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للمرة األولى منذ ثالث سنوات، قد يشهد 
األرز ازدهارًا في 2016، يوصله إلى مستويات 

قياسية جديدة. ففي غياب المبيعات الكبيرة، 
ضغطت التوقعات بمحاصيل جيدة في النصف 
الشمالي من الكرة على األسعار الدولية مسببة 

هبوطها، إلى جانب التوقعات المبكرة التي تنبئ 
باستمرار انخفاض الطلب على االستيراد في 

.2017

األرز

ينتعش اإلنتاج العالمي في2016، ويعود ذلك 
بشكل كبير إلى التوقعات بإنتاج وفير وقياسي 

في الواليات المتحدة األمريكية. غير أنه من 
المحتمل أن يتراجع المخزون العالمي نوعًا ما 

بفعل االستنزاف الحاصل في الصين والبرازيل 
وجنوب أفريقيا. ومن المرجح أن ُيشكل توافر 

كميات التصدير بشكل كبير األسعار الدولية ضغطًا 
يتسبب في هبوط أسعارها.

الحبوب الخشنة 

تشير التوقعات المبدئية لعام 17/2016 نحو 
إمدادات عالمية وحالة من الطلب مستقرة نسبيًا 
على الجريش والزيوت، كليهما. ومن المتوقع أن 

ينتعش اإلنتاج العالمي للجريش والزيت نتيجة 
النتعاش إنتاج فول الصويا وزيت النخيل، في 
الوقت الذي تقول فيه التنبؤات بارتفاع الطلب 

العالمي على وتيرة ثابتة.

المحاصيل الزيتية 

من المنتظر أن تستعيد الكسافا مكانتها كواحدة من 
أكثر المحاصيل الغذائية توسعًا، وخاصة بعد انتعاش 

إنتاجها عن العام الماضي. ولقد كشف التقلص 
الكبير في حجم التجارة العالمية الذي شهده عام 
2016، عن مكامن الضعف الشديد الذي تعاني 

منه قطاعات االستخدام غير الغذائي للكسافا 
تجاه التطورات الحاصلة في األسواق التي تكون 

الكسافا فيها عنصرًا منافسًا، وخاصة مع الذرة. 

الكسافا

العالمية لمنتجات األلبان منذ  ارتفعت األسعار 
مايو/أيار بفعل تخفيض اإلمدادات الوفيرة 

من الصادرات. ومن المتوقع أن يرتفع اإلنتاج 
2016 بالرغم من احتمال  العالمي للحليب في 

أن تسبب ظروف الطقس المناوئة وعائدات 
المزارع المنخفضة إعاقة اإلنتاج في بعض 

البلدان.  

منتجات األلبان

ُيبقي اإلنتاج العالمي القياسي والمخزون الوفير 
أسعار القمح في أدنى مستوياته ألعوام عديدة.  

فقد شجعت وفرة اإلمدادات بالقمح الرديء 
والمطروح بأسعار رخيصة على استخدامه في 

حصص األعالف. ومن المتوقع أن تبقى التجارة 
العالمية للقمح في 17/2016 عند مستويات 

قياسية مع بزوغ االتحاد الروسي كأكبر بلد ُمصدر 
للقمح.

 القمح

من المتوقع أن يقف معدل اإلنتاج العالمي 
للحوم 2016، عند 320 مليون طن، مع احتمال أن 
يتسبب هبوط حجم اإلنتاج في الصين وأستراليا 

بموازنة النمو الذي تشهده العديد من البلدان. ومن 
المتوقع أن تسترد تجارة اللحوم العالمية عافيتها 

بعد ازديادها بنسبة 4.4 في المائة وبلوغها 31.1 
مليون طن. 

اللحوم

من المتوقع أن يرتفع اإلنتاج العالمي لألسماك 
ارتفاعًا معتداًل في 2016، بفعل المكاسب 

المستدامة بالثروة المائية. فبعد الهبوط الحاد الذي 
شهدته قيمة األغذية البحرية في 2015 متأثرة 

بارتفاع سعر الدوالر األمريكي، من المتوقع لها أن 
تنتعش هذا العام. وقد تحافظ اإلمدادات المحدودة 

من األنواع األساسية المتداولة للتجارة، مقرونة 
بالطلب المستمر على االستيراد، على ارتفاع 

األسعار العالمية لألغذية البحرية.

مصائد األسماك  

من منظور عالمي، من المتوقع أن 
تحافظ أسواق السلع الغذائية على 

استقرارها عمومًا، للفترة 17/2016، 
وسط الحجم المرتفع من الصادرات واألسعار 

الدولية المنخفضة واألكثر استقرارًا، وخاصة بالنسبة 
للحبوب. إال أنه من المنتظر أن تسجل فاتورة 

واردات األغذية على المستوى العالمي انخفاضًا 
غير مسبوق منذ ست سنوات، علمًا أنها مازالت 

تتجاوز عالمة الترليون دوالر أمريكي.   

مقتطفات

قرار نيروبي بشأن المنافسة في التصدير

بالرغم من االرتفاع العام الذي بدأ منذ بدايات 2016، حافظت األسعار الدولية للسلع الغذائية على قيمها األدنى بكثير من قيم الذروة التي كانت 
قد بلغتها، كما ال يتوقع لها أن تعود إلى تلك الذروة خالل العقد القادم )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية/منظمة األغذية والزراعة 2016(. وفي 
هذا السياق، يعد القرار الموافق عليه في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد في ديسمبر/كانون األول 2015 في نيروبي، 

 الذي يحث على الحد من دعم الصادرات، قرارًا هامًا لتمكنه من منع األعضاء من معاودة استخدام هكذا دعم.
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الحبوب

للتواصل:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير في  17/2016  
مقارنة مع   16/2015

17/2016
نتاج متوقع

16/2015
إنتاج مقدر

15/2014

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.5 2 569.0 2 530.7 2 563.3 اإلنتاج

-2.4  384.8  394.1  378.6 التجارة 2

1.6 2 560.2 2 520.1 2 496.4 إجمالي االستهالك

1.3 1 105.5 1 091.4 1 080.3  أغذية

2.7  921.9  898.0  885.7  أعالف

0.4  532.9  530.7  530.4 استخدامات أخرى

0.7  659.9  655.5  654.5 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

0.2  149.0  148.8  148.9 العالم )كغ/السنة(

0.3  146.6  146.2  146.8 بلدان العجز الغذائي ذات 3 
الدخل المنخفض )كغ/السنة(

25.2 25.6 26.0 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

15.9 15.8 17.9 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 

التغير خالل يناير/
كانون الثاني-سبتمبر/
أيلول 2016 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني-
سبتمبر/أيلول 2015

2016

 يناير/كانون 
 الثاني –

أبريل/نيسان

2015 2014 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب  

)100=2004-2002(

-10.1 149  162 192

  إنتاج الحبوب واستهالكها ومخزونها

  نظرة على السوق العالمية للحبوب 1 

1  األرز وفق مكافئه المطحون
2 يقصد بالتجارة هنا الصادرات اعتمادًا على موسم تسويق القمح والحبوب الخشنة خالل يوليو/

تموز-يونيو/حزيران وموسم تسويق األرز خالل يناير/كانون الثاني- ديسمبر/كانون األول. 
3 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض

تشير النظرة االستشرافية اإليجابية لإلنتاج العالمي للحبوب 
في 2016، مقرونة باإلمدادات الوفيرة إلى توازن مريح بين 

العرض والطلب في 17/2016.
في 2016، ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة 1.5 في المائة، أو 
38 مليون طن، ضاربًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 569 2 
مليون طن، أي ما يفوق الذروة السابقة بـ 5.5 مليون طن 

على األقل، في 2014. أما التنبؤات الحالية للمنظمة، فتفوق 
تنبؤاتها في سبتمبر/أيلول، بـ 3.4 مليون طن، بحيث تمس 
هذه التعديالت ذات االتجاه الصاعد محاصيل القمح واألرز، 

بشكل محدد. فمن المتوقع أن يتجاوز اإلنتاج العالمي للقمح 
في 2016 المستوى القياسي الذي بلغه في 2015، بـ 1.2 

في المائة، مدفوعًا بارتفاع إنتاج الهند واالتحاد الروسي 
والواليات المتحدة. وفي نفس السياق، من المتوقع أن 

يرتفع اإلنتاج العالمي لألرز بنسبة 1.3 في المائة، بسبب 
االنتعاش الحاصل في آسيا والمكاسب التي حصلت عليها 
أفريقيا وأمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن يتحسن اإلنتاج 

الدولي للحبوب الخشنة بنسبة 1.8 في المائة عن المستوى 
المنخفض إلنتاج العام الفائت، ما يعكس بشكل أساسي 

تنبؤات بمحاصيل قياسية للذرة في الواليات المتحدة 
واألرجنتين والهند.

كما يتوقع أن يتوسع استخدام الحبوب العالمية في 17/2016 
بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 560 2 مليون طن، مع التزايد 

الذي لوحظ في استخدام األعالف بنسبة 2.7 في المائة في 
عام 2017 وسط إمدادات وفيرة من الذرة والقمح ذو الجودة 

المنخفضة. وبالرغم من النمو السنوي المتوقع في استخدام 
الحبوب ككل، سيسبب االرتفاع العالمي إلنتاج الحبوب في 

2016 زيادة في مستوى المخزون العالمي للحبوب. كل هذا 
ينطبق على القمح حيث من المتوقع أن ينحدر مخزون الحبوب 

الخشنة واألرز في نهاياته إلى ما هو أدنى من مستوى 
االفتتاح، بكثير. 

بالرغم من التقديرات بانخفاض نسب مخزونات القمح والحبوب 
الخشنة واألرز المخصصة لالستعمال نوعًا ما في 17/2016، 

من المتوقع أن تحافظ اإلمدادات المعدة للتصدير على 
وفرتها. تنطبق هذه الحالة بشكل خاص على الحبوب الخشنة 

التي قد تواجه تراجعًا من حيث الطلب على الواردات في 
.17/2016

اإلنتاج )المحور األيسر(االستهالك )المحور األيسر(

مليون طنمليون طن

المخزون )المحور األيمن( 
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دراسة استشرافية لألغذية 
 أكتوبر/تشرين األول  2016

القمح 

للتواصل:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير في  17/2016  
مقارنة مع   16/2015

17/2016
نتاج متوقع

16/2015
إنتاج مقدر

15/2014

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.2  742.4  733.8  730.5 اإلنتاج
0.1  165.0  164.9  156.6 التجارة 1
2.1  730.5  715.7  703.6 إجمالي االستهالك
1.0  498.2  493.2  486.7  أغذية
6.2  145.7  137.2  133.4  أعالف
1.4  86.5  85.3  83.5 استخدامات أخرى
3.7  234.2  225.8  211.2 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

-0.1  67.2  67.2  67.1 العالم )كغ/السنة(

-0.4  47.5  47.6  47.4 بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض )كغ/السنة(

31.7 30.9 29.5 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

17.4 16.6 16.7 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 2 

التغير خالل يناير/
كانون الثاني-سبتمبر/
أيلول 2016 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني-
سبتمبر/أيلول 2015

2016

 يناير/كانون 
 الثاني –

أبريل/نيسان

2015 2014 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب  

)100=2004-2002(

-14.4 126 144 181

إنتاج القمح واستهالكه ومخزونه

سوق القمح العالمية في لمحة

1 يقصد بالتجارة هنا الصادرات اعتمادًا على موسم تسويق مشترك يوليو/تموز- يونيو/حزيران. 

2  يشتمل المصدرون الرئيسيون على كل من األرجنتين وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي 

وكازاخستان واالتحاد الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة. 
 3  بيانات مشتقة من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب. 

من المتوقع أن تشهد السوق العالمية للقمح في 17/2016 
موسمًا آخر بإمدادات وفيرة وسط توقعات بإنتاج يبلغ 

مستويات قياسية ومخزونات متزايدة. وتعني توقعات 
المنظمة الحالية التي تقول بحجم إنتاج 2016 يبلغ 742.4 

ماليين طن، أن هذه الزيادة هي أعلى بنسبة 1.2 في المائة 
من المستوى القياسي الذي أحرزته في 2015، بسبب الزيادات 

في الهند واالتحاد الروسي والواليات المتحدة األمريكية التي 
كانت سببًا في الزيادات السنوية األخيرة. هذه التوقعات هي 

أعلى بـ 1.6 مليون طن من تلك المعلن عنها في سبتمبر/
أيلول، التي تعكس بشكل أساسي توقعات محسنة للمحاصيل 

في األرجنتين وأستراليا. 
ولقد ارتفعت توقعات التجارة العالمية للقمح )ومن ضمنها 

دقيق القمح في مكافئ القمح( في 17/2016 )يونيو/ حزيران 
ويوليو/تموز( بنسبة 1.5 مليون طن منذ سبتمبر/أيلول ووصلت 

اليوم إلى 165 مليون طن، أي إلى مستوى يقارب المستوى 
القياسي الذي سجلته في 16/2015. على النطاق اإلقليمي، 
من المتوقع أن تبقى واردات القمح في 17/2016 قريبة من 

مستويات موسم العام الفائت. أما من جهة التصدير، فاالتجاه 
الذي بدأ بالظهور مؤخرًا هو بلوغ االتحاد الروسي مرتبة أكبر 

ُمصدر للقمح في العالم، متخطيُا بذلك االتحاد األوربي المتوقع 
أن يحتل المرتبة الثانية البعيدة كل البعد عن مرتبة االتحاد 

الروسي، والتي تكاد تكون قريبة من مرتبة الواليات المتحدة 
األمريكية. 

من المحتمل أن يصل االستخدام الكلي للقمح في 17/2016 
إلى 730.5 مليون طن، أي أكثر بـ 15 مليون طن، أو 2 في 
المائة من تقديرات 16/2015. ومع بلوغه 498 مليون طن، 

يعد االستهالك الغذائي السبب وراء حجم االستخدام العالمي 
للقمح. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يزداد استخدام القمح في 
حصص العلف بنسبة 6.2 في المائة واصاًل بذلك إلى 146 
مليون طن، ما يعكس وفرة إمدادات القمح الرديء وبأسعار 

متهاودة.
ومن المتوقع أن يشهد المخزون العالمي من القمح مزيدًا من 
االرتفاع في 17/2016 ليصل إلى 234 مليون طن، أي أعلى بـ 

8.4 مليون طن من مستويات االفتتاح المرتفعة أصاًل واألعلى 
منذ 02/2001. ونتيجة لذلك، ستصل نسبة المخزون-بالنسبة-

لالستهالك في 17/2016 31.7 في المائة، أي أعلى بكثير من 
الحد األدنى تاريخيًا الذي سجل نسبة 22.7 في 08/2007. ففي 
هذا السياق، من المرجح أن تحافظ األسعار العالمية للقمح على 
استقرارها عند مستوى منخفض نسبيًا خالل موسم 17/2016.

اإلنتاج )المحور األيسر(االستهالك )المحور األيسر(

مليون طنمليون طن

المخزون )المحور األيمن( 
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على الرغم من ارتفاع اإلنتاج العالمي للحبوب الخشنة في 
2016، إال أن التنبؤات حيال العرض والطلب للعام 17/2016 
تنبئ بانكماش ضئيل لألسواق فيما إذا قورنت بالموسم 

السابق. إال أن وفرة الكميات المعدة للتصدير، مقرونة 
بتوقعات تشير إلى ضعف الطلب على الواردات، من الممكن 

أن تبقى الحبوب الخشنة الدولية مكبوحة. وتفيد التنبؤات 
بأن اإلنتاج الدولي للحبوب الخشنة في 2016 سيزداد بنحو 

1.8 في المائة مقارنة للمحصول المخفض لعام 5102. ومن 
المتوقع إلنتاج الذرة الذي سجل مستويات مرتفعة قياسيًا 

في الواليات المتحدة واألرجنتين، المقرون مع المكاسب 
التي تحققت في عدد من البلدان المنتجة األساسية، أن تعزز 
اإلنتاج العالمي للذرة في 2016، بالرغم من التراجعات الحادة 

المتوقعة في البرازيل والصين وجنوب أفريقيا. وعلى نفس 
المنوال، يتجه اإلنتاج العالمي من الذرة البيضاء، السرغوم، 
نحو االزدياد مع توقعات بالنمو في السودان والمكسيك، 

ما يعّدل التخفيض الحاصل في الواليات المتحدة، بل وأكثر. 
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الشعير 
عن قرينه لعام 2015 بسبب مخرجات أصغر حجمًا في عديد من 

البلدان، وخاصة المغرب وتركيا.
كما يتوقع الستخدام الحبوب العالمي أن يتنامى بنسبة 

1.5 في المائة في 17/2016، مدفوعًا إلى حد بعيد بإقبال 
أعلى على استخدام الحبوب الخشنة في علف الحيوانات 

واالستخدامات الصناعية. ويتعلق التوسع األكثر أهمية 
بالذرة، التي قد تشهد حصصًا متزايدة منها طريقها نحو علف 
الحيوانات في الواليات المتحدة والصين، مدعومة بإمدادات 

محلية كبيرة وأسعار أكثر تنافسية من العام السابق. ومن 
المتوقع كذلك، أن يزيد انخفاض األسعار من احتمالية استخدام 

الحبوب في الصناعة، وبخاصة الذرة التي غالبًا ما تستخدم 
لصناعة النشاء والوقود الحيوي.

قد تظهر حاجة إلى خفض مخزون الحبوب الخشنة مع دنو 
مواسم عام 2017 من نهايتها، إذ رغم تزايد اإلنتاج، تبقى 
التوقعات بانخفاض طفيف في إجمالي اإلنتاج للموسم 

17/2016 عن االستهالك المتوقع. ولعل تدني اإلنتاج في 
الصين، التي تهدف حكومتها إلى تخفيض حجم مخزونها 
المتراكم من الذرة، سيكون مسؤواًل عن كثير من التراجع 

المتوقع في االحتياطي العالمي، ما سيتسبب بدوره في 
انخفاض طفيف يطال نسبة المخزون إلى االستخدام في 

العالم، وذلك إلى مستوى اليزال يشير إلى توازن مريح بين 
العرض والطلب. في الواقع، وبناًء على تراكم المخزون في 

عديد من البلدان المصّدرة الرئيسية، قد تظهر زيادة في 
نسبة الحبوب الخشنة في تلك البلدان بحيث تغطي نسبة 
المخزون إلى نفاذه الكلي )نتيجة االستهالك المحلي إلى 
جانب التصدير(. وبما أن هذا األمر سيتسبب في تحسين 

ظروف السوق الدولية، قد تشهد األسعار العالمية استمرارية 
في الضغط المسبب النخفاضها على امتداد معظم موسم 

 .17/2016
 

الحبوب الخشنة 

للتواصل:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير في  17/2016  
مقارنة مع   16/2015

17/2016
نتاج متوقع

16/2015
إنتاج مقدر

15/2014

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.8 1 328.8 1 305.4 1 338.2 اإلنتاج
-5.2  176.0  185.8  177.3 التجارة 1
1.5 1 328.4 1 309.0 1 301.4 إجمالي االستهالك
1.9  204.5  200.6  199.4  أغذية
2.1  758.0  742.7  734.5  أعالف
0.1  365.9  365.7  367.5 استخدامات أخرى
-1.1  256.1  259.0  268.6 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

0.8  27.6 27.3  27.5 العالم )كغ/السنة(
1.5  40.5 39.9  40.4 بلدان العجز الغذائي ذات 

الدخل المنخفض )كغ/السنة(
 18.7 20.0  20.5 نسبة )%(  المخزون إلى 

االستخدام في العالم
13.0 11.9 12.9 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 

لدى المصدرين الرئيسيين 2 

التغير خالل يناير/
كانون الثاني-سبتمبر/
أيلول 2016 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني-
سبتمبر/أيلول 2015

2016

 يناير/كانون 
 الثاني –

أبريل/نيسان

2015 2014 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب  

)100=2004-2002(

-5.6 153 161 183

  إنتاج الحبوب الخشنة واستهالكها ومخزونها

نظرة على السوق العالمية للحبوب الخشنة

1  يقصد بالتجارة هنا الصادرات اعتمادًا على موسم تسويق مشترك خالل يوليو/تموز – 

يونيو/حزيران. 
2  يشتمل المصدرون الرئيسيون على كل من األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا واالتحاد 

األوروبي واالتحاد الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة.
 

اإلنتاج )المحور األيسر(االستهالك )المحور األيسر(

مليون طنمليون طن

المخزون )المحور األيمن( 

التوقعات
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األرز

للتواصل:
Concepcion.calpe@fao.org

Shirley.Mustafa@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير في  17/2016  
مقارنة مع   16/2015

17/2016
نتاج متوقع

16/2015
إنتاج مقدر

15/2014

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.3 497.8 491.5 494.6 اإلنتاج
0.7 43.8 43.5 44.6 التجارة 1
1.2 501.4 495.4 491.4 إجمالي االستهالك
1.3 402.7 397.7 394.2  أغذية
-0.7 169.6 170.7 174.7 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

0.2 54.2 54.1 54.3 العالم )كغ/السنة(
0.0 58.7 58.7 59.0 بلدان العجز الغذائي ذات 

الدخل المنخفض )كغ/السنة(

33.2 34.1 35.3 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

17.3 19.3 24.2 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 2 

التغير خالل يناير/
كانون الثاني-سبتمبر/
أيلول 2016 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني-
سبتمبر/أيلول 2015

2016

 يناير/كانون 
 الثاني –

أبريل/نيسان

2015 2014 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب  

)100=2004-2002(

-8.7 196 211 235

 إنتاج األرز واستهالكه ومخزونه

نظرة على السوق العالمية لألرز

1   صادرات السنة التقويمية )إظهار السنة الثانية(. 

2   يشتمل المصدرون الرئيسيون على كل من الهند وباكستان وتايلند والواليات المتحدة وفيت نام. 

 مليون طن، مكافئ أرز مطحون مليون طن، مكافئ أرز مطحون

يظهر موسم 2016 مؤاتيًا في النصف الشمالي من الكرة 
األرضية، مع غزارة في األمطار الموسمية شهدتها آسيا 
عوضت النكسات المتعلقة بالنينيو والتي طالت منطقة 

خط االستواء وجنوبها. نتيجة لذلك، جرى تحديث التوقعات 
المتعلقة بإنتاج األرز عام 2016، حيث تقول بوصول اإلنتاج إلى 

مستوى قياسي يبلغ 497.8 مليون طن، أي أعلى بكمية 6.3 
مليون طن أو بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع اإلنتاج المتدني 
لعام 2015. وفي حال تأكيد ذلك، سيكون هذا العام هو األول 

الذي يسجل فيه اإلنتاج العالمي زيادة منذ 2013. ويعود جّل 
هذه الزيادة إلى حاالت التحسن التي شهدتها آسيا، رغم توقع 

مكاسب كبيرة أيضًا في كل من أفريقيا والواليات المتحدة.  
 وعقب توليفة من تفاقم محدودية الصادرات وتراجع الطلب

 ،2016على الواردات أسفرت عن تدني عمليات التسليم عام 
 تشير التوقعات األولية إلى حالة من استقرار تجارة األرز على

 .2017 مليون طن عام 43.8المستوى العالمي عند كمية 
 أما على صعيد االستيراد، قد يفضي تحسن الحصاد على

 المستوى المحلي إلى تمكين بلدان الشرق األقصى وأمريكا
 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي من تخفيض وارداتها، وكذلك
 األمر في أفريقيا، حيث قد يشهد االستيراد تراجعًا في النمو

 بفعل الحصاد الجيد من المحاصيل وتراجع قيمة العمالت
 المحلية. أما على صعيد التصدير، يمكن لتحسن اإلنتاج أن

 يساعد الهند على تعزيز مبيعاتها في األسواق الدولية،
 وذلك على حساب التراجع في عمليات التسليم بشكل رئيس

 من جانب تايلند، ما يدعم موقع الهند كموّرد رائد لألرز على
 مستوى العالم.

ومع توسع نطاق استخدام األغذية الذي دفع إلى زيادة في 
إجمالي استخدام األرز عن اإلنتاج المتوقع عام 2016، قد يشهد 

احتياطي األرز العالمي عند اختتام موسم 17/2016 تراجعًا 
للموسم الثاني على التوالي، ليصل بذلك إلى 169.6 مليون 
طن. ومن التوقع أن تتصدر كل من الهند وتايلند التراجع في 

المخزون بنسبة 0.7 في المائة، إال أن هذا التراجع قد يكون 
مخففًا بفعل تراكم المخزون في أماكن أخرى، السيما في 

الصين )األرض الرئيسية(. وعليه، فإن نسبة المخزون العالمي 
إلى االستخدام خالل موسم 17/2016، والبالغة 33.2 في 

المائة، ستبقى أعلى من نسبة 30 في المائة التي تجاوزتها 
على الدوام خالل فترة السنوات الخمس األخيرة. 

وصل المنحى الصاعد لثالثة أشهر في األسعار على 
المستوى الدولي إلى نهايته خالل أغسطس/آب، إذ ظهر 

ضغط على عروض األسعار نتيجة غياب الطلب الكبير من جانب 
الجهات التقليدية المسؤولة عن عمليات الشراء، إلى جانب 

التوقعات بتوافر المحاصيل نتيجة حصاد كميات وفيرة منها. 
وأسفر ذلك خالل سبتمبر/أيلول عن تدٍن في قيمة مؤشر 

منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز إلى 190 نقطة، 
وهو أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2008.  

اإلنتاج )المحور األيسر(االستهالك )المحور األيسر(

المخزون )المحور األيمن( 

التوقعات

0

100

200

300

370

420

470

520

16/1714/1512/1310/1108/0906/07



ق
وا

س
أل

 ا
ت

صا
لخ

م

7 6
دراسة استشرافية لألغذية 
 أكتوبر/تشرين األول  2016

المحاصيل الزيتية 

من المتوقع أن يشهد اإلنتاج العالمي من الكسافا تحسنًا عام 
2016 وذلك بفعل عودة ظروف الطقس األكثر طبيعية مقارنة 
مع العام الماضي، حيث تسببت ظاهرة النينيو بأضرار لحقت 

بالغالل في جّل المناطق الزراعية. إال أن تحمل المحصول 
لظروف الطقس المتقلب أدى إلى وقاية الكسافا من التراجع 

الكبير في إنتاجها، ما شجع الحكومات على وضع توسيع نطاق 
زراعة الكسافا على قمة جدول أعمالهم، السيما في المناطق 

التي تواجه انعدامًا في األمن الغذائي. كما ثمة توقعات 
إيجابية حيال اإلنتاج في البلدان ذات برامج تنويع الوجبات 

الغذائية أو تلك التي تتوق إلى الحّد من استيرادها لمحاصيل 
أساسية، وعلى رأسها القمح واألرز. 

ومن المتوقع أن يسجل حجم التجارة العالمية في الكسافا عام 
2016 تراجعًا إلى أدنى مستوى له خالل ست سنوات. ولعل 

التدفق الدولي للكسافا، السيما المقتصر على شرق وجنوب 
شرق آسيا، يعتمد بدرجة كبيرة على طلب قطاعي الصناعة 

واألعالف، وبخاصة من جانب الصين، المستورد األول للكسافا 
في العالم، ناهيك عن اعتماده على تنافسية اإلمداد في 

تايلند، المصّدر األول للكسافا على مستوى العالم. ومع تغير 
السياسات الداعمة لزيادة استخدام البدائل المحلية في الصين 
من المخزون الوطني، السيما الذرة، تراجع الطلب الدولي على 

الكسافا، وتفاقمت حالته بفعل ضعف تجارة الكسافا نسبيًا.
 

ومع تجاوز المخزون الصيني للذرة كامل السوق اإلقليمية 
للكسافا، نجد أن امكانية الكسافا على التنافس في أسواق 

خارج الصين غير مضمونة أيضًا، وذلك عند األخذ بعين االعتبار 
أن أسعار الذرة على المستوى الدولي تراجعت إلى أدنى 

مستوى لها خالل عدة سنوات في سبتمبر/أيلول هذا العام. 
وعليه، تتعرض عروض أسعار الكسافا إلى ضغط هائل، حيث 
ثمة حاجة إلى زخم يدفع إلى المحافظة على حيوية قطاعات 
الكسافا داخل المنطقة للتمكن من تصحيح األسعار على نحٍو 

ملحوظ، وتمكين هذا المنتج من المنافسة في األسواق 
الدولية.  

للتواصل:
Adam.Prakash@fao.org

التغير: 2016 2016
كمية متوقعة

2015
كمية مقدرة

2014

% مليون طن، مكافئ جذور طازجة
الموازنة العالمية

2.6 288.4 281.1 278.7 اإلنتاج
-28.4 28.2 39.3 37.2 التجارة

مؤشرات العرض والطلب 
استهالك الفرد لألغذية

1.5 21.0 20.7 20.7 العالم )كغ/العام(
1.1 34.3 33.8 34.1 بلدان نامية )كغ/العام(
1.5 67.1 66.1 70.5 أقل البلدان نموًا )كغ/العام(

-0.4 108.8 109.2 114.4 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 

-30.2 9.8 14.0 13.3 حصة التجارة من المنتج )%(

التغير خالل يناير/
كانون الثاني-سبتمبر/
أيلول 2016 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني-
سبتمبر/أيلول 2015 

2016

 يناير/كانون 
الثاني-
سبتمبر

2015 2014 أسعار الكسافا  )دوالر 
أمريكي/طن( 1 

)100=2004-2002(

-17.3 178.3 215.7 228.1  رقائق بطاطا إلى الصين
 )تسليم سطح السفينة في

)بانكوك
-16.2 361.0 430.5 428.8  نشاء )تسليم سطح

)السفينة في بانكوك
-26.7 51.3 70.0 72.4  أسعار المحاصيل الجذرية

المحلية التايلندية

 اإلنتاج العالمي من الكسافا

 نظرة على السوق العالمية للكسافا

1    الجمعية التايلندية لتجارة التبيوكة   

مليون طن
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دراسة استشرافية لألغذية 
 أكتوبر/تشرين األول  2016

للتواصل:
Peter.Thoenes@fao.org

لنسبة المئوية للتغير 
في  16/2015  مقارنة 

مع   15/2014

16/2015
إنتاج متوقع

15/2014
إنتاج مقدر

14/2013

% مليون طن
إجمالي المحاصيل الزيتية

4.3 556.9 534.1 549 اإلنتاج
الزيوت والدهون

4.4  216.5 207.3 210.8 اإلنتاج
1.7  250.5 246.3 247.3  اإلمداد
2.9  217.3 211.2 206.2 االستهالك
3.1 119.4 115.8 114.3 التجارة

 15.6 16.3 18.6 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

 10.0 9.7 10.7 نسبة )%( المخزون إلى 
النفاذ لدى المصدرين 

األساسيين 
الوجبات والكعك

4.4  143.9 137.9 141.1 اإلنتاج
2.4 168.1 164.1 162.6 اإلمداد
3.5  144.0 139.1 133.4 االستهالك
3.3  93.5 90.5 86.7 التجارة

 15.5 16.0 18.7 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

 9.5 9.1 10.6 نسبة )%( المخزون إلى 
النفاذ لدى المصدرين 

األساسيين
النسبة المئوية للتغيير 
في يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2016 
مقارنة مع يناير/كانون 
الثاني – أبريل/نيسان 

2015

2016

 يناير/كانون 
 الثاني –

أبريل/نيسان

2015 2014 مؤشر  منظمة األغذية 
والزراعة لألسعار   

)100=2004-2002(

1.3 153 149 184 البذور الزيتية
-8.0 171 179 243 الوجبات والكعك
7.3 160 147 181 الزيوت النباتية

 المؤشرات الشهرية لمنظمة األغذية والزراعة لألسعار
 الدولية للبذور الزيتية والزيوت النباتية والوجبات/الكعك

100 = 2002-2004 

  نظرة على السوق العالمية للمحاصيل الزيتية ومنتجاتها

مالحظة: يرجى العودة إلى الحاشية 4 في الصفحة 34 وإلى الجدول 2 في الصفحة 37 للحصول 
على شرح التعاريف والتغطية.  

بعد محدودية المنتجات الرئيسية في األسواق خالل الموسم 
16/2015، تشير التوقعات األولية للموسم 17/2016 إلى حالة 

متوازنة نسبيًا بين العرض والطلب بالنسبة لكل من المحاصيل 
المجروشة والكسبات، والزيوت والدهون. 

وخالل الموسم 17/2016 من المتوقع أن يشهد إنتاج البذور 
الزيتية تحسنًا عامًا عقب تراجعه خالل الموسم السابق، حيث 

قد يصل إلى مستوى قياسي جديد. وبينما يعد فول الصويا 
المسؤول األكبر عن هذا التحسن، نجد ثمة بذور زيتية أخرى قد 

تفضي إلى مكاسب جمة، باستثناء بذور اللفت. ويتركز نمو 
فول الصويا في الواليات المتحدة، حيث تعمل غالله المرتفعة 

على تعزيز اإلنتاج. وفي أمريكا الجنوبية، قد يسجل اإلنتاج 
نموًا بمستوى معتدل، حيث من المتوقع أن يقلص المزارعون 
زراعة فول الصويا لصالح المحاصيل المنافسة. أما في الصين 
والهند، فقد يشهد اإلنتاج توسعًا ليعكس اتجاه المنحى الهابط 

الذي ُسجل خالل السنوات األخيرة. 

وثمة توقعات باستمرار نمو إنتاج زيت النخيل على المستوى 
العالمي، حيث بدأ النخيل بالتعافي في جنوب شرق آسيا من 

تأثيرات الطقس المناوئ خالل موسم 16/2015. 

واستنادًا إلى التنبؤات الراهنة، سيصل إنتاج واستهالك 
الزيوت والمحاصيل المجروشة على المستوى العالمي إلى 
مستويات قياسية خالل الموسم 17/2016. ولعل التقديرات 

الراهنة لالستهالك العالمي للمحاصيل المجروشة تطابق 
تقريبًا اإلنتاج العالمي لها، ما يشير إلى أن المخزون العالمي 

للمحاصيل المجروشة سيبقى قريبًا من مستوى الموسم 
السابق. بالمقابل، من المتوقع أن يتجاوز االستهالك العالمي 

للزيوت اإلنتاج بشكل هامشي، ما يشير إلى تراجع طفيف 
في احتياطي الزيوت على المستوى العالمي. وبينما تقول 

التوقعات بتراجع هامشي في نسب المخزون إلى االستخدام 
في كل من الزيوت والمحاصيل المجروشة، قد تبقى نسب 

المخزون إلى نفاذ المادة لدى المصدرين الرئيسيين دون تغيير 
يذكر أو قد تشهد تحسنًا طفيفًا. 

ومن المتوقع أن تشهد تجارة الزيوت والدهون نموًا بوتيرة 
أسرع من الموسم السابق، مدفوعة بالتحسن المرتقب 

في إنتاج زيت النخيل في كل من إندونيسيا وماليزيا. إال أن 
النظرة االستشرافية تبقى أقل تفاؤاًل حيال تجارة المحاصيل 
المجروشة على المستوى الدولي، إذ قد تشهد هذه التجارة 
تباطؤًا في النمو، ما يعكس بشكل رئيس تراجع الطلب على 

االستيراد من جانب الصين. 

أما على صعيد األسعار، فبعد تحسنها خالل العام الماضي، 
دخلت عروض األسعار الخاصة بالزيوت والمحاصيل المجروشة 
مرحلة من انعدام االستقرار منذ يونيو/حزيران. وخالل األشهر 
القادمة، قد تتأثر األسعار بدرجة أكبر بالتطورات التي تؤثر في 
فول الصويا داخل أمريكا الالتينية وكذلك في زيت النخيل في 

جنوب شرق آسيا.  

الزيوت النباتية الوجبات والكعك

البذور الزيتية 
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اللحوم ومنتجاتها

للتواصل:
Michael.Griffin@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  2016 مقارنة 

مع 2015

2016
إنتاج متوقع

2015
إنتاج مقدر

2014

% مليون طن
الموازنة العالمية

0.2  319.8  319.2  315.4 اإلنتاج

0.3  67.8  67.6  68.0 لحم بقر

0.9  115.8  114.8  111.0 لحم دواجن

-0.6  116.5  117.2  116.9 لحم خنزير

0.6  14.1  14.0  13.9 لحم غنم

4.4  31.1  29.8  30.7 تجارة

0.3  9.1  9.1  9.6 لحم بقر

4.4  12.7  12.2  12.7 لحم دواجن

10.8  8.0  7.2  7.1 لحم خنزير

-2.8  0.9  1.0  1.0 لحم غنم

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

-1.0 42.8  43.2  43.2 العالم )كغ/السنة(

4.2 9.7  9.3  9.7 حصة التجارة من اإلنتاج )%(

النسبة المئوية 
للتغيير في يناير/

كانون الثاني – أبريل/
نيسان 2016 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2015 

2016
 يناير/كانون
 الثاني –

أبريل/نيسان

2015 2014 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار اللحوم   

)100=2004-2002(

-10.6 154 168 198

 مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار الدولية للحوم
100 = 2002-2004 

نظرة على السوق الدولية للحوم

من المتوقع أن يشهد إنتاج اللحوم حالة من الركود على 
مستوى العالم عام 2016، إثر ارتفاعه الخجول بنسبة 0.2 

في المائة إلى كمية 319.8 مليون طن. فبينما من المنتظر 
أن يسجل اإلنتاج ارتفاعًا في كل من الواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي والبرازيل والهند والمكسيك وكندا واالتحاد 
الروسي، سيكون للتراجع في إنتاج اللحوم، السيما في 

الصين واستراليا، وزنَا يغطي على مجمل اتجاه اإلنتاج. وإذا ما 
استثنينا آخر بلدين، فإن إجمالي إنتاج اللحوم في سائر بلدان 

العالم سيسجل ارتفاعًا بنسبة 1.4 في المائة. 

من المنتظر أن تشهد تجارة اللحوم تحسنًا على المستوى 
العالمي عام 2016، لترتفع بذلك بنسبة 4.4 في المائة إلى 
31.1 مليون طن. األمر الذي سيقلب اتجاه المنحى إثر تراجع 

التجارة عام 2015. واعتمادًا على التوقعات الراهنة، قد تنتعش 
تجارة لحوم الخنزير بنسبة 10.8 في المائة، ولحم الدواجن 

بنسبة 4.4 في المائة، ولحم األبقار بنسبة 0.3 في المائة، في 
حين قد تتراجع تجارة لحوم األغنام بنسبة 2.8 في المائة. أما 

الزيادة في واردات اللحوم فستكون تبعًا للتوقعات من نصيب 
الصين بصفة خاصة، يليها اليابان وجنوب أفريقيا وشيلي 

وجمهورية كوريا والمكسيك، وكذلك االتحاد األوروبي والعراق 
والفلبين وفيت نام، فضاًل عن اإلمارات العربية المتحدة 

واالتحاد الروسي. بالمقابل، قد يقود نمو اإلنتاج المحلي إلى 
تراجع استيراد الواليات المتحدة وكندا، وكذلك أنغوال، حيث من 

المنتظر أن تنخفض مشتريات تلك البلدان. أما النصيب األكبر 
من التوسع في الصادرات العالمية فمن المتوقع أن يكون 
لصالح البرازيل واالتحاد األوروبي، يليهما الواليات المتحدة 

وكندا، مع زيادة أيضًا في المبيعات لدى روسيا البيضاء وتايلند 
واالتحاد الروسي، وكذلك باراغواي والمكسيك وأوكرانيا. أما 

في الوقت الراهن، فقد تشهد صادرات أستراليا والصين 
وتركيا وجنوب أفريقيا وكذلك نيوزلندا واألرجنتين والهند حالة 

من التراجع. 

بعد محافظة مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم 
على مستواه المنخفض خالل األشهر الثالثة األولى لعام 

2016، بمعدل 146 نقطة، سجل نموًا مطردًا بين أبريل/نيسان 
وسبتمبر/أيلول ليرتفع بذلك بنحو 17.7 نقطة، أو 12.1 في 
المائة، ليصل إلى 163.5 نقطة. وخالل الفترة الممتدة من 

يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، اكتسب المؤشر 12.6 
نقطة، مدعومًا بارتفاع أسعار لحوم األغنام والخنزير والدواجن، 

والتي سجلت ارتفاعًا، وفقًا لهذه المجموعة، بنسبة 18.7 
في المائة، في حين سجلت لحوم األبقار زيادة متواضعة 

بنسبة 4.3 في المائة. ولعل محدودية اإلمداد بلحوم الخنزير 
في االتحاد األوروبي ولحوم األغنام من أوقيانوسيا دعمت 
أسعار تلك المنتجات، في حين أفضى الطلب القوي على 

المستوى الدولي، السيما من جانب آسيا، إلى زيادة أسعار 
لحوم الدواجن. وتزامنًا مع ذلك، عمل التحسن الذي شهده 
إنتاج لحوم األبقار في الواليات المتحدة على تقليص حاجة 

البلد إلى إمدادات خارجية، ما أسهم في انخفاض نسبة زيادة 
أسعارها على المستوى الدولي مقارنة مع نسبة زيادة أسعار 

فئات اللحوم األخرى. 
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دراسة استشرافية لألغذية 
 أكتوبر/تشرين األول  2016

الحليب ومنتجات األلبان

للتواصل:
Michael.Griffin@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  2016  مقارنة 

مع   2015

2016
نتاج متوقع

2015
إنتاج مقدر

2014

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.1  817.2  808.7  793.7 إجمالي إنتاج الحليب

0.4  72.3  72.1  72.0 إجمالي التجارة

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

-0.1  109.9  110.0  109.2 العالم )كغ/السنة(

-0.7  8.9  8.9  9.1 حصة التجارة من اإلنتاج )%(

النسبة المئوية للتغيير 
في يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2016 
مقارنة مع يناير/كانون 
الثاني – أبريل/نيسان 

 2015

2016

 يناير/كانون
 الثاني –

أبريل/نيسان

2015 2014 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار منتجات 

األلبان 
)100=2004-2002(

-12.5 143 160 224

  مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار الدولية لأللبان
100 = 2002-2004 

نظرة على السوق العالمية لأللبان

من المتوقع أن يشهد إنتاج األلبان نموًا على المستوى العالمي 
بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 817 مليون طن عام 2016، 

حيث سيسجل اإلنتاج ارتفاعًا في كل من آسيا وأمريكا الشمالية 
والوسطى، إال أنه قد يشهد حالة من الركود في أوروبا وأفريقيا، 
لينخفض في أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية. ولعل استبعاد بعض 

إمدادات التصدير الفائضة في االتحاد األوروبي والتوقعات 
بمحدودية توافر الحليب خالل النصف الثاني من العام تسبب 
في تحسن أسعار منتجات األلبان على المستوى الدولي بين 

مايو/أيار وسبتمبر/أيلول. 

قد ال تشهد تجارة منتجات األلبان تغييرًا يذكر عام 2016 تبعًا 
للتوقعات، لتقف بذلك عند كمية 72 مليون طن من مكافئ 
الحليب. وهذا يتباين بشكل ملحوظ مع معدل نسبة الزيادة 
السنوية البالغة ستة في المائة للفترة 2009 – 2014. وفي 

عام 2015، كان لتراجع الشحنات إلى الصين والحظر الذي فرضه 
االتحاد الروسي على االستيراد من بلدان معينة تأثير في تجارة 
منتجات األلبان على المستوى العالمي. وبالنسبة لعام 2016، 

من المتوقع أن تشهد مشتريات الصين تحسنًا نوعًا ما، وبدرجة 
أقل مشتريات االتحاد الروسي، فضاًل عن النمو في مشتريات 

البرازيل والواليات المتحدة والمكسيك. إال أن هذه التنبؤات 
تقابلها حاالت تراجع كبير في واردات فنزويال والجزائر، وكذلك 
اإلمارات العربية المتحدة ونيجيريا وسنغافورا وماليزيا، فضاًل 

عن فيت نام وتايلند. بصورة عامة، من المتوقع أن تزدهر التجارة 
الدولية باألجبان والزبدة، في حين قد تتراجع شحنات الحليب 

المجفف. 

ومن بين البلدان المصّدرة، قد ُيسجل ارتفاع في مبيعات كل 
من االتحاد األوروبي ونيوزيلندا وروسيا البيضاء وأوروغواي. إال 
أن هذا االرتفاع قد يرتبط بتراجع الشحنات من الواليات المتحدة 

والبرازيل واألرجنتين، في حين قد ال تشهد صادرات أستراليا 
ونيوزلندا تغييرًا يذكر. أما مشتريات الحليب المجفف خالي الدسم 

بكميات كبيرة لمخزونات التدخل لهذا العام فقد تتسبب في تباطؤ 
توسع صادرات االتحاد األوروبي. ورغم زيادة إنتاج الحليب، إال 
أن إجمالي مبيعات منتجات األلبان من جانب الواليات المتحدة 

قد تسجل تراجعًا، وذلك إثر محدودية فرص التصدير بفعل قوة 
الدوالر األمريكي والتنافس األشد بين البلدان المصدرة األخرى.  
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دراسة استشرافية لألغذية 
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األسماك ومنتجات مصائد األسماك 

للتواصل:
Audun.Lem@fao.org 

Stefania.Vannuccini@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  2016  مقارنة 

مع   2015

2016
إنتاج متوقع

2015
إنتاج مقدر

2014

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.8  174.1  171.0  167.2 اإلنتاج
-0.9  92.7  93.5  93.4 مصائد األسماك 
5.0  81.4  77.5  73.8  زراعة األحياء المائية

4.4  140.0  134.1  148.3 قيمة التجارة )الصادرات 
بمليارات الدوالرات 

األمريكية(
0.2  60.0  59.9  60.0 حجم التجارة )وزن حي(
1.8  174.1  171.0  167.2 إجمالي االستهالك
2.3  152.8  149.4  146.3  أغذية

-1.8  16.2  16.5  15.8  أعالف
0.0  5.1  5.1  5.1 استخدامات أخرى

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

1.1  20.5  20.3  20.1 األسماك الغذائية )كغ/
السنة(

-1.8  9.6  9.8  10.0 من مصائد األسماك )كغ/
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نظرة على السوق العالمية لألسماك

1 المصدر: مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسماك: المجلس النرويجي لألغذية البحرية 
ال تجب إضافة اإلجمالي بسبب القيم المدورة 

عقب تراجع أسعار األسماك على المستوى الدولي لجّل عام 
2015، ثمة مؤشرات على تحسنها خالل األشهر الخمسة 

األولى لعام 2016، إال أنها ال تزال أدنى من مستوياتها عام 
2015. وتبعًا لمؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك، 

كان معدل أسعار األسماك على المستوى الدولي أدنى 
بنسبة اثنين في المائة خالل األشهر الستة األولى لعام 

2016 مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي. ولعل تحسن 
األسعار مؤخرًا، الذي طال كافة األنواع الرئيسية ما عدا الربيان 

)القريدس(، عكس محدودية اإلمدادات في بعض البلدان 
المصدرة الرئيسية، فضاًل عن ارتفاع الطلب على االستيراد. 

ومن المتوقع أن يسجل إنتاج األسماك على المستوى 
العالمي نموًا بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 174.1 مليون 
طن عام 2016، مدعومًا بنسبة خمسة في المائة جراء توسع 
زراعة األحياء المائية بكمية 81.4 مليون طن، ما يثبت أن هذا 
القطاع يمثل المحرك الرئيس لنمو مصائد األسماك، والذي 

عوض عن التراجع بنسبة واحد في المائة في إنتاج األسماك 
البرية بكمية 92.7 مليون طن. 

ال يزال طلب المستهلك على األسماك قويًا، حيث يشهد 
العالم تزايدًا في عدد األشخاص الُمقدرين للمنافع الصحية 

الستهالك األسماك بشكل منتظم. ومن المتوقع أن يسجل 
االستهالك البشري المباشر، الذي يمثل 85 في المائة من 

إجمالي استهالك األسماك، نموًا بنسبة 2.3 في المائة ليصل 
إلى كمية 152.8 مليون طن عام 2016. ما سيؤدي إلى زيادة 

طفيفة في استهالك الفرد لألسماك من 20.3 كغ عام 2015 
إلى 20.5 كغ عام 2016. 

ورغم احتمال مواجهة العديد من المصدرين لمعوقات اإلمداد 
المرتبطة بظاهرة النينيو واألمراض وحصص الصيد، قد تشهد 
قيمة تجارة األسماك على المستوى الدولي زيادة بنسبة أربعة 
في المائة عام 2016، لتعوض بذلك جزءًا من الخسائر المسجلة 

عام 2015. 

وقد عمل البيان المشترك لمنظمة األغذية والزراعة ومؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، 

والذي صادق عليه ما يربو على 90 بلدًا ومنظمة حكومية دولية 
ومنظمة نشطة للمجتمع المدني، على تسليط الضوء على 

أهمية وضع إطار عمل تنظيمي دولي لتبسيط أوجه الدعم 
الخاصة بمصائد األسماك. وسيكون لكل من اللوائح المتعلقة 
ه نحو السوق في أنماط اإلنتاج  بهذا المجال تأثير ملحوظ موجـّ

واألسعار وتدفق التجارة. 

متوفر على:
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/U14ditc_d16_FishSub_Statement_en.pdf. 
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 الذكرى السنوية الخامسة لنظام المعلومات المتعلقة باألسواق
الزراعية: نقلة من المحيطات العاصفة إلى البحار الهادئة

عندما عقد قادة مجموعة العشرين العزم على تأسيس نظام المعلومات المتعلقة 
باألسواق الزراعية في يونيو/حزيران 1102، كانت أسواق األغذية تصارع لمواكبة 

التوقعات المتعلقة بالعرض والطلب، مناٌخ عاصف ساد األسواق ُوصف بارتفاع األسعار 
وتقلبها لسنوات كثيرة قبل عودتها تدريجيًا إلى المستوى شبه الطبيعي مؤخرًا. وكان 
على نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية في مهمته األولى إرشاد المجتمع 
الدولي بما يمكنه من مخر عباب هذا المحيط المتالطم األمواج. وعند بلوغ هدف هذا 
النظام، انتظرنا منه مراقبة ظروف األسواق عن كثب، والسعي الحثيث إلى تحسين 

مستوى الشفافية المتعلقة باألسواق وتنسيق الفعاليات المرتبطة بالسياسات، وهما 
الدعامتين الرئيستين للنظام. 

وعقب مرور خمس سنوات على إطالق نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية 
نجده يفخر بنفسه اليوم لتحقيق جّل أهدافه األولية. وبعد ال أقل من عشرة اجتماعات 
للخبراء في مجال المعلومات المرتبطة باألسواق، وخمسة فعاليات رفيعة المستوى 

حول قضايا السياسات، فضاًل عن العديد من الحلقات الدراسية الدولية وورشات 
العمل الوطنية، بات يتوافر اليوم لدى المجتمع الدولي أداة قوية يستند إليها عندما 

تلوح العاصفة التالية في األفق. ناهيك عن إنجازات نظام المعلومات المثيرة لإلعجاب 
والتي غالبًا ما تمر مرور الكرام دون مالحظة، ومنها دعمه لتشكيل شبكة غنية وتعاونية 

من الخبراء الوطنيين والدوليين الذين يحتفلون اليوم بالذكرى الخامسة لهذه الشراكة 
االستثنائية. 

أمين عام نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية

AMIS



نشر تقرير “دراسة استشرافية لألغذية” من قبل شعبة األسواق والتجارة 
التابع لمنظمة األغذية والزراعة ضمن النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر 

)GIEWS(. ويصدر هذا التقرير كمطبوعة نصف سنوية تركز على التطورات 
التي تؤثر في األسواق العالمية لألغذية واألعالف. ويقدم كل تقرير تقييمات 

شاملة وتنبؤات قصيرة األجل تغطي اإلنتاج واالستهالك والتجارة وكذلك 
المخزون وأسعار السلع وفق أساس السلع، ويتضمن مقاالت خاصة تتناول 
مواضيع معينة. ويبقي التقرير على حالة من التآزر مع مطبوعة أخرى رئيسية 

للنظام العالمي لإلعالم واالنذار المبكر، والتوقعات الخاصة بالمحاصيل وحالة 
األغذية، السيما فيما يتعلق بتغطية محاصيل الحبوب. ويتوافر تقرير “دراسة 

استشرافية لألغذية” باللغة اإلنجليزية. أما الموجز فيتوافر باللغة العربية 
والصينية والفرنسية وكذلك باإلسبانية والروسية. 

تجدون تقرير “دراسة استشرافية لألغذية” وتقارير أخرى للنظام العالمي 
لإلعالم واإلنذار المبكر على الشبكة العنكبوتية كجزء من الموقع اإللكتروني 
لمنظمة األغذية والزراعة )/http://www.fao.org( على العنوان االلكتروني 

التالي:  /http://www.fao.org/giews. كما تتوافر دراسات أخرى ذات 
صلة باألسواق وحالة األغذية على المستوى العالمي على الرابط: 

http://www.fao.org/worldfoodsituation

يعتمد هذا التقرير على معلومات متوافرة حتى أواخر مايو/أيار 2016. أما 
التقرير التالي من »دراسة استشرافية لألغذية« فسينشر في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2016. 

لتساؤالتكم أو لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع: 
Abdolreza Abbassian

شعبة التجارة واألسواق 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

Via delle Terme di Caracallaa
00153  روما، إيطاليا 

هاتف: 0039-06-5705-3264
فاكس:0039-06-5705-4495

Abdolreza.Abbassian@fao.org or giews1@fao.org :بريد الكتروني
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