا 
لتغطية أحجام االستهالك العالمي 
المتوقعة بل والمساهمة في تعزيز 

المخزون العالمي، بينما يُتوقع أن تزداد 
أحجام التجارة العالمية في السكر 

بشكل ملحوظ في موسم 2014/2013 
نتيجة زيادة الطلب من الدول 

المعهودة. المستوردة 

اتجاه النخفاض طفيف في  في ظل 
الخشنة،  للحبوب  العالمي  اإلنتاج 

من  للسحب  الحاجة  ستظهر 
المتوقع  الطلب  لمواجهة  المخزون 

2015/2014، لكن هذا  في موسم 
تحققت  إذا  للقلق  يدعو  لن  التقارب 

تتأثر  لم  وإذا  المتوقعة،  اإلنتاج  أحجام 
في  التوتر  بسبب  سلًبا  التجارية  حركة 

األسود. البحر  إقليم 

ارتفعت مستويات األسعار إجماالً 
بسبب تجدد الطلب من جانب األسواق 

المعهودة وقصور العرض في عدد من 
األصناف المرباة، ومع الوصول المرتقب 

لظاهرة النينو في 2014 قد تنخفض 
أحجام صيد األسماك السطحية 

مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار األعالف 
السمكية ودقيق السمك.

مقال خاص
البقوليات

مقال خاص
مبادرة جيوغالم

 لمراقبة المحاصيل



موجز 
األسواق
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1 توقعات الغذاء
مايو/أيار 2014
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مليون طنمليون طن

اإلنتاج (احملور اليسار)
ازون (احملور اليمني)

االستخدام (احملور اليسار)

13/2012 14/2013
التقديري

15/2014
املتوقع

تغيُّر
عن15/2014

 14/2013

امليزان العاملي
2اإلنتاج 307.32 518.82 458.2-2.4

1.5-310.2335.7330.8التجارة2

2إجمالي االستخدام 327.32 420.62 465.71.9
1األغذية 075.21 092.01 108.21.5

802.1858.2882.82.9العلف احليواني
449.9470.3474.81.0استخدامات أخرى

1.4-502.7573.9565.8اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

152.1152.7153.40.5العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
149.0149.9151.10.8

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

20.823.322.7

نسبة اخملزون إلى االستخدام لدى 
البلدان املصدرة الرئيسية )٪(

16.918.417.7

مؤشر أسعار احلبوب
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201220132014
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

الثاني-أبريل/نيسان(  تغيُّر )يناير/كانون 
2014

عن )يناير/كانون 
الثاني-أبريل/نيسان( 

٪ 2013

236219199-16.6

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

للقمح واحلبوب اخلشنة، وإلى موسم التسويق في يناير/ديسمبر )كانون الثاني/كانون األول( لألرز. Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul.Racionzer@fao.org

إنتاج الحبوب، واستخدامها ومخزوناتها

السوق العالمية للحبوب في لمحة1

الحبوب

تشير التوقعات األولية لمحاصيل الحبوب لعام 2014 إلى 
انخفاض عن المستوى القياسي الذي تحقق العام الماضي، 

ولكنه يُتوقع أن يكون ثاني أكبر إنتاج على اإلطالق، وقياًسا على 
حالة المحاصيل الموجودة في األراضي حالًيا والخطط الزراعية 

للمحاصيل التي سيتم حصادها الحًقا هذا العام، وبافتراض 
استمرار الطقس على أوضاعه الطبيعية لما بقي من الموسم، 
فإن منظمة األغذية والزراعة تضع توقعها األول إلنتاج الحبوب 

2 مليون طن )بما في ذلك األرز  العالمي في 2014 عند 458
بالمكافئ المطحون( بما يقل بحوالي 2.4 في المائة عن نظيره 

في عام 2013، ويأتي هذا االنخفاض بسبب القمح والحبوب 
الخشنة. كما يُنتظر أن يرتفع إجمالي استهالك الحبوب في 

الموسم الجديد )2015/2014( بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة 
بزيادة مقدارها 4.0 في المائة في موسم 2014/2013، ويأتي 
هذا االنخفاض انعكاًسا لتراجع التوسع في االستخدامات 

الصناعية للحبوب مع االكتفاء بارتفاع طفيف في استخدام 
الحبوب الخشنة كأعالف. ويُتوقع أن ينخفض المخزون العالمي 

للحبوب عند نهاية موسم الحصاد في 2015 إلى 566 مليون 
طن، بنسبة تقل بـ 1.4 في المائة عن مستوياتها االفتتاحية 
المنخفضة نسبًيا، ويشمل هذا االنخفاض الحبوب الخشنة 

ألن مخزون القمح قد يرتفع قليالً بينما سيظل مخزون األرز 
ثابًتا، وهذا التراجع الطفيف المتوقع في االحتياطي العالمي 

لن يؤثر كثيرًا على نسبة المخزون لالستخدام في 2015/2014 
إذا ما قورنت بنظيرتها في 2014/2013. ويشير التوقع األول 

لمنظمة األغذية والزراعة إلى تراجع التجارة العالمية للحبوب 
في موسم 2015/2014 بنسبة 1.5 في المائة تقريًبا عن 

الرقم القياسي المتوقع لموسم 2014/2013، ويأتي معظم 
هذا االنخفاض بسبب الذرة يليها الشعير ثم القمح. ورغم 
األفضلية العامة لموقف العرض والطلب، ارتفعت األسعار 

العالمية للقمح والذرة بشكل ملحوظ في األسابيع األخيرة 
بسبب المخاوف المناخية والتوتر في إقليم البحر األسود، وهما 

العامالن اللذان يُتوقع أن يكونا المحركين الرئيسيين لألسعار 
في النصف الثاني من عام 2014. على جانب آخر بدأت أسعار 

األرز - وخاصًة األرز طويل الحبة - في االنخفاض وسط ارتفاع 
رة. أحجام العرض واحتدام المنافسة بين الدول المصدِّ

%مليون طن
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توقعات الغذاء2
مايو/أيار 2014

13/2012 14/2013
التقديري

15/2014
املتوقع

تغيُّر
عن15/2014

 14/2013

امليزان العاملي
1.9-659.7715.1701.7اإلنتاج

0.7-140.8150.5149.5التجارة1

685.6687.9699.21.6إجمالي االستخدام
474.4480.1485.41.1األغذية

132.1128.6133.43.7العلف احليواني
79.079.180.51.8استخدامات أخرى

156.9177.5179.51.1اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

67.167.267.20.0العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
46.146.146.10.0

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

22.825.425.2

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

14.115.314.2

مؤشر أسعار القمح
ملنظمة األغذية والزراعة3

(100 = 2004-2002)

201220132014
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

الثاني-أبريل/نيسان(  تغيُّر )يناير/كانون 
2014

عن )يناير/كانون 
الثاني-أبريل/نيسان( 

٪ 2013

204194183-11.7

بيانات التجارة تشير إلى الصادرات على أساس موسم تسويق مشترك في يوليو/متوز - يونيو/حزيران  1
تُعد األرجنتني وأستراليا وكندا واالحتاد األوروبي والواليات املتحدة ضمن املصدرين الرئيسيني 2
منقول عن مؤشر أسعار القمح جمللس احلبوب الدولي 3
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املتوقع

مليون طنمليون طن

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

702 مليون طن،  2014 إلى  يُتوقع أن يصل إنتاج القمح في 
1.9 في المائة عن الرقم القياسي الذي  وهو رقم أقل بنسبة 

تحقق العام الماضي، لكنه يظل ثاني أكبر رقم على اإلطالق. 
ومن المتوقع أن يتركز معظم هذه االنخفاض في كندا، 

إلى جانب انخفاض أحجام الحصاد في أستراليا والمغرب 
وسوريا وروسيا وأوكرانيا والواليات المتحدة بدرجة تفوق 

والهند  والبرازيل  األرجنتين  للمحاصيل في  المتوقعة  الزيادة 
وباكستان. والمكسيك 

وبعد أن شهدت التجارة العالمية للقمح طفرة هائلة حتى 
بلغت مستوى قياسًيا في 2014/2013، يُتوقع أن تنخفض 

في الموسم التسويقي الجديد )2015/2014( ولكن بمقدار 
1 مليون طن فقط لتصل إلى 149.5 مليون طن، وسيكون 

العامل الرئيسي الستمرار أحجام التجارة المرتفعة في موسم 
2015/2014 هو استمرار قوة الطلب في العديد من الدول 
اآلسيوية، بالرغم من توقعات بانخفاض طفيف إلجمالي 

الواردات في المنطقة. على النقيض من ذلك، سترتفع صادرات 
االتحاد األوروبي، وبالرغم من انخفاض األحجام المتاحة 

رة إال أنها ستظل كافية لتلبية  للتصدير في كبرى الدول المصدِّ
طلبات االستيراد المتوقعة، وسترتفع صادرات األرجنتين بنسبة 

ستعوض انخفاض نظيرتها في االتحاد األوروبي. ولو افترضنا 
عدم وقوع مفاجآت غير متوقعة في إقليم البحر األسود، 

فمن المنتظر أن تظل صادرات القمح األوكرانية ثابتة على 
مستوياتها في موسم 2014/2013.

سيشهد استهالك القمح العالمي في موسم 2015/2014 
ارتفاًعا بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 699 مليون طن، وذلك 

بسبب ارتفاع أحجام استخدامه كغذاء وكعلف. ويُنتظر 
أن يصل مخزون القمح العالمي إلى حوالي 180 مليون طن 
مع نهاية الموسم في 2015، بزيادة طفيفة عن مستوياتها 

االفتتاحية في بداية الموسم، ونتيجة لذلك ستنخفض 
نسبة المخزون لالستخدام العالمية قليالً لكنها ستظل 

عند مستوى مرتفع نسبًيا يبلغ 25.2 في المائة، كما يُتوقع 
رة، لتنذر  أن تنخفض أحجام المخزون لدى كبرى الدول المصدِّ
بدرجة من محدودية العرض في الموسم الجديد، وهذا يفسر 

سبب ارتفاع أسعار القمح الدولية في األشهر األخيرة في ظل 
المخاوف المناخية والتوترات السياسية.

%مليون طن
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3 توقعات الغذاء
مايو/أيار 2014

13/2012 14/2013
التقديري

15/2014
املتوقع

تغيُّر
عن15/2014

 14/2013

امليزان العاملي
1اإلنتاج 156.41 306.71 255.4-3.9

2.7-132.2146.0142.0التجارة1

1إجمالي االستخدام 163.41 242.41 264.21.8
198.4201.7205.72.0األغذية

656.6715.6735.22.7العلف احليواني
0.5-308.4325.1323.4استخدامات أخرى

4.3-171.0215.5206.3اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

28.128.228.51.1العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
39.739.840.21.0

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

13.817.016.2

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

8.412.112.1

مؤشر أسعار احلبوب اخلشنة
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201220132014
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

الثاني-أبريل/نيسان(  تغيُّر )يناير/كانون 
2014

عن )يناير/كانون 
الثاني-أبريل/نيسان( 

٪ 2013

283246202-28.7

بيانات التجارة تشير إلى الصادرات على أساس موسم تسويق مشترك في يوليو/متوز - يونيو/حزيران  1
تعد األرجنتني وأستراليا وكندا واالحتاد األوروبي والواليات املتحدة ضمن املصدرين الرئيسيني 2
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14/1512/1310/1108/0906/0704/05
املتوقع

مليون طنمليون طن

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

يشير أول توقعات منظمة األغذية والزراعة لإلنتاج العالمي 
من الحبوب الخشنة في 2014 إلى انخفاض بنسبة 3.9 في 

المائة عن نظيره في 2013، ويأتي معظم االنخفاض من 
الواليات المتحدة؛ أكبر دولة منتجة في العالم، وإذا انتقلنا إلى 
توقعات التجارة العالمية في الحبوب الخشنة، فبعد أن شهد 

موسم 2014/2013 ارتفاًعا قويًا بنسبة 10 في المائة، يشير 
أول توقعات المنظمة لموسم 2014/2013 الجديد إلى أحجام 

تجارة عالمية تبلغ 142 مليون طن بانخفاض يبلغ 2.7 في المائة 
عن مستويات 2014/2013 القياسية، ويرجع هذا االنخفاض 

في معظمه إلى تراجع أحجام التجارة العالمية للذرة، إلى 
جانب انخفاض طفيف أيًضا في تجارة الشعير، فعلى الرغم 

من الزيادة المتوقعة لصادرات األرجنتين والواليات المتحدة 
من الذرة، إال أن هذه الزيادة ستضيع أمام انخفاضات متوقعة 

في صادرات كندا والبرازيل وروسيا وأوكرانيا، وفي حالة عدم تأثر 
أحجام التجارة بالصراعات اإلقليمية الحالية في أوكرانيا، فإنها 

رة للذرة خلف الواليات المتحدة  قد تظل رابع أكبر دولة مصدِّ
والبرازيل واألرجنتين.

ويُنتظر أن يشهد إجمالي استهالك الحبوب الخشنة في 
موسم 2015/2014 زيادة بنسبة 1.8 في المائة، ليتفوق على 

نمط السنوات العشرة للموسم الثاني على التوالي، لكن 
هذه الزيادة المتوقعة في االستهالك أقل بكثير من الزيادة 

المتوقعة لموسم 2014/2013 والتي تبلغ 7 في المائة، 
وذلك نتيجة االرتفاع المتوقع في األسعار بعكس موسم 

2014/2013 عندما أنتجت الواليات المتحدة محصوالً قويًا أدى 
إلى انخفاض حاد لألسعار مما ساهم في زيادة االستهالك، 

كما سيرتفع الطلب في موسم 2015/2014 نتيجة زيادة 
استخدام الحبوب الخشنة كأعالف في الصين، بزيادة تبلغ 8 

في المائة عن نظيرتها في 2014/2013، وذلك ألن التوسع في 
االستخدامات الصناعية للحبوب الخشنة لن يكون قويًا كما 

كان عليه في السنوات األخيرة.
كما يُتوقع أن ينخفض المخزون العالمي إلى 206 مليون 

طن مع نهاية موسم حصاد 2015، وهذا يعني انخفاًضا بنسبة 
حوالي 4 في المائة )9 مليون طن( عن مستوياته االفتتاحية في 
بداية الموسم، وذلك بسبب انخفاض متوقع للمخزون النهائي 

للذرة في الصين والواليات المتحدة. وبينما يُتوقع أن تشهد 
نسبة المخزون لالستخدام العالمية انخفاًضا طفيًفا، فإن 

رة ستظل عند  نسبة المخزون للتالشي في كبرى الدول المصدِّ
حوالي 12 في المائة، مما يشير إلى وضع أكثر أريحية نسبًيا 
فيما يتعلق باألحجام المتاحة للتصدير في الموسم الجديد.

%مليون طن
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توقعات الغذاء4
مايو/أيار 2014

13/2012 14/2013
التقديري

15/2014
املتوقع

تغيُّر
عن15/2014

 14/2013

امليزان العاملي
491.2496.9501.10.8اإلنتاج

0.2-37.239.339.2التجارة1

478.3490.3502.32.4إجمالي االستخدام
402.4410.1417.11.7األغذية

0.4-174.8180.9180.1اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

56.957.457.70.5العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
63.264.064.71.1

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

35.736.035.1

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

28.127.827.0

مؤشر أسعار األرز
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201220132014
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

الثاني-أبريل/نيسان(  تغيُّر )يناير/كانون 
2014

عن )يناير/كانون 
الثاني-أبريل/نيسان( 

٪ 2013

231233235-1.0

الصادرات في العام )العام الثاني املبني( 1
تُعد الهند وباكستان وتايالند والواليات املتحدة األمريكية وفيتنام ضمن املصدرين الرئيسيني 2
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14/1512/1310/1108/0906/0704/05
املتوقع

مليون طنمليون طن

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

قد يتراجع النمو في اإلنتاج العالمي لألرز مرة أخرى في 2014 
بسبب األسعار غير المشجعة واحتمال تكرار ظاهرة النينو 
المناخية، وسيكون النمو متواضًعا تحديًدا في آسيا نظرًا 

لتأثرها أكثر من غيرها بهذه الظاهرة. كما أن انخفاض أسعار 
المنتج في تايالند ستؤدي على األرجح إلى تراجع ملحوظ في 
زراعة وإنتاج األرز، بينما ستكون توقعات الموسم أكثر تفاؤالً 

في إفريقيا واألمريكتين حيث سيكون نمو اإلنتاج أكثر سرعة. 
وإذا انتقلنا إلى التجارة العالمية لألرز، فإن التوقعات الراهنة 

تشير إلى انتعاشة كبيرة في أجندة 2014 لتحقق رقًما قياسًيا 
رة وزيادة أحجام الشراء  مدعومة بوفرة العرض من الدول المصدِّ

من الدول المستوردة المعهودة مثل بنغالدش أو إندونيسيا 
أو الفلبين، وستكون تايالند أكبر الدول المستفيدة من هذا 

رة األخرى، وذلك بسبب  التوسع التجاري مقارنة بالدول المصدِّ
انخفاض أسعارها لتصبح مقاربة لنظيراتها من منافسيها 

المباشرين. بينما إذا نظرنا إلى الهند فسنجد أن ارتفاع 
االحتياجات المحلية وارتفاع األسعار المحلية قد يؤدي إلى 

الحد من صادراتها ولكن بدرجة لن تؤثر على مكانتها كأكبر 
رة. ونظرًا لركود القطاع في 2014 فقد يصبح اإلنتاج  دولة مصدِّ

العالمي عاجزًا عن تلبية أحجام االستهالك في سابقة هي 
األولى منذ عشر سنوات، مما سيستعدي اللجوء إلى المخزون 
العالمي ومن ثم تناقص المخزون في عام 2015 ألول مرة خالل 

العقد الماضي، وقد اتخذت أسعار األرز الدولية نمًطا متبايًنا 
على مدار األشهر األربعة الماضية، حيث ارتفعت أسعار األرز 

الياباني قصير الحبة، بينما انخفضت أسعار األرز الهندي طويل 
الحبة، وتبقى التوقعات مبهمة لألشهر القليلة القادمة خاصًة 

مع اقتراب ظاهرة النينو. 

%مليون طن
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5 توقعات الغذاء
مايو/أيار 2014
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الزيوت النباتية
املساحيق والكسب

البذور الزيتية

 مالحظة: فيما يتعلق االنخفاض املفاجئ في مؤشر أسعار البذور الزيتية في
مارس/آذار 2014، يرجى مالحظة إيضاح منصوص عليه في اجلدول امللحق 24

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 المتوقع أن يرتفع إنتاج البذور الزيتية العالمي لمستويات 
قياسية في 2014/2013، مما سيسمح بنمو معدالت إنتاج 

الطحين والزيوت لمستويات فوق المتوسطة، واالستثناء األبرز 
من ذلك هو زيت التخيل الذي قد يشهد تراجًعا ملحوًظا في 

معدالت نمو اإلنتاج.
وبالنسبة للتوافر المحلي فمن المتوقع أن تشهد معظم 
رة الكبرى تحسنات ملحوظة من عام  الدول المنتجة/المصدِّ

إلى عام باستثناء الواليات المتحدة ألن العرض سيكون محدوًدا 
بسبب انخفاض المخزون المتاح.

وسيستمر االستهالك العالمي للزيوت والطحين في 
االرتفاع، بدافع من ارتفاع العرض مع تزايد الطلب في البلدان 

النامية في آسيا، إال أن االستهالك العالمي للطحين قد ينمو 
بمعدالت تقل عن المتوقع بسبب توطد أسعار الطحين الدولية 

بصورة غير متوقعة وتحسن األحجام المتاحة عالمًيا من الذرة. 
أما بالنسبة للزيوت النباتية، من المتوقع أن يزداد الطلب من 

قطاع الديزل الحيوي مما سيسهم في نمو االستهالك.
ومع تحسن وضع العرض والطلب عالمًيا، من المنتظر أن 

يزدهر المخزون العالمي، وخاصًة مخزون طحين الزيت، لكن هذا 
لن يتحقق في مخزون طحين الصويا في الواليات المتحدة الذي 

يُنتظر أن يواصل انخفاضه لتصل نسبة المخزون لالستخدام 
في البالد إلى أدنى مستوياتها على اإلطالق. أما في الزيوت/

الدهون، فسترتفع نسبة المخزون لالستخدام عالمًيا لتتعافى 
جزئًيا من مستوياتها المنخفضة الموسم الماضي، وأدى ذلك 
إلى التحسن األخير في أسعار الزيوت النباتية مع توطد أسعار 

الطحين. ويُتوقع أن تشهد التجارة العالمية في الزيوت/الدهون 
نمًوا متوسًطا بينما ستزداد تجارة الطحين/الكعك زيادة قوية.

ومع طرح المحصول القياسي لفول الصويا في أمريكا 
الجنوبية في األسواق بجانب التراجع المتوقع في واردات الصين، 
سيشهد وضع العرض والطلب العالمي تحسًنا وأريحية كبيرة 

في األشهر القادمة، بينما ما يزال الموقف ملتبًسا بالنسبة 
لتوقعات أسواق الزيوت النباتية.

13/2012 14/2013
التقديري

15/2014
املتوقع

تغيُّر
عن15/2014

 14/2013

إجمالي البذور الزيتية 
455.9481.9509.45.7اإلنتاج

الزيوت والدهون
184.6189.4201.16.2اإلنتاج 
216.0221.6232.75.0العرض

184.1189.4198.04.6االستخدام 
98.2102.3105.43.1التجارة

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

17.516.717.3

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

10.39.09.6

املساحيق والكسب
111.3119.6126.96.1اإلنتاج 
132.4137.2145.05.7العرض

116.4117.8121.93.4االستخدام 
72.973.379.88.8التجارة

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

15.215.418.0

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

5.97.99.6

مؤشر األسعار 
ملنظمة األغذية والزراعة 

)يناير/كانون الثاني - ديسمبر/كانون األول(

(100 = 2004-2002)

201220132014
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

الثاني-أبريل/نيسان(  تغيُّر )يناير/كانون 
2014

عن )يناير/كانون 
الثاني-أبريل/نيسان( 

٪ 2013

8.4-224207204البذور الزيتية 
2412552689.6املساحيق والكسب

0.4-224193198الزيوت والدهون

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

%مليون طن
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توقعات الغذاء6
مايو/أيار 2014

13/2012 14/2013
التقديري

15/2014
املتوقع

تغيُّر
عن15/2014

 14/2013

امليزان العاملي
0.2-175.2182.4182.0اإلنتاج

52.553.556.86.2التجارة

169.8173.9178.02.3االستخدام

66.172.774.42.3اخملزونات اخلتامية

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

24.324.825.11.1العالم )كغ/سنة(
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

املنخفض )كغ/سنة(
12.613.213.41.7

نسبة اخملزون إلى االستخدام 
على املستوى العاملي )٪(

38.941.841.8

اليومي   السعر  متوسط 
للسكر  الدولية  التفاقية 

)سنت أمريكي/رطل(

201220132014
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

الثاني-أبريل/نيسان(  تغيُّر )يناير/كانون 
2014

عن )يناير/كانون 
الثاني-أبريل/نيسان( 

٪ 2013
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Elmamoun.Amrouk@fao.org

السوق العالمية للسكر في لمحة

أسعار السكر العالمية*

السكر

بعد انخفاضها في معظم فترات عام 2013، بدأت األسعار 
العالمية للسكر تتعافى نوًعا ما في مطلع 2014، ويرجع ذلك 

رة  إلى حالة الجفاف في البرازيل؛ أكبر دولة منتجة ومصدِّ
للسكر في العالم، وقد كان انخفاض األسعار في 2013 

انعكاًسا لزيادة األحجام المتاحة للتصدير في أهم الدول 
المنتجة للسكر بعد التوسع في مساحة المناطق المزروعة 
بمحاصيل السكر، وفي موسم 2014/2013 وللموسم الرابع 

على التوالي، تتوقع منظمة األغذية والزراعة أن اإلنتاج العالمي 
للسكر سيتخطى االستهالك، لكن الفائض المتوقع سيكون 

على األرجح أقل من نظيره في السنوات الماضية.
وبالرغم من توقعات بانخفاض محدود في إنتاج السكر في 
2014/2013 ألول مرة منذ موسم 2009/2008، لكنه سيظل 
كافًيا لتغطية االستهالك العالمي المتوقع والسماح بتعزيز 

المخزون العالمي، حيث سينخفض إنتاج السكر في الهند 
واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة وروسيا لكن ذلك سُيعوَّض 

بتوسعات في كل من تايالند وباكستان وجنوب إفريقيا، بينما 
يُتوقع أن ينخفض إنتاج السكر في البرازيل بسبب المناخ 
السيئ الذي أثر سلًبا على محصول قصب السكر، ولكنه 
سيكون انخفاًضا طفيًفا. من ناحية أخرى، يُنتظر أن ينمو 

االستهالك العالمي للسكر بنسبة حوالي 2.3 في المائة في 
2014/2013 نتيجة زيادة االستهالك في العديد من البلدان 

النامية التي ستستفيد من انخفاض أسعار السكر المحلية. 
ونتيجة انخفاض أسعار السكر الدولية ستزداد مشتريات الدول 

المستوردة المعهودة مما سيؤدي إلى زيادة أحجام التجارة 
في موسم 2014/2013، وتشير المؤشرات األولية لموسم 

2015/2014 إلى مزيد من التوازن في أسواق السكر العالمية 
أو ربما تشهد األسواق عجزًا طفيًفا مع اتجاه الدول المنتجة 

لتقليل اإلنتاج بسبب انخفاض األسعار العالمية للسكر.

%مليون طن
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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

يُتوقع أن يشهد إنتاج اللحوم العالمي نمًوا متواضًعا في 2014 
ليبلغ 311.8 مليون طن، بزيادة تبلغ 3.3 مليون طن أو 1.1 في 
المائة مقارنة بعام 2013، ومن المتوقع أن يكون هذا النمو 

متركزًا في البلدان النامية والتي هي أيًضا المركز الرئيسي 
لزيادة الطلب.

وعلى الصعيد الدولي، تظل األسعار مرتفعة لمستويات 
تاريخية في السنوات الثالثة الماضية، وبلغ متوسط مؤشر 

أسعار اللحوم الصادر من منظمة األغذية والزراعة 186 نقطة 
في أبريل/نيسان 2014، دون تغيير يذكر عن نفس الشهر من 

العام الماضي، ونتيجة انخفاض أسعار األعالف انخفضت 
أسعار الدواجن ولحوم الخنزير نوًعا ما، بينما ظلت أسعار لحوم 

البقر والضأن ثابتة عند مستوياتها بسبب محدودية األحجام 
المتاحة للتصدير.

من المتوقع أيًضا أن تشهد التجارة العالمية للحوم نمًوا 
متوسًطا بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 31.3 مليون طن، 

وبذلك يكون النمو هذا العام أقل من متوسط السنوات 
األخيرة الماضية، وذلك انعكاًسا لمحدودية اإلنتاج في عدد من 

رة، وهناك فوارق واضحة بين أنواع اللحوم  أهم الدول المصدِّ
المختلفة فيما يتعلق بأحجام التجارة المتوقعة، حيث يتوقع أن 

تشهد الدواجن ولحوم البقر انخفاًضا في أحجام التجارة بينما 
ستشهد لحوم الخنزير والضأن انخفاًضا، وتظل الدواجن أكثر 

منتجات اللحوم من حيث أحجام التجارة، إذ تمثل 43 في المائة 
من إجمالي التجارة، تليها لحوم البقر ثم الخنزير ثم الضأن.

13/2012 14/2013
التقديري

15/2014
املتوقع

تغيُّر
عن15/2014

 14/2013

امليزان العاملي
304.2308.5311.81.1اإلنتاج

67.067.768.00.5حلوم األبقار
105.4107.0108.71.6حلوم الدواجن

112.4114.3115.51.1حلوم اخلنازير
13.713.914.00.5حلوم األغنام

29.730.931.31.4التجارة1

8.09.19.43.5حلوم األبقار
13.013.213.52.4حلوم الدواجن

2.1-7.57.47.2حلوم اخلنازير
3.7-0.81.01.0حلوم األغنام

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

0.1-42.942.942.9العالم )كغ/سنة(
76.275.976.10.3البلدان املتقدمة )كغ/سنة(

33.533.733.70.0البلدان النامية )كغ/سنة(

مؤشر أسعار اللحوم
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201220132014
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

الثاني-أبريل/نيسان(  تغيُّر )يناير/كانون 
2014

عن )يناير/كانون 
الثاني-أبريل/نيسان( 

٪ 2013

182184184-1.0

%مليون طن



لالتصال:

سوق
ت ال

جزا
مو

توقعات الغذاء8
مايو/أيار 2014

13/2012 14/2013
التقديري

15/2014
املتوقع

تغيُّر
عن15/2014

 14/2013

امليزان العاملي
762.3767.2783.22.1اإلنتاج اإلجمالي لأللبان

65.467.969.11.8إجمالي التجارة 

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:

107.7107.2108.20.9العالم )كغ/سنة(
222.7220.3223.11.3البلدان املتقدمة )كغ/سنة(

75.375.476.31.1البلدان النامية )كغ/سنة(
0.3-8.68.88.8نصيب التجارة من اإلنتاج )٪(

مؤشر أسعار األلبان
ملنظمة األغذية والزراعة

(100 = 2004-2002)

201220132014
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

الثاني-أبريل/نيسان(  تغيُّر )يناير/كانون 
2014

عن )يناير/كانون 
الثاني-أبريل/نيسان( 

٪ 2013

19424326617.4
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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

على الصعيد الدولي، شهدت أسعار منتجات األلبان انخفاًضا 
حاًدا في أبريل/نيسان 2014 في أعقاب مؤشرات بضعف السوق 
في مارس، ومن ثم عادت األسعار إلى مستوى مقارب لما كانت 

عليه في مطلع عام 2013، ومن األسباب الرئيسية للوضع 
الراهن البداية القوية لموسم إنتاج األلبان في نصف الكرة 

الشمالية وامتداد الموسم بشكل غير معتاد في نيوزيلندا مما 
أدى إلى زيادة مفاجئة في المنتجات المتاحة للتصدير، وتوقف 

مؤشر أسعار منتجات األلبان الصادر من منظمة األغذية 
والزراعة عند 251 نقطة في أبريل/نيسان 2014، بما يقل بنسبة 

2.8 في المائة عن نظيره في نفس الشهر من عام 2013.
ومن المتوقع أن ينمو اإلنتاج العالمي لأللبان في 2014 

بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 783 مليون طن، وهو معدل 
مقارب لما كان عليه في السنوات الماضية، ويُنتظر أن تتكفل 

دول آسيا بمعظم هذه الزيادة لكن اإلنتاج سيزيد في كل 
المناطق على األرجح.

وإذا انتقلنا إلى التجارة العالمية في منتجات األلبان، فمن 
2014 بفضل التوقعات  المنتظر أن تواصل ارتفاعها في عام 

المبشرة في إنتاج األلبان في معظم الدول المصدرة الكبرى 
زيادة  مع استمرار قوة الطلب، وستشهد التجارة العالمية 
1.8 في المائة، وهذا يعتبر تراجًعا في معدل النمو  بنسبة 

69 مليون طن من  مقارنة بالسنوات األخيرة ليصل إلى 
اللبن. مكافئ 

يُتوقع أن تظل آسيا المركز الرئيسي لنمو الطلب عالمًيا 
في 2014، في ظل توقعات بزيادة الواردات في الصين وإيران 

وإندونيسيا والفلبين، وتظل مناطق آسيوية أخرى مثل 
السعودية واإلمارات واليابان وسنغافورة وماليزيا وتايالند من 

األسواق الهامة ولكن مستوى وارداتها ال يتوقع أن يرتفع بدرجة 
ملحوظة، بل وربما ينخفض في بعض الحاالت، وقد يسهم 

انخفاض األسعار الدولية في تحفيز الطلب على االستيراد في 
إفريقيا إجماالً، وتبقى أهم الدول المستوردة التي قد تزيد من 

وارداتها هي الجزائر وجنوب إفريقيا وغانا، بينما في أوروبا يُنتظر 
أن ترتفع واردات روسيا بسبب زيادة الطلب على الزبد واللبن 

المجفف منزوع الدسم.

%مليون طن
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13/2012 14/2013
التقديري

15/2014
املتوقع

تغيُّر
عن15/2014

 14/2013

امليزان العاملي
158.0161.0165.22.6اإلنتاج

91.390.590.80.3مصايد التربية
66.670.574.45.6تربية األحياء املائية 

قيمة التجارة )الصادرات مليون 
دوالر أمريكي(

129.2136.0141.84.2

) 58.159.059.90.3حجم التجارة )الوزن احليِّ

158.0161.0165.22.6إجمالي االستخدام

136.2140.9144.62.6األغذية
16.316.416.61.2العلف احليواني

5.43.74.09.6استخدامات أخرى

مؤشرات العرض والطلب
االستهالك الغذائي للفرد:
19.219.720.01.4أسماك الغذاء )كغ/سنة(

1.5-9.89.89.7من مصايد التربية )كغ/سنة(
من تربية األحياء املائية

 )كغ/سنة(
9.49.810.34.4

مؤشر أسعار األسماك
ملنظمة األغذية والزراعة1

(100 = 2004-2002)

201220132014
)يناير/كانون 

الثاني-
أبريل/نيسان( 

الثاني-أبريل/نيسان(  تغيُّر )يناير/كانون 
2014

عن )يناير/كانون 
الثاني-أبريل/نيسان( 

٪ 2013

1541441487.6

مصدر البيانات: اللجنة النرويجية لتصدير األسماك 1
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مؤشر منظمة األغذية والتجارة إلجمالي أسعار األسماك
إجمالي الصيدإجمالي تربية األحياء املائية

Audun.Lem@fao.org

السوق العالمية لألسماك في لمحة

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

األسماك والمنتجات السمكية

ساهم التعافي االقتصادي لألسواق المعهودة، مثل الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي، في إعطاء دفعة عامة للطلب على 

األسماك ومنتجات المصايد السمكية، إضافة إلى توطد قائم 
في اإلقبال على الشراء من جانب العديد من االقتصاديات 
النامية مثل المكسيك والبرازيل، إال أن اإلقبال يتراجع في 

العديد من الدول المستوردة المعهودة مثل روسيا واليابان، 
وذلك النخفاض قيمة عمالتها وارتفاع الضرائب مما جعل 

الغذاء واالستيراد أكثر تكلفة.
ارتفعت األسعار العالمية بشكل عام أوالً بسبب زيادة 

الطلب، وثانًيا، وهو األهم، لنقص العرض في عدد من أصناف 
األسماك المستزرعة والبرية، مثل السلمون والجمبري والسلور 
والبلطي من المزارع السمكية، والجمبري والحبار واإلخطبوط 

والرنجة من المصايد الطبيعية، ولكن في نفس الوقت 
انخفضت أسعار التونة والماكريل والقد، وما زال الجمبري هو 
األعلى قيمة وسط فئات المأكوالت البحرية، لكن ثمة عزوف 
من جانب المستوردين عن شرائه في الوقت الراهن باألسعار 

الحالية، مما يشير إلى احتمال انخفاض أسعار الجمبري خالل 
األشهر القليلة القادمة.

ويستمر ارتفاع أحجام العرض إجماالً بفضل نمو قطاع 
المزارع السمكية، وبعد أن أصبح معظم الصيد البري 

محكوًما بكوتا سنوية أصبحت أحجام الصيد إجماالً مستقرة 
إلى حد كبير من عام آلخر، لكن مع توقعات بوصول ظاهرة 
النينو في 2014 ستقل كوتا األصناف السطحية الصغيرة 

في أمريكا الجنوبية والصيد إجماالً، ونتيجة لذلك قد ترتفع 
أسعار طحين العلف والطحين السمكي مما سيسهم في 

ارتفاع أسعار مقومات اإلنتاج في قطاعات المزارع السمكية 
والماشية والدواجن.

ويستمر ارتفاع استهالك المأكوالت البحرية لكل نسمة 
على مستوى العالم بنسبة 2 في المائة سنويًا ليقترب 

سريًعا من معدل استهالك سنوي يبلغ 20 كغم لكل نسمة، 
لكن تظل هناك فوارق كبيرة بين المناطق في مستويات 
االستهالك، وذلك بدوره يوفر فرًصا هامة لمنتجي المزارع 

السمكية المحليين الذين يزيدون استهدافهم للمستهلك 
المحلي أكثر من األسواق الدولية، وتحديًدا في قطاع المزارع 

السمكية في المياه العذبة في آسيا وأمريكا الجنوبية 
والوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي تساهم في 

تعزيز إجمالي اإلنتاج واالستهالك.

%مليون طن
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11 توقعات الغذاء
مايو/أيار 2014

توقعات باستقرار قيمة واردات الغذاء العالمية في 2014
من املتوقع أن يصل إجمالي اإلنفاق العاملي على الواردات 
1.29 تريليون دوالر أمريكي، لتظل  2014 إلى  الغذائية في 
مؤقًتا قريبة من املستويات املنقحة للعام املاضي، ولكن 

6 في املائة من املستويات املنقحة القياسية  أقل بحوالي 
2012، وبذلك يتخطى اإلنفاق العاملي حاجز  املنفقة في 

التوالي. التريليون دوالر للعام اخلامس على 
لكن هذا االستقرار في تكلفة واردات الغذاء يغطي على 

التغيرات الملحوظة في حجم اإلنفاق على بعض أنواع 
الغذاء بعينها، كما تساهم تكلفة الشحن في استقرار 

أحجام اإلنفاق، حيث يُتوقع أال تختلف كثيرًا عن مستوياتها 
2013. ومن بين السلع التي يُتوقع أن تشهد أكبر قدر من  في 

اللحوم  الحيواني مثل  البروتين  التغيير هناك منتجات فئة 
ترتفع مجتمعة بنسبة  والتي قد  ومنتجات األلبان واألسماك 

434 مليار دوالر، وتأتي هذه الزيادة  10 في المائة لتصل إلى 
زيادة  المتوقعة في تكلفة واردات هذه المنتجات بسبب 

كبيرة في أحجام الواردات وكذلك بسبب ارتفاع األسعار، 
خاصًة أسعار منتجات األلبان، وكذلك الحال بالنسبة الرتفاع 

12 في المائة في  أسعار البن بما سيؤدي لزيادة مقدارها 
المشروبات االستوائية. اإلنفاق على  إجمالي 

على الجانب اآلخر، يُنتظر أن تنخفض األسعار الدولية 
للسكر باإلضافة إلى نقص اإلقبال على استيراده مما 

 7 سيؤدي النخفاض قيمة اإلنفاق على هذه السلعة بنسبة 
في المائة، بينما سيظل حجم اإلنفاق على استيراد الزيوت 

الماضي. العام  النباتية تقريًبا على نفسه قيمته في 
باستثناء  وارداتها،  انخفاض أحجام  للحبوب، فإن  وبالنسبة 

األرز، مع انخفاض أسعارها سيؤدي إلى انخفاض إجمالي 
15 في المائة - أي ما يعادل  اإلنفاق على الحبوب بنسبة 

2013، وما زالت  30 مليار دوالر أمريكي - عن مستوياتها في 
الغذائية تشهد  الواردات  الرئيسية في إجمالي  حصة السلع 

13 في المائة من  تناقًصا مستمرًا، حيث يُتوقع أن تقل عن 
2014 بعد أن كانت  إجمالي اإلنفاق العالمي على الغذاء في 

15 في المائة العام الماضي. تفوق 

-30 -20 -10 0 10 20

منتجات األلبان
الزيوت النباتية 

والدهون احليوانية
اللحوم

اخلضروات 
والفاكهة
األسماك

البذور الزيتية
السكر

احلبوب اخلشنة
القمح

األرز
املشروبات 
االستوائية

في املائة

التغيرات المتوقعة في اإلنفاق العالمي على واردات 
الغذاء حسب السلعة من 2013 إلى 2014 )٪(

قيمة واردات الغذاء

هذا االتجاه الستقرار اإلنفاق العالمي على الواردات 
الغذائية في 2014 سيطال العديد من البلدان األكثر عجزًا 
اقتصاديًا، مثل مجموعة البلدان األقل نمًوا )LDC( والبلدان 

محدودة الدخل العاجزة غذائًيا )LIFDC( والدول اإلفريقية 
جنوب الصحراء الكبرى )باستثناء جنوب إفريقيا(، حيث تشير 

التوقعات لوفرة المحاصيل المحلية في هذه الدول في عام 
2014، خاصًة السلع الرئيسية، مما سيقلل من حاجتها 

للجوء لالستيراد، ومع ارتفاع األسعار الدولية ألهم السلع 
التي تصدرها الدول المعتمدة على السلع مثل البن والكاكاو 

يُتوقع أن تتحسن شروط التبادل التجاري الغذائي والزراعي.

البلدان محدودة الدخل البلدان األقل منًواالبلدان الناميةالبلدان املتقدمةالعالم
العاجزة غذائًيا

إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى

201320142013201420132014201320142013201420132014

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

1إجمالي الغذاء  2871 29076277152451938361321274443

219217160159595933141433اخلضروات والفاكهة

196165796711799141139331513احلبوب

132144961043639117755اللحوم

1611691091145255347744األسماك

108128667942493391034منتجات األلبان

الزيوت النباتية والدهون 
احليوانية

1031044443606066232344

8089273053604511البذور الزيتية

48452423242344111033السكر

8910069772023115512املشروبات االستوائية

اإلنفاق على واردات الغذاء اإلجمالية وللسلع الغذائية الرئيسية )مليار دوالر أمريكي(
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 مؤشر أسعار
الغذاء

 مؤشرات أسعار االستهالك
الغذائي العاملي

مؤشرات أسعار الغذاء واالستهالك الغذائي العالمي
الصادران من منظمة األغذية والزراعة

)أبريل/نيسان 2011 - أبريل/نيسان 2014(

Adam.Prakash@fao.org

مؤشر أسعار االستهالك الغذائي العالمي يواصل 
استقراره1

مؤشر أسعار االستهالك الغذائي العالمي الصادر من 
منظمة األغذية والزراعة هو مؤشر يرصد التغييرات في 

بيان صادر  العالمية طبًقا ألحدث  الغذائية  السلة  تكلفة 
)انظر العالمي  الغذائي  الميزان  المنظمة عن  من 

http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/ 
.)FB/FB/E

ليصل  حاًدا  ارتفاًعا  المؤشر  العام، شهد  في مطلع هذا 
يتراجع  أن  10 أشهر قبل  إلى أعلى مستوياته منذ  في مارس 

االرتفاع هو  وراء هذا  السبب  أبريل/نيسان، وكان  قليالً في 
وخاصًة  الغذائية،  السلع  لمعظم  الدولية  األسعار  ارتفاع 

أكبر  قيمة  االستهالك  إجمالي  في  تحمل  التي  الحبوب، 
إجمالي  المائة من  )65 في  التجارة  قيمتها في  بكثير من 

التقارب  أما  التجارة(،  المائة في  27 في  االستهالك مقابل 
الغذاء  المؤشر ومؤشر أسعار  بين هذا  الذي حدث مؤخرًا 

الماشية  أسعار  اتجاه  نتيجة  فيأتي  المنظمة  من  الصادر 
تحديد  تأثيرًا في  األكثر  العوامل  يعد من  والذي  لالرتفاع، 

الغذاء. أسعار  مؤشر 

مؤشر أسعار الغذاء ينخفض في أبريل/نيسان
بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء2 209.3 نقطة في أبريل/

نيسان 2014 منخفًضا عن شهر مارس/آذار بمقدار 3.5 نقطة أو 
1.6 في المائة، ومنخفًضا عن شهر أبريل/نيسان 2013 بمقدار 

7.6 نقطة أو 3.5 في المائة، ويرجع انخفاض الشهر الماضي 
في أغلبه إلى انخفاض حاد في أسعار منتجات األلبان، بجانب 

انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية أيًضا، بينما شهدت 
أسعار الحبوب واللحوم ارتفاًعا طفيًفا.

بلغ متوسط مؤشر أسعار الحبوب 206.9 في أبريل/نيسان 
مرتفًعا بمقدار نقطة واحدة )أو 0.5 في المائة( عن شهر 
مارس/آذار ولكنه يظل أقل بمقدار 24 نقطة )أو 10.3 في 

المائة( عن أبريل/نيسان 2013، لتكون الزيادة الشهرية أقل 
وضوًحا من تلك المسجلة في فبراير ومارس/آذار، وذلك بسبب 

تحسن األحوال المناخية في الواليات المتحدة وبسبب عدم 
تأثير التوترات السياسية في أوكرانيا على قدرة البالد على 
شحن الحبوب، ومالت أسعار األرز لالنخفاض في عدد من 
قطاعات السوق باستثناء أنواع األرز العطري والتي ظلت 

أسعارها مستقرة.

بلغ متوسط مؤشر أسعار الزيوت النباتية في أبريل/نيسان 
199 نقطة، منخفًضا بمقدار 6 نقاط )أو 2.8 في المائة( عن 

شهر مارس/آذار، ويأتي هذا االنخفاض بسبب زيت النخيل الذي 
انخفضت أسعاره بعد أنباء عن انخفاض غير متوقع في الطلب 

على االستيراد، وتحديًدا من االتحاد األوروبي، كما أن صادرات 
ماليزيا تأثرت بتواصل قوة عملتها، بينما ارتفعت أسعار زيت 

الصويا قليالً في استجابًة من السوق لبوادر انخفاض عالمي 
في األحجام المعروضة من فول الصويا.

مؤشرات أسعار منظمة األغذية والزراعة

بلغ متوسط مؤشر أسعار منتجات األلبان في أبريل/
نيسان 251.5 نقطة، بانخفاض حاد مقداره 17 نقطة )أو 

6.9 في المائة( عن شهر مارس/آذار، وقد تأثرت جميع أسواق 
منتجات األلبان بانخفاض واردات الصين )التي تعتبر المستورد 
الرئيسي لأللبان المجففة كاملة الدسم وثاني أكبر مستورد 

لأللبان المجففة منزوعة الدسم( وروسيا )المستورد الرئيسي 
للزبد(، كما أن امتداد موسم اإلنتاج في نيوزيلندا والبداية 
الطيبة للموسم في النصف الشمالي للعالم أدى لزيادة 

األحجام المتاحة للتصدير، وقد انخفضت أسعار جميع 
منتجات األلبان وتحديًدا الزبد واللبن المجفف.

بلغ متوسط مؤشر أسعار اللحوم في أبريل/نيسان 185.8 
0.4 في المائة( عن  0.8 نقطة )أو  نقطة، بارتفاع مقداره 

شهر مارس/آذار. وتأتي هذه الزيادة الطفيفة نتيجة ارتفاع 
أسعار لحم الخنزير، وذلك يرجع في جزء منه إلى مخاوف 

من تأثير فيروس إسهال الخنازير الوبائي على األحجام 
المتاحة للتصدير في الواليات المتحدة. أما أسعار لحم 

البقر، فبالرغم من أنها شهدت تغيرًا محدوًدا إال أنها تظل 
قريبة من مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل بسبب 

جفاف الطقس، والذي أثر على اإلنتاج في أستراليا والواليات 
المتحدة، كما حافظت أسعار الدواجن ولحم الضأن على 

استقرارها.

يُنشر مؤشر أسعار االستهالك الغذائي العاملي مرتني سنويًا في نشرة توقعات الغذاء. 1
2 http://www.fao.org/ :يتم حتديث مؤشرات أسعار الغذاء بصفة شهرية وهي متوفرة على موقع

worldfoodsituation
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بلغ متوسط مؤشر أسعار السكر في أبريل/نيسان 249.9 
1.6 في المائة( عن  4.1 نقطة )أو  نقطة، منخفًضا بمقدار 

شهر مارس/آذار، وقد انخفضت األسعار في أعقاب أنباء عن 

المنتجة  المناطق  المتاحة للتصدير في أهم  زيادة األحجام 
أيًضا  مثل تايالند والهند وأستراليا، كما تأثرت األسعار 

بجفاف المناخ، الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكروز.



سعار 
ت األ

شرا
مؤ

توقعات الغذاء14
مايو/أيار 2014

السكر6الزيوت النباتية5احلبوب4األلبان3اللحوم2مؤشر أسعار الغذاء1

200091.196.595.385.869.5116.1

200194.6100.1105.586.867.2122.6

200289.689.980.993.787.497.8

200397.795.995.699.2100.6100.6

2004112.7114.2123.5107.1111.9101.7

2005118.0123.7135.2101.3102.7140.3

2006127.2120.9129.7118.9112.7209.6

2007161.4130.8219.1163.4172.0143.0

2008201.4160.7223.1232.1227.1181.6

2009160.3141.3148.6170.2152.8257.3

2010188.0158.3206.6179.2197.4302.0

2011229.9183.3229.5240.9254.5368.9

2012213.3182.0193.6236.1223.9305.7

2012209.8184.1242.7219.2193.0251.0

216.9186.6258.8230.7194.0252.6أبريل/نيسان 2013

214.6180.0253.5234.8194.3250.1مايو/أيار 

211.9179.7246.2232.3193.5242.6يونيو/حزيران 

207.5179.4243.6222.3186.7239.0يوليو/متوز 

204.5182.4247.6206.8181.8241.7أغسطس/آب 

203.7186.1250.2195.0184.3246.5سبتمبر/أيلول 

206.6187.3251.1196.6188.0264.8أكتوبر/تشرين األول 

205.7185.7250.8194.3198.5250.6نوفمبر/تشرين الثاني 

205.8185.6264.1191.5196.0234.9ديسمبر/كانون األول

202.5182.2267.7189.0188.6221.7يناير/كانون الثاني 2014

207.8181.8275.4195.8197.8235.4فبراير/شباط 

212.8185.0268.5205.8204.8254.0مارس/آذار 

209.3185.8251.5206.9199.0249.9أبريل/نيسان 

مؤشر أسعار الغذاء: يتكون من متوسط مؤشرات أسعار 5 مجموعات سلع مذكورة أعاله، مع معايرة ملتوسط حصة الصادرات لكل مجموعة منها للفترة 2002-2004: إجماالً يتضمن املؤشر الكلي 73  1
تسعيرة يراعيها خبراء السلع في منظمة األغذية والزراعة كمعيار لألسعار الدولية للسلع الغذائية، وكل مؤشر فرعي هو املتوسط النسبي ألسعار السلع املدرجة في اجملموعة، وسعر الفترة األساسية يتكون 

من متوسطات أسعار السنوات 2004-2002.    
مؤشر أسعار اللحوم: يتم حسابه من متوسط أسعار أربعة أنواع من اللحوم معايرة حسب متوسط حصتها العاملية في الصادرات التجارية للفترة 2002-2004، وتشمل السلع منتجني من الدواجن وثالثة  2

منتجات من اللحم البقري وثالثة منتجات من حلم اخلنزير ونوع واحد من منتجات حلوم الضأن. إجماالً، يستخدم في حساب املؤشر 27 تسعيرة، وفي حالة وجود أكثر من تسعيرة لنوع واحد من اللحوم يتم 
استخدام متوسط حسابي بسيط، وقد تكون أسعار آخر شهرين تقديرية وقابلة للمراجعة.

مؤشر أسعار منتجات األلبان: يتكون من تسعيرات الزبد واللنب اجملفف كامل الدسم واللنب اجملفف منزوع الدسم واجلنب، مع معايرة املتوسط حسب املتوسط العاملي حلصص الصادرات العاملية للفترة 2004-2002. 3
مؤشر أسعار احلبوب: يحتسب هذا املؤشر من مؤشر سعر القمح الصادر من اجمللس الدولي للحبوب )IGC(، والذي هو في حد ذاته متوسط 10 تسعيرات قمح مختلفة، مع تسعيرة لصادرات الذرة و16 تسعيرة  4

أرز، وجُتمع تسعيرات األرز في ثالث مجموعات تضم نوعيات األرز العطري )األروماتي( وقصير احلبة )اجلابونيكا( وطويل احلبة )اإلنديكا(، وضمن كل نوعية يتم حساب املتوسط البسيط لألسعار النسبية 
للتسعيرات املتعلقة؛ ثم يتم دمج متوسط األسعار النسبية لكل من النوعيات الثالثة من خالل معايرتها حسب احلصة التجارية املفترضة )املثبتة( لكل منها، بعد ذلك يتم دمج مؤشر سعر القمح الصادر 

من اجمللس الدولي للحبوب بعد حتويله إلى السعر األساسي للفترة 2002-2004، مع األسعار النسبية للذرة، مع متوسط األسعار النسبية احملسوبة جملموعة األرز ككل، مع معايرة كل سلعة مبتوسط حصتها 
في الصادرات التجارية للفترة 2004-2002.

مؤشر أسعار الزيوت النباتية: ويتكون من متوسط 10 زيوت مختلفة معايرة حسب متوسط حصة كل منتج زيتي في الصادرات التجارية للفترة 2004-2002. 5
مؤشر أسعار السكر: مؤشر مصاغ من أسعار اتفاقية السكر الدولية معتمًدا على الفترة 2002-2004 كأساس. 6

مؤشر أسعار الغذاء الصادر من منظمة األغذية والزراعة
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تصدر نشرة »توقعات الغذاء« عن قسم التجارة واألسواق لمنظمة األغذية 
األغذية  عن  المبكر  واإلنذار  لإلعالم  العالمي  »النظام  إطار  في  والزراعة، 
والزراعة«. ويأتي التقرير في نشرة نصف سنوية تتناول التطورات التي تؤثر على 
األسواق العالمية للغذاء والعلف الحيواني. ويوفر كل تقرير تقييمات شاملة 
وأسعار  ومخزون  وتجارة  واستخدام  إنتاج  لكل من  المدى  وتوقعات قصيرة 
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 
يتعلق  فيما  خاصة  األغذية«  وحالة  المحاصيل  »توقعات  وهي  والزراعة، 
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 األغذية 
والزراعة )/http://www.fao.org( على العنوان التالي: /http://www.fao.org/giews. كما 
يُمكن االطالع على غيرها من الدراسات عن األسواق وأوضاع األغذية في العالم 

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

يقوم هذا التقرير على أساس المعلومات المتاحة حتى نهاية 
أبريل/نيسان 2014، وستصدر نشرة »توقعات الغذاء« التالية في أكتوبر/

تشرين األول 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
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