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األرز

الحبوب الخشنة

السكر المحاصيل الزيتية

األلبان ومنتجاتها

القمح

منتجات األسماك ومصائدهااللحوم ومنتجاتها

أبرز التطورات * 

مالمح خاصة: هل شهدت تقلبات األسعار تغييرًا؟

تبقي اإلمدادات الوفيرة 
والسعر القوي للدوالر 

األمريكي على األسعار 
الدولية لألغذية تحت ضغط 
يتسبب في تراجعها. ولعل 
التوقعات الخاصة حيال الموسم القادم ال 
تحمل تغيرات تذكر مقارنة بالحالة الراهنة، 

إال أن حركة سعر العمالت والتطورات 
التي يشهدها االقتصاد الشامل قد تأتي 

بتأثيرات مهمة تطال األسواق مرة أخرى 
خالل الموسم 16/2015. وفي ظل الظروف 

المذكورة، قد تشهد الفاتورة العالمية 
الستيراد األغذية في عام 2015 تراجعًا إلى 

مستوى نظيرتها قبل خمس سنوات.  

قد يستمر اإلمداد بوفرة مفرطة من 
القمح خالل الموسم الزراعي 16/2015 

رغم التوقعات بتدني إنتاج 2015. ففي 
أعقاب عامين متتاليين من اإلنتاج 

القياسي للمحاصيل، وصل اإلمداد 
العالمي من القمح إلى مستويات 

مرتفعة بقدٍر كاٍف. ولعل من شأن هذه 
المستويات المرتفعة، إلى جانب تدني 
الزيادة في الطلب على القمح العلفي، 
اإلسهام في استقرار األسواق نوعًا ما 

خالل الموسم الجديد. 

تعمل فترة االنخفاض المطولة التي 
شهدتها األسعار الدولية لألرز على 

تحفيز الحكومات، وعلى رأسها البلدان 
المصّدرة، إلى التحول إلى سياسات 

أقل دعمًا إلنتاج األرز، في الوقت الذي 
تقلص فيه من المخزون العام باألرز، 

األمر الذي من شأنه الحّد من النمو 
العالمي لإلنتاج خالل 2015 واإلبقاء 
على التجارة العالمية عند مستويات 

شبه قياسية خالل 2015. 

قد يشهد اإلنتاج العالمي من اللحوم 
زيادة بنسبة 1.3 في المائة خالل 2015 
بحسب التوقعات، وذلك يعود بشكل 
أساسي إلى زيادة إنتاج لحوم الخنزير 

والدواجن. أما على مستوى تجارة 
اللحوم، فقد تشهد انحسارًا بنسبة 7.1 

في المائة خالل 2015 بفعل اإلمداد 
المحدود للصادرات وانخفاض الطلب على 

الواردات. وكان مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة  ألسعار اللحوم خالل األشهر 

األربعة األولى من عام 2015 أدنى بكثير 
من نظيره خالل عام 2014، حيث طال هذا 

االنخفاض كافة أنواع اللحوم. 

تقول التوقعات بمزيد من التراجع البارز 
في أسعار المحاصيل الزيتية ومحاصيل 

الوجبات في األسواق الرئيسية خالل 
15/2014 بفعل اإلنتاج المرتفع على نحٍو 

قياسي لمحصول فول الصويا. فبينما 
يشهد الطلب نموًا متواضعًا، نجد 

أن اإلمداد سيشهد ارتفاعًا حادًا تبعًا 
للتوقعات. وعليه، تتجه أسعار البذور 

الزيتية والزيوت والوجبات نحو التراجع. 

حققت األسعار الدولية لمنتجات األلبان 
استقرارًا خالل األشهر األربعة األولى 

لعام 2015. وقد عملت اإلمدادات 
الوفيرة من التصدير وعدم اليقين حيال 

الطلب على الواردات على المحافظة 
على األسعار عند مستويات منخفضة 

نسبيًا. واليزال إنتاج الحليب يحقق زيادة 
مّطردة في كثير من البلدان. 

يحمل فهم كيفية التغيرات في تقلبات األسعار وفترة تلك التغيرات أهمية حاسمة. ولعل حالة الهدوء التي شهدتها األسواق مؤخرًا 
تبدي حاجة إلى تحري إن كانت التقلبات في األسعار قد عادت إلى مستوياتها »الطبيعية« قبل اضطرابات موسم 07/2006. مع ذلك يتم 

تسليط الضوء على قضايا مفاهيمية مهمة تتعلق بقياس تلك التغيرات واستدالل السياسات المتعلقة بها. 

* تتوافر النسخة الكاملة من تقرير »دراسة استشرافية لألغذية« )باللغة االنجليزية فقط( على الرابط:  
http://ww.fao.org/3/a-e4581e.pdf

التزال تربية األحياء المائية المحرك 
الرئيس لنمو اإلمداد العالمي 

باألسماك. ولعل الطلب الرائج على 
الواردات في الواليات المتحدة 

واالتحاد األوربي من شأنه تعزيز التجارة 
الدولية لألسماك خالل عام 2015 تبعًا 

للتوقعات. ونجد أنه في عام 2014 
تجاوز االستهالك البشري لألسماك 

المستزرعة نظيره من األسماك البرية 
ألول مرة. 

سيشهد اإلنتاج العالمي من السكر 
زيادة هامشية بحسب التوقعات خالل 

15/2014، حيث سيبقى أعلى من 

االستهالك العالمي للعام الخامس 
على التوالي، ما يؤدي إلى زيادة أخرى، 

رغم ضآلتها، في اإلمداد العالمي 
بالسكر. ولعل التجارة الدولية بالسكر لن 

تشهد تغييرًا يذكر مقارنة مع الموسم 
السابق، وذلك بفعل التوافر الكبير 
للمادة في البلدان المستوردة لها 

بشكل تقليدي. 

تقول التوقعات بتراجع اإلنتاج العالمي 
من الحبوب الخشنة خالل 2015 إلى 

مستويات أدنى من نظيرتها خالل 
2014. وهنالك احتمال بخفض إجمالي 

إمداد الحبوب الخشنة بما يتوافق 
مع االستخدام المتوقع لها خالل 
الموسم 16/2015. ولو أخذنا بعين 

االعتبار اإلمدادات الوفيرة المدّورة من 
الموسم الراهن، لوجدنا أن األسواق 

ستظل تحظى بإمداد جيد من الحبوب 
الخشنة خالل الموسم الجديد. 
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صات األسواق
ملخ

األسواق

الحبوب

للتواصل:

Abdolreza.Abbassian@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  16/2015  مقارنة 

مع   15/2014

16/2015
نتاج متوقع

15/2014
إنتاج مقدر

14/2013

% مليون طن
الموازنة العالمية

-1.5 2 509.2 2 548.3 2 526.1 اإلنتاج

-0.6  349.4  351.4  357.8 التجارة 2

1.0 2 521.9 2 496.0 2 433.8 إجمالي االستهالك

1.2 1 115.2 1 102.2 1 089.5  أغذية

1.6  892.2  878.5  840.8  أعالف

-0.1  514.6  515.3  503.4 استخدامات أخرى

-2.9  626.6  645.6  609.4 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

0.1  152.7  152.6  152.4 العالم )كغ/السنة(

0.1 150.3  150.1 149.9 بلدان العجز الغذائي ذات 3 
الدخل المنخفض )كغ/السنة(

24.4 25.6 24.4 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

16.5 17.8 17.3 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 

النسبة المئوية للتغيير 
في يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2015 
مقارنة مع يناير/كانون 
الثاني – أبريل/نيسان 

2014

2015
 يناير/كانون 

 الثاني –
أبريل/نيسان

2014 2013 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب  

)100=2004-2002(

-15.0 172  192 219

 إنتاج الحبوب واستهالكها ومخزونها

 نظرة على السوق العالمية للحبوب 1 

تشير التوقعات المبكرة إلى تراجع محتمل بنسبة 1.5 في 
المائة في اإلنتاج العالمي من الحبوب في عام 2015 

مقارنة مع المستوى القياسي للعام السابق. واعتمادًا على 
ظروف المحاصيل التي ال تزال في األرض وعلى خطط زراعة 

المحاصيل القادمة، ومع افتراض أن أحوال طقس عادية للفترة 
المتبقية من الموسم الزراعي، فإن المنتج العالمي من الحبوب 

سيصل إلى 509 2 مليون طن بحسب التوقعات )بما في 
ذلك األرز وفق مكافئه المطحون(، وهي كمية أدنى بنحو 39 

مليون طن مقارنة مع عام 2014، إال أن هذه الكمية التزال 
أعلى من معدل السنوات الخمس األخيرة بنسبة خمسة في 

المائة تقريبًا. وسيكون للذرة النصيب األكبر من االنخفاض في 
اإلنتاج، حيث يصل التراجع المتوقع في إنتاج هذا المحصول 
إلى 30 مليون طن ليبلغ بذلك 995 مليون طن بفعل تدني 

زراعته بشكل رئيس. 

تقول التوقعات األولية بزيادة االستهالك العالمي للحبوب 
خالل 16/2015 بنحو واحد في المائة )26 مليون طن( لتبلغ 

كمية الحبوب بذلك 522 2 مليون طن، وهي زيادة أبطأ بكثير 
من الزيادة المسجلة في استهالكها بنسبة 2.6 في المائة و4.8 

في المائة خالل 15/2014 و14/2013 على التوالي. ولعل 
الزيادة المحدودة خالل 16/2015 تعكس التوقعات بزيادة أكثر 

تواضعًا في مستوى استهالك األعالف واالستخدام الصناعي 
للحبوب الخشنة، السيما إلنتاج وقود اإليثانول، الذي قد يشهد 

تباطؤًا عقب سنوات عديدة من النمو السريع. بالمقابل، من 
المتوقع الستهالك الحبوب الغذائية أن يشهد زيادة تتناسب 

طردًا مع ارتفاع عدد سكان العالم، ما يقود إلى معدل استهالك 
سنوي مستقر للفرد يبلغ قرابة 153.0 كغ؛ يكون نصيب القمح 

منه قرابة 67.0 كغ واألرز بمستواه المستقر أيضًا بنحو 57.5 
كغ. 

اعتمادًا على أولى تنبؤات منظمة األغذية والزراعة حيال إنتاج 
عام 2015 واالستهالك خالل 16/2015، تظهر حاجة إلى 

خفض المخزن العالمي من الحبوب بنسبة ثالثة في المائة عن 
مستوياتها المرتفعة على نحو استثنائي لتبلغ بذلك 627 مليون 
طن مع اقتراب نهاية مواسم المحاصيل في عام 2016. ولعل 

المخزون األدنى من الحبوب الخشنة واألرز يتحمل جّل التراجع 
المتوقع في االحتياطي العالمي من الحبوب. بيد أن تدني 

مخزون الحبوب سيسفر فقط عن انخفاض متواضع في النسبة 
ما بين المخزون العالمي من الحبوب إلى استخدامها. 

تبلغ تجارة الحبوب على المستوى العالمي خالل موسم 
16/2015 بحسب التوقعات 349.4 مليون طن، مشكلة تراجعًا 

بنسبة 0.6 في المائة فقط )مليونا طن( عن تقديرات تجارة 
الحبوب للموسم 15/2014، إال أن هذا التراجع يمثل نسبة اثنين 

في المائة )ثمانية ماليين طن( مقارنة مع موسم 14/2013. 
ولعل حاالت تراجع حجم تجارة القمح والشعير تفوق الزيادات 

الطفيفة التي حققها محصوال الذرة واألرز. واستنادًا إلى 
اإلمدادات الكبيرة بالحبوب وقوة الدوالر األمريكي، شهدت 

األسعار الدولية للحبوب األساسية انخفاضًا حادًا خالل الموسم 
الراهن 15/2014. 

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

اإلنتاج )المحور األيسر(

المخزون )المحور األيمن( 

اإلنتاج )المحور األيسر(
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القمح

للتواصل:
Abdolreza.Abbassian@fao.org 

Jonathan.Pound@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  16/2015  مقارنة 

مع   15/2014

16/2015
نتاج متوقع

15/2014
إنتاج مقدر

14/2013

% مليون طن
الموازنة العالمية

-1.4  719.1  729.5  717.2 اإلنتاج

-1.3  151.0  153.0  156.7 التجارة 1

0.6  716.1  711.7  695.2 إجمالي االستهالك

0.9  488.8  484.6  480.8  أغذية

0.3  139.4  139.0  128.1  أعالف

-0.2  87.9  88.1  86.4 استخدامات أخرى

-0.5  198.9  200.0  189.4 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
-0.3  66.9  67.1  67.2 استهالك الفرد من األغذية

العالم )كغ/السنة(

-0.2 45.8  45.9  46.2 بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض )كغ/السنة(

27.8 27.9 26.6 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

16.5 15.5 13.6 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 2 

النسبة المئوية للتغيير 
في يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2015 
مقارنة مع يناير/كانون 
الثاني – أبريل/نيسان 

2014

2015
 يناير/كانون 

 الثاني –
أبريل/نيسان

2014 2013 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة  ألسعار القمح 3

)100=2004-2002(

16.9 157 181 194

إنتاج القمح واستهالكه ومخزونه

 نظرة على السوق العالمية للحبوب

قد يشهد توافر فائض اإلمداد بالقمح استمرارية خالل 
16/2015 رغم االنخفاض المرتقب في إنتاج عام 2015. وتصل 
آخر توقعات منظمة األغذية والزراعة بخصوص اإلنتاج العالمي 
من القمح لعام 2015 إلى 719 مليون طن، أي أدنى بنحو 01 
ماليين طن )1,2 في المائة( من اإلنتاج القياسي لعام 2014. 
ويعزى هذا التراجع بدرجة كبيرة إلى تدني اإلنتاج في أوروبا إثر 

تقلص المساحة المزروعة بالمحصول، ما خيم على الزيادات 
الضئيلة التي حققتها كلُّ من آسيا وأمريكا الشمالية. ويبلغ حجم 
التجارة العالمية بالقمح )بما في ذلك دقيق القمح وفق مكافئ 

القمح( بحسب التوقعات األولى للموسم 16/2015 )يوليو/
تموز- يونيو/حزيران( 151 مليون طن، وهي كمية تنخفض 

بشكل هامشي عن تقديرات 15/2014. ومن المتوقع أن تشهد 
الواردات في البلدان النامية النصيب األكبر من التراجع، في 

حين قد يحافظ إجمالي واردات البلدان المتقدمة على المستوى 
عينه لموسم 15/2014. 

تشير المؤشرات المبكرة بخصوص االستخدام العالمي للقمح 
خالل الموسم الجديد )16/2015( إلى مواصلة زيادته حتى 

0,6 في المائة مقارنة مع آخر التقديرات للموسم 15/2014. 
غير أن هذه الزيادة ستكون أقل أهمية من تلك التي شهدها 

الموسمان السابقان، وذلك يعود بشكل رئيس إلى توافر 
الحبوب الخشنة بدرجة أكبر في كثير من أسواق األعالف 
وأسعارها األكثر تنافسية. وهنالك احتمال بتحقيق زيادة 

هامشية في االستخدام العلفي للقمح عقب الزيادة بنسبة 
8,5 في المائة خالل الموسم 15/2014، في حين قد يشهد 

االستخدام الغذائي للقمح زيادة تعادل نسبة النمو السكاني، 
األمر الذي يبقي االستهالك السنوي للفرد دونما تغيير عند 

قرابة 67 كغ. 

اعتمادًا على آخر توقعات اإلنتاج لعام 2015 واالستهالك 
المتوقع خالل موسم 16/2015، يقف التوقع األول لمنظمة 

األغذية والزراعة حيال المخزون العالمي من القمح بحلول 
نهاية مواسم المحاصيل خالل عام 2016 عند قرابة 199 

مليون طن، وهي كمية أدنى بشكل هامشي من نظيرتها 
لهذا العام. أما االنخفاض األكبر فسيكون من نصيب الصين 

بحسب التوقعات، إال أن هذا االنخفاض ستقابله زيادة أكبر في 
المخزون لدى الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. ومع وصول 
المخزون العالمي من القمح إلى مستويات مرتفعة بما يكفي 

ليغطي أي انخفاض غير متوقع في اإلنتاج، بقيت األسعار 
الدولية خاضعة للضغط المسبب لتراجعها. في الواقع، عملت 
التوقعات بإمداد مؤاٍت لموسم آخر على خفض عروض أسعار 
المجلس التجاري في شيكاغو بنسبة 25 في المائة مقارنة مع 

المستويات التي سجلتها خالل الفترة عينها من العام الفائت.   

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. 
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االستهالك )المحور األيسر(اإلنتاج )المحور األيسر(

المخزون )المحور األيمن( 

مليون طن مليون طن

التوقعات
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الحبوب الخشنة

للتواصل:
Natalia.Merkusheva@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  16/2015  مقارنة 

مع   15/2014

16/2015
نتاج متوقع

15/2014
إنتاج مقدر

14/2013

% مليون طن
الموازنة العالمية

-2.6 1 290.0 1 324.4 1 312.3 اإلنتاج

-0.6  156.0  157.0  158.7 التجارة 1

1.0 1 297.5 1 284.5 1 247.4 إجمالي االستهالك

1.7  206.1  202.7  199.7  أغذية

1.7  737.3  724.9  698.7  أعالف

-0.8  354.2  356.9  349.0 استخدامات أخرى

-3.7  259.6  269.5  238.9 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
0.4 28.2 28.1 27.9 استهالك الفرد من األغذية

العالم )كغ/السنة(

1.0 40.1 39.7 39.6 بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض )كغ/السنة(

19.6 20.8 18.6 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

13.7 14.6 11.5 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 2 

النسبة المئوية للتغيير 
في يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2015 
مقارنة مع يناير/كانون 
الثاني – أبريل/نيسان 

2014

2015
 يناير/كانون 

 الثاني –
أبريل/نيسان

2014 2013 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة  الحبوب الخشنة 

)100=2004-2002(

-18.3 165 183 246

 إنتاج الحبوب الخشنة واستهالكها ومخزونها

نظرة على السوق العالمية للحبوب الخشنة

يبلغ اإلنتاج العالمي من الحبوب الخشنة خالل عام 2015 
بحسب التوقعات 290 1 مليون طن، وهي كمية أدنى بنسبة 
2,6 في المائة من الكمية القياسية المسجلة عام 4102. ومن 

المتوقع أن يشهد إجمالي إنتاج الذرة بصفة خاصة تراجعًا 
بنسبة ثالثة في المائة ليصل إنتاج هذا المحصول إلى 995 

مليون طن ، ليعكس تدنيه بدرجة كبيرة في الواليات المتحدة، 
المنتج الرئيس للذرة. أضف إلى ذلك أن اإلنتاج العالمي 

للشعير والسرغوم سيكون أدنى من نظيره المنتج عام 2014 
تبعًا للتوقعات. أما جّل التدني في إنتاج الشعير فسيكون من 

نصيب االتحاد األوروبي واالتحاد الروسي وأوكرانيا. 

قد تشهد التجارة العالمية للحبوب الخشنة خالل الموسم الجديد 
16/2015 تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 156 مليون طن بفعل 

تدني الطلب الدولي على الشعير، وهو ما تعوضه  بدرجة أكبر 
االرتفاعات المتوقعة في الشحنات العالمية للذرة والشوفان 
والشيلم والسرغوم. ولعل جّل التراجع في الواردات العالمية 

للشعير قد يتركز في الصين، التي شهدت فيها الواردات خالل 
الموسم 15/2014 ارتفاعًا إلى مستويات استثنائية. 

اعتمادًا على مؤشرات أولية، قد يشهد إجمالي االستهالك 
من الحبوب الخشنة زيادة بنسبة واحد في المائة خالل الموسم 

16/2015، متجاوزًا بذلك قيمة اتجاه عشر سنوات للموسم 
الثالث على التوالي. أما زيادة استخدام األعالف، الذي قد 

يتجاوز 737 مليون طن على المستوى العالمي بحسب 
التوقعات، فال يزال دون االرتفاع المتوقع في االستهالك 

العالمي للموسم 16/2015. 

عقب موسمين متتاليين من تراكم المخزون من الحبوب
الخشنة، هنالك توقعات بتراجعه على المستوى العالمي

بنسبة 3.7 في المائة عند اختتام المواسم الزراعية لعام 2016.
غير أنه عند المستوى المتوقع الراهن والبالغ قرابة 260 مليون
طن، سيبقى االحتياطي العالمي مرتفعًا، ما يؤدي إلى نسبة

مخزون إلى استهالك مريحة نوعًا ما على مستوى العالم. ومن
بين الحبوب الخشنة الرئيسية، قد يشهد المخزون العالمي

الختامي من الذرة تراجعًا إلى 217 مليون طن، أي أدنى بنسبة
اثنين في المائة )خمسة ماليين طن( من مستوياته االفتتاحية

المرتفعة جدًا. ففي الصين، قد يصل حجم المخزون من الحبوب
الخشنة إلى حاجز 100 مليون طن، متجاوزًا بذلك المستوى
المرتفع أصاًل لهذا الموسم. ولعل هذه الزيادة في مخزون

الحبوب الخشنة في الصين تعكس بدرجة كبيرة ارتفاع مخزون
الذرة إثر سنوات عديدة من اإلنتاج القياسي للمحاصيل بفعل

تدابير مشجعة لدعم األسعار.

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.

االستهالك )المحور األيسر(اإلنتاج )المحور األيسر(
المخزون )المحور األيمن( 
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دراسة استشرافية لألغذية
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األرز

للتواصل:
Concepcion.calpe@fao.org

Shirley.Mustafa@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  16/2015  مقارنة 

مع   15/2014

16/2015
نتاج متوقع

15/2014
إنتاج مقدر

14/2013

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.2 500.1 494.4 496.6 اإلنتاج

2.4 42.4 41.4 42.4 التجارة 1

1.7 508.3 499.9 491.2 إجمالي االستهالك

1.3 420.3 414.9 409.1  أغذية

-4.6 168.2 176.2 181.1 المخزون في نهاية الموسم

مؤشرات العرض والطلب
0.2 57.5 57.4 57.3 استهالك الفرد من األغذية

العالم )كغ/السنة(

0.0 64.3 64.3 64.3 بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض )كغ/السنة(

32.4 34.7 32.4 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

19.2 23.2 19.2 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 2 

النسبة المئوية للتغيير 
في يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2015 
مقارنة مع يناير/كانون 
الثاني – أبريل/نيسان 

2014

2015
 يناير/كانون 

 الثاني –
أبريل/نيسان

2014 2013 مؤشر  منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار  األرز  

)100=2004-2002(

-6.3 220 235 233
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 إنتاج األرز واستهالكه ومخزونه

نظرة على السوق العالمية لألرز

قد تمثل العودة إلى ظروف طقس أقرب إلى الطبيعية السبب 
وراء التعافي المتوقع في اإلنتاج العالمي لألرز خالل عام 

2015. ومع ذلك، تقول التوقعات بزيادة متواضعة في ذلك 
اإلنتاج، عملت على الحّد منها أسعار األسواق األقل تشجيعًا 

والتحول إلى سياسات إنتاج أقل توسعية، السيما في البلدان 
المصّدرة، حيث قد تبدأ معظم الزيادة العالمية من واحد في 

المائة في آسيا. كما ثمة توقعات بتراجع نمو اإلنتاج أيضًا 
في أفريقيا، فضاًل عن تراجع اإلنتاج في كل من أوقيانوسيا 

)أستراليا( وأمريكا الشمالية )الواليات المتحدة(. وثمة توقعات 
أكثر تفاؤاًل حيال إنتاج هذا المحصول في أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي. 

عقب النمو االستثنائي الذي فاق العشرة في المائة خالل 
عام 2014، تقول التوقعات بتراجع التجارة الدولية لألرز بنسبة 

اثنين في المائة خالل عام 2015، وذلك بشكل أساسي بفعل 
تدني طلب بلدان الشرق األقصى. ورغم أنها ال تزال تنبؤية، 

إال أن التجارة في عام 2016 قد تشهد تغيرًا في االتجاه بحسب 
التوقعات، مدعومة بذلك من تعافي واردات كبار البلدان 

المشترية التقليدية. 

تتوقع منظمة األغذية والزراعة تقلص المخزون العالمي لألرز 
مع نهاية مواسم التسويق في عام 2016 بنسبة 4,5 في 

المائة لتصل إلى 168,2 مليون طن، وبذلك يكون العام الثاني 
على التوالي لتراجع المخزون عقب تسعة مواسم من التراكم 
المتواصل له. ولعل االقتطاع من المخزون العالمي سيكون 

مطلوبًا، على اعتبار أن ثمة توقعات بتراجع طفيف في اإلنتاج 
العالمي من األرز خالل عام 2015 - الذي رغم تحسنه - لن 

يفي باالستهالك العالمي خالل الموسم 16/2015 بحسب 
التوقعات. 

 حافظت األسعار الدولية لألرز على تراجعها خالل سبتمبر/
أيلول 2014، ما تسبب في انخفاض مؤشر منظمة األغذية 

والزراعة ألسعار األرز خالل أبريل/نيسان 2015 إلى أدنى 
قيمة له منذ أغسطس/آب 2010. ويعكس هذا التراجع تنامي 

التنافس على األسواق بين المصّدرين، كون العديد من البلدان 
الموّردة الرئيسية تسعى إلى خفض حجم مخزونها. أضف 

إلى ذلك أن التراجع يعكس ضعف العمالت المحلية، من قبيل 
النايرا النيجيري والفرنك الوسط أفريقي لسائر مناطق غرب 

أفريقيا، أو الريال البرازيلي، ما يعيق إمكانية العديد من البلدان 
المستوردة الرئيسية على الشراء.  

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

التوقعات

االستهالك )المحور األيسر(اإلنتاج )المحور األيسر(
المخزون )المحور األيمن( 
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المحاصيل الزيتية

للتواصل:

Peter.Thoenes@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير في  15/2014 
مقارنة مع   14/2013

15/2014
نتاج متوقع

14/2013
إنتاج مقدر

13/2012 

% مليون طن
إجمالي المحاصيل الزيتية

5.7 542.3 513.0 482.9 اإلنتاج
الزيوت والدهون

3.4  209.6  202.7  189.9 اإلنتاج
4.1  244.3  234.7  222.2 اإلمداد
2.5  203.9  199.0  189.7 االستهالك
1.6  109.0  107.3  101.9 التجارة

 18.9  17.5  16.9 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

 12.0  9.8  9.6 نسبة )%( المخزون إلى 
النفاذ لدى المصدرين 

األساسيين
الوجبات والكعك

8.0  139.2  128.9  120.0 اإلنتاج
9.3  160.6  146.9  137.6 اإلمداد
4.8  131.2  125.2  118.5 االستهالك
3.6  84.2  81.3  73.6 التجارة

 21.8  17.1  15.2 نسبة )%(  المخزون إلى 
االستخدام في العالم

14.8 9.3 7.6 نسبة )%( المخزون إلى 
النفاذ لدى المصدرين 

األساسيين 

النسبة المئوية 
للتغيير في يناير/

كانون الثاني – أبريل/
نيسان 2015 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2014

2015
 يناير/كانون
 الثاني –

أبريل/نيسان

2014 2013

-24.5  154  184  207 البذور الزيتية
-28.1  193  243  255 الوجبات والكعك
-22.2  154  181  193 الزيوت النباتية
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 المؤشرات الشهرية لمنظمة األغذية والزراعة لألسعار
 الدولية للبذور الزيتية والزيوت النباتية

 نظرة على السوق العالمية للمحاصيل الزيتية
 ومنتجاتها

تشير التنبؤات األخيرة للموسم 15/2014 إلى مزيد من الخلل 
في التوازن بين العرض والطلب العالمي على منتجات البذور 

الزيتية. ونتيجة لإلنتاج الوفير من محاصيل فول الصويا في 
الواليات المتحدة وبلدان أمريكا الجنوبية، من المتوقع أن 

تشهد منتجات البذور الزيتية زيادة بارزة على المستوى العالمي 
للموسم الثالث على التوالي، إذ ستساعد زيادة كهذه، إلى 

جانب المخزون االفتتاحي الكبير، على زيادة أكبر في اإلمدادات 
العالمية بالزيوت والدهون وبدرجة أكبر بالنسبة للوجبات 

والكعك. 

فعلى صعيد الطلب، قد يشهد نمو استهالك الزيوت 
والدهون تباطؤًا خالل 15/2014، وهذا يعود بدرجة كبيرة 

إلى تراجع الطلب من قطاع الديزل الحيوي، في حين يشهد 
االستهالك العالمي للوجبات زيادة بنسبة حول المعدل. 

وعلى اعتبار أن التوقعات تقول أن كمية إنتاج البذور الزيتية 
ستفوق استهالكها بهامش كبير، السيما بالنسبة للوجبات، 
فهذا يقتضي أن يشهد المخزون العالمي زيادة حادة. وعامًا 

تلو اآلخر، من المتوقع أن يشهد المخزون المدّور زيادة بنسبة 
11 في المائة بالنسبة للزيوت والدهون وبنسبة مذهلة تصل 

حتى 34 في المائة للوجبات والكعك، السيما بفعل الصويا 
والوجبات.  

في استجابة للتوقعات اإليجابية بخصوص العرض والطلب، 
تراجعت األسعار الدولية لجّل البذور الزيتية ومنتجات البذور 

الزيتية خالل النصف األول من موسم 15/2014. وفي نيسان/
أبريل 2015، لم تتراجع مؤشرات منظمة األغذية والزراعة 

ألسعار مجموعة البذور الزيتية بنسبة متوسطة بين 30-20 في 
المائة مقارنة مع قيم نظيرتها خالل 2014، بل تراجعت إلى 

مستوياتها قبل 6-5 سنوات. وتشير آخر تحديثات الحصاد في 
النصف الجنوبي من الكرة األرضية ومؤشرات الزراعة األولى 

للموسم التالي في النصف الشمالي إال أن األسعار على 
المستوى الدولي قد تبقى تحت الضغط لألشهر القليلة التالية. 

وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، تشير التنبؤات الراهنة إلى تباطؤ 
في حجم التداوالت المتعلقة بمنتجات البذور الزيتية والبذور 

الزيتية نفسها، رغم التراجع األخير في األسعار. 

ولعل التنبؤات المنقوصة والجدُّ مبدئية حيال الموسم 16/2015 
تشير إلى أنه عقب ثالث حاالت ارتفاع، قد يشهد إنتاج البذور 
الزيتية على المستوى العالمي تراجعًا خالل الموسم التالي، 

حيث يكون االنخفاض األكبر من نصيب فول الصويا. مع ذلك، 
ولدى األخذ بعين االعتبار استمرارية المخزون المرتفع بشكل 

قياسي لهذا الموسم، فإنه قد ال يسفر انخفاض اإلنتاج 
بالضرورة عن الحّد من المنتجات في األسواق العالمية. 

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

(2002-2004=100)
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دراسة استشرافية لألغذية
مايو/أيار 2015

السكر

للتواصل:

Elmamoun.Amrouk@fao.org

النسبة المئوية 
للتغير في  15/2014 
مقارنة مع   14/2013

15/2014
نتاج متوقع

14/2013
إنتاج مقدر

13/2012

% مليون طن
الموازنة العالمية

0.24 181.0 180.6 182.3 اإلنتاج
-0.19 55.3 55.4 54.7 التجارة *
1.59 179.8 176.9 176.1 إجمالي االستهالك
1.28 79.4 78.4 74.7 المخزون النهائي

مؤشرات العرض والطلب 
استهالك الفرد من األغذية

1.11 25.3 25.0 24.7 العالم )كغ/السنة(
1.87 16.8 16.5 16.5 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

المنخفض )كغ/السنة(
-0.31 44.2 44.3 42.4 نسبة )%(  المخزون إلى 

االستخدام في العالم
النسبة المئوية 
للتغيير في يناير/

كانون الثاني – أبريل/
نيسان 2015 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2014

2015 2014 2013 معدل األسعار اليومية 
بحسب االتفاق الدولي 

الخاص بالسكر )سنت 
أمريكي/ليبرة(

-13.84 14.39 16.70 18.53

10

14

18

22

26

2013 2014

2012

2015

DNOSAJJMAMFJ

األسعار الدولية للسكر* 

نظرة على السوق العالمية للسكر

تقول تقديرات منظمة األغذية والزراعة أن اإلنتاج العالمي من 
األغذية سيشهد زيادة خالل الموسم 15/2014 )أكتوبر/تشرين 

األول – سبتمبر/أيلول( وسيتجاوز االستهالك للموسم الخامس 
على التوالي، غير أن الفائض المتوقع سيكون ضئياًل بحسب 

التوقعات. أما حاالت التراجع في إنتاج السكر التي تشهدها كّل 
من البرازيل وتايلند والصين ستقابلها زيادات في الهند واالتحاد 

األوروبي وأستراليا. 

من المرتقب أن يتماشى نمو استهالك السكر على المستوى 
العالمي مع االتجاه طويل األجل، ما يعكس الزيادات في عديد 

من البلدان النامية نتيجة لتراجع أسعار السكر على المستوى 
المحلي، وتوافره محليًا بدرجة كبيرة، وكذلك التوقعات حيال أداٍء 

اقتصادي أفضل خالل 2015. وسيكون نمو استهالك السكر 
هو األبرز في كّل آسيا وأفريقيا بصفة خاصة.

من المتوقع أن تؤدي اإلمدادات المحلية الكافية في البلدان 
المستوردة التقليدية إلى المحافظة على الطلب العالمي على 
االستيراد دونما تغيير نسبيًا مقارنة مع موسم التسويق األخير. 

ولعل تنفيذ القيود المفروضة في بعض األسواق الرئيسية، 
من قبيل الصين، يحّد من الطلب على االستيراد عالميًا. ومن 

المتوقع أن ال تشهد الصادرات تغييرًا في البرازيل، المنتج 
والمصدر األكبر عالميًا للسكر، لكنها سترتفع في تايلند، ثاني 

أكبر مصّدر للسكر. 

شهدت األسعار الدولية للسكر اتجاهًا متراجعًا منذ مطلع عام 
2015، وذلك تماشيًا مع االنخفاض المتواصل الذي شهدته 

األسواق منذ عام 2011. ولعل التراجع في األسعار يعزى إلى 
الزيادة الملموسة في اإلنتاج خالل السنوات األربع األخيرة، 

والتي أسفرت عن ارتفاع في مخزون السكر عالميًا إلى 
مستويات شبه قياسية. وعملت اجراءات السياسات الرامية 

إلى كبح الواردات أو تعزيز الصادرات، وكذلك تحسين سعر 
الدوالر السيما مقابل العملة البرازيلية، على مزيد من تراجع 

عروض أسعار السكر عالميًا. 

* أرقام التجارة تشير إلى الصادرات 

سنت أمريكي/ليبرة

*وفق قياس االتفاق الدولي الخاص بالسكر 
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اللحوم ومنتجاتها

للتواصل:

Michael.Griffin@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  2015  مقارنة 

مع   2014

2015
نتاج متوقع

2014
إنتاج مقدر

2013

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.3  318.7  314.7 311.1 اإلنتاج
0.2  67.9  67.8  67.8 لحم بقر
1.4  111.8  110.2 108.6 لحم دواجن
1.9  119.4  117.2 115.0 لحم خنزير
0.8  14.0  13.9  13.9 لحم غنم
1.7  31.2  30.6  29.7 تجارة
1.9  9.8  9.6  8.9 لحم بقر
2.6  13.1  12.7  12.5 لحم دواجن
1.6  7.1  7.0  7.1 لحم خنزير

-8.5  0.9  1.0  1.0 لحم غنم
مؤشرات العرض والطلب

استهالك الفرد من األغذية
0.1 43.4 43.3 العالم )كغ/السنة(

النسبة المئوية 
للتغيير في يناير/

كانون الثاني – أبريل/
نيسان 2015 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2014

2015
 يناير/كانون
 الثاني –

أبريل/نيسان

2014 2013 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار اللحوم  

)100=2004-2002(
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2013/14

 مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار الدولية للحوم

نظرة على السوق الدولية للحوم

من المتوقع أن يسجل إنتاج اللحوم على المستوى العالمي 
زيادات متواضعة خالل 2015 ليصل إلى 318,7 مليون طن، أي 

أعلى بنسبة 1,3 في المائة أو أربعة ماليين طن، مقارنة مع 
عام 2014، حيث يكون النصيب األعلى من هذه الزيادات بحسب 
التوقعات من نصيب الصين واالتحاد األوروبي والبرازيل. وتبعًا 
للتنبؤات، فإن قطاع لحم الخنزير سيكون الرائد في هذه الزيادة 
العالمية، ليحل ثانيًا قطاع لحم الدواجن. أما قطاعي لحم البقر 

والغنم فسيشهدان زيادات متواضعة بحسب التوقعات. 

من المتوقع أن تشهد تجارة اللحوم على المستوى العالمي 
زيادة بمعدل متواضع يبلغ 1,7 في المائة خالل عام 2015، 

وبكمية 31,2 مليون طن، وهي نسبة أبطأ على نحو بارز 
مقارنة مع نسبة 3,1 في المائة التي شهدها العام المنصرم. 

وهنالك انحراف في االتجاهات المتوقعة للتجارة لعديد من 
أنواع اللحوم، مع تنبؤ بنمو قطاع لحوم البقر والخنزير والدواجن، 

وتراجع لحم الغنم. وتبقى الدواجن منتج اللحوم الرئيسي في 
التجارة، ومن بعدها تأتي لحوم البقر والخنزير والغنم على 

الترتيب. 

من المتوقع أن تشهد تجارة الدواجن نموًا محدودًا، لتحقق 
زيادة بنسبة 2,6 في المائة بكمية 13,1 مليون طن عام 2015. 
ولعل زيادة اإلنتاج في البلدان المستوردة عمل على تخفيض 

حاجتها إلى إمدادات خارجية بالدواجن. أضف إلى ذلك أن 
تفشي انفلونزا الطيور ذو القدرة الشديدة على اإلمراض، في 

بعض مناطق الواليات المتحدة منذ يناير/كانون الثاني تسبب 
في تعليق عديد من البلدان استيرادها من كامل الواليات 

المتحدة أو من واليات متأثرة بها المرض، إلى حين احتوائه أو 
استئصال شأفته. كما تقول التوقعات بزيادة تجارة لحم البقر 

بمعدل محدود، لترتفع بنسبة 1,9 في المائة وبكمية 9,8 مليون 
طن. ولعل محدودية اإلمدادات قد تكون العامل الرئيس وراء 
محدودية النمو، رغم أن الزيادة في الطلب على الواردات قد 

تشهد تباطؤًا هي األخرى. وهنا من المتوقع أن تتعافى تجارة 
لحم الخنزير بنسبة 1,6 في المائة وبكمية 7,1 مليون طن خالل 

عام 2015، عقب حاالت التراجع التي شهدتها خالل السنتين 
السابقتين. ولعل زيادة اإلنتاج في البلدان المصّدرة الرئيسية 
قد تكون الدافع الرئيس للنمو، رغم استمرارية تأثر األسواق 

بقيود التجارة التي فرضها االتحاد الروسي. وفي الختام، قد 
تشهد تجارة لحم الغنم تراجعًا بنسبة 8,5 في المائة لتصل إلى 

كمية 000 940 طن، نتيجة تدني اإلنتاج  في كل من أستراليا 
ونيوزيلندا بفعل إعادة تشكيل القطعان في كال البلدين. 

كان مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم أدنى بصفة 
عامة من نظيره خالل األشهر األربعة األولى لعام 2015، حيث 

تراجع من 183 نقطة خالل يناير/كانون الثاني إلى 178 نقطة 
خالل أبريل/نيسان، حيث أثر هذا التراجع الذي شهدته األسعار 

في كافة أنواع اللحوم. 

(2002-2004=100)
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دراسة استشرافية لألغذية
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األلبان ومنتجاتها 

للتواصل:

Michael.Griffin@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  2015  مقارنة 

مع   2014

2015
نتاج متوقع

2014
إنتاج مقدر

2013

% مليون طن
الموازنة العالمية

2.0  804.5  788.5  765.1 اإلنتاج
2.7  74.1  72.2  68.3 التجارة *

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد من األغذية

0.9  109.9  108.9  106.9 العالم )كغ/السنة(
0.3  222.5  221.9  218.1 بلدان متطورة )كغ/السنة(
1.8  78.9  77.5  75.6 بلدان نامية )كغ/السنة(
0.6  9.2  9.2  8.9 النسبة المئوية لحصة 

المنتج من التجارة
النسبة المئوية 
للتغيير في يناير/

كانون الثاني – أبريل/
نيسان 2015 مقارنة 
مع يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2014

2015
 يناير/كانون
 الثاني –

أبريل/نيسان

2014 2013 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار منتجات 

األلبان 
)100=2004-2002(

-32.9 178 224 243

150
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250

300
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 مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألسعار الدولية لأللبان

نظرة على السوق العالمية لأللبان

قد يشهد إنتاج األلبان على المستوى العالمي زيادة بنسبة 
اثنين في المائة خالل عام 2015، وهي نسبة مشابهة لألعوام 
السابقة، لتصل بذلك كمية اإلنتاج إلى 805 ماليين طن. وفي 

حين أن التوقعات بالزيادة ستطال كافة األقاليم، إال أن جّلها 
سيكون من نصيب آسيا. 

من المتوقع أن تشهد تجارة منتجات األلبان نموًا بنسبة 2,7 
في المائة لتصل كميتها إلى 74 مليون طن من مكافئ 

الحليب، حيث ترتبط هذه الزيادة بالتوقعات المؤاتية حيال إنتاج 
األلبان في جل البلدان المصّدرة الرئيسية. ومن المتوقع أن 
تبقى آسيا المحور الرئيسي الرتفاع الطلب الدولي، رغم أن 
النمو فيها قد يكون أبطأ من نظيره خالل السنوات األخيرة. 

وهنالك توقعات بزيادة عمليات الشراء في الصين والمملكة 
العربية السعودية وماليزيا واإلمارات العربية المتحدة وفيت 

نام وكذلك في الفلبين وتايلند وُعمان. أما في بقاع أخرى من 
آسيا، فستبقى سنغافورة واليابان وجمهورية كوريا أسواقًا 

مهمة، غير أن مستوى وارداتها لن يشهد تغييرًا ملحوظًا بحسب 
التوقعات، في حين قد يتراجع في بعض الحاالت. ومن شأن 

تراجع األسعار الدولية أن يشكل حافزًا للواردات في أفريقيا 
ككل. أما البلدان المستوردة بشكل رئيسي التي قد تشهد نموًا 

في الواردات فتتجلى في الجزائر ومصر ونيجريا. وفي أوروبا، 
من المتوقع أن يطرأ تراجع على واردات االتحاد الروسي للسنة 

الثانية على التوالي. 

وعلى صعيد الصادرات، من المتوقع أن يشهد الموّردان 
الرئيسيان، نيوزلندا واالتحاد األوروبي، زيادة في المبيعات، 
في حين قد تحافظ الواليات المتحدة على شحنات بمستوى 

العام الماضي. 

كانت األسعار الدولية لمنتجات األلبان عند مستويات متدنية 
في  مطلع عام 2015، ورغم أنها شهدت شيئًا من االرتفاع 

خالل فبراير/شباط ومارس/آذار، إال عاودت تراجعها خالل أبريل/
نيسان. ووقف مؤشر أسعار األلبان لمنظمة األغذية والزراعة 

عند 172 نقطة، مع تغطية عروض األسعار المتراجعة لكافة 
منتجات األلبان. وعمل االفتتاح المؤاتي لعام األلبان خالل 

أبريل/نيسان – مارس/آذار في االتحاد األوروبي، إلى جانب 
إلغاء نظام حصة األلبان، على رفع التوقعات بإمداد صادرات 

وفيرة. وفي الوقت عينه، أدت حالة عدم اليقين حيال مستوى 
واردات الصين خالل عام 2015 وتواصل منع التجارة المفروضة 

من قبل االتحاد الروسي إلى تراجع الطلب واألسعار. 

)100=2004-2002(
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منتجات األسماك ومصائدها 

للتواصل:

Audun.Lem@fao.org

النسبة المئوية للتغير 
في  2015  مقارنة 

مع   2014

2015
نتاج متوقع

2014
إنتاج مقدر

2013

% مليون طن
الموازنة العالمية

2.6  168.6  164.3  162.8 اإلنتاج
0.7  90.6  90.0  92.6 مصائد األسماك 
5.0  78.0  74.3  70.2  زراعة األحياء المائية
0.4  144.5  143.9  136.5 قيمة التجارة )الصادرات 

بمليارات الدوالرات 
األمريكية(

0.3  59.7  59.5  58.8 حجم التجارة )وزن حي(
2.6  168.6  164.3  162.8 إجمالي االستهالك

2.0  147.5  144.6  141.0  أغذية

9.7  16.4  15.0  16.8  أعالف

-2.1  4.7  4.8  5.0 استخدامات أخرى

استخدامات أخرى
استهالك الفرد من األغذية

0.9  20.1  20.0  19.7 األسماك الغذائية )كغ/
السنة(

-2.2  9.5  9.7  9.9 من مصائد األسماك )كغ/
السنة(

3.8  10.6  10.3  9.8 من تربية األحياء المائية )كغ/
السنة(

النسبة المئوية للتغيير 
في يناير/كانون الثاني 
– أبريل/نيسان 2015 
مقارنة مع يناير/كانون 
الثاني – أبريل/نيسان 

2014

2015
 يناير/كانون
 الثاني –

أبريل/نيسان

2014 2013 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار  األسماك  

)100=2004-2002(
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  مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك

نظرة على السوق العالمية لألسماك

في عام 2014، تقول التقديرات بزيادة إجمالي اإلنتاج من 
األسماك بنسبة واحد في المائة لتصل كمية اإلنتاج بذلك إلى 

164,3 مليون طن، وزيادة بنسبة خمسة في المائة من تربية 
ضة بذلك التراجع  األحياء المائية، بكمية 74,3 مليون طن، معوِّ

الذي شهدته بنسبة اثنين في المائة في إنتاج األسماك البرية 
بكمية 90,0 مليون طن. ومن المحتمل أن ينعكس اتجاه اإلمداد 

في عام 2015 على مستوى صيد األسماك البرية مقارنة 
بتراجعه في عام 2014 الناجم عن ظاهرة النينيو، ليصل إلى 

90,6 مليون طن، ونمو بنسبة خمسة في المائة إضافية في 
إنتاج األحياء المائية ليصل اإلنتاج إلى 78 مليون طن. نتيجة 

لذلك، من المتوقع أن يصل إنتاج األسماك إلى 168,6 مليون 
طن خالل عام 2015، أي أعلى بنسبة 2,6 في المائة مقارنة مع 

العام المنصرم. 

يبقى طلب المستهلكين على األسماك قويًا، مع تصاعد تقدير 
الناس حول العالم لمنافع استهالك األسماك بشكل منتظم. 

ومن المتوقع لالستهالك البشري المباشر لألسماك، الذي 
يشكل ما يربو على 85 في المائة من كافة االستخدامات، أن 
ينمو بنسبة اثنين في المائة. من ناحية أخرى، من المنتظر أن 

يؤدي التعافي المتوقع في صيد األسماك البرية على مستوى 
العالم في عام 2015 إلى زيادة التشجيع على استخدام 

األسماك كأعالف بنسبة تسعة في المائة، والموجهة بعظمها 
إلى عمليات تربية األحياء المائية. 

عمل الطلب المتواصل على االستيراد في الواليات المتحدة، 
إلى جانب تجدد االهتمام في أسواق االتحاد األوروبي على 

تعزيز التجارة الدولية لألسماك خالل عام 2014 ومطلع عام 
2015. كما اتسمت عمليات إيصال األسماك إلى أسواق ناشئة 

بالقوة، رغم شيء من الضعف الذي شهدته بلدان واجهت 
تباطؤًا اقتصاديًا وتراجعًا في سعر صرف العملة من قبيل 

البرازيل واالتحاد الروسي. غير أن اهتمام اليابان في الشراء 
بقي متواضعًا مع ركود استهالك األغذية البحرية في الوقت 

الراهن. وبقيت األسعار الدولية لألسماك عند مستويات 
مرتفعة نسبيًا في سياق عام 2014، مع أنها معرضة للتقلبات 

بحسب أنواع فردية من األسماك. ونتيجة لألسعار الثابتة والنمو 
المتواصل في حجم اإلنتاج، تقول التقديرات أن قيمة تجارة 

األسماك قد وصلت إلى رقم قياسي يبلغ 143,9 مليار دوالر 
أمريكي خالل عام 2014. غير أن قيمة التجارة قد تشهد نموًا 

متواضعًا حتى 144,5 مليار دوالر أمريكي خالل 2015 بناًء على 
التوقعات بتباطؤ حجم التجارة وثبات األسعار على المستوى 

العالمي. 

تحتفل مدونة قواعد السلوك لصيد األسماك الرشيد لمنظمة 
األغذية والزراعة بالذكرى العشرين على تأسيسها خالل عام 

2015. وتضع هذه المدونة الرائدة والخاضعة للتفاوض مبادئ 
ومقاييس الجهود الوطنية والدولية لضمان إنتاج مستدام من 
موارد األحياء المائية. وكونها وثيقة حية، فإنها تعمل كأساس 
لتطوير عديد من الوثائق الجديدة لمواجهة تحديات ناشئة ذات 
صلة بمجاالت من قبيل الصيد غير القانوني أو غير المعلن أو 

غير المنظم أو الصيد بمصائد األسماك الصغيرة. 

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

)100=2004-2002(

إجمالي مؤشر  منظمة األغذية والزراعة ألسعار  األسماك 
إجمالي تربية األحياء المائية

المصدر: المجلس النرويجي لألغذية البحرية 

إجمالي الصيد
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 رصد جفاف القطاع
 الزراعي باستخدام بيانات

االستشعار عن بعد
 نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي لمنظمة

 األغذية والزراعة

يحمل الجفاف تأثيرًا في اإلنسان يفوق تأثير أية كارثة طبيعية أخرى، ويأتي 
بالضرر األكبر الذي يطال مصادر المعيشة السيما في البلدان النامية. وتشهد 
موجات الجفاف زيادة في التواتر والشدة، لتأتي النتيجة بانتشار أوسع للضرر 

الذي يصيب المحاصيل والثروة الحيوانية ويؤدي إلى تدهور مصادر المعيشة، 
ناهيك عن إحداث مجاعات وخسائر اقتصادية تمتد في العادة إلى ما بعد حدود 

المناطق المتضررة بالجفاف. 

ولعل الكشف في الوقت المناسب عن موجات الجفاف والتقييم الدقيق لمدى 
تأثيرات اإلجهادات الناجمة عنها )على المستويين المكاني والزماني( في 

المحاصيل والمراعي يؤدي إلى اتخاذ خطوات تخفف من تأثيراتها واالستجابة 
لها على نحٍو مستعلم واستباقي. وقد جرى تطوير نظام جديد للكشف عن 

المناطق الزراعية المعرضة الحتمال كبير لإلصابة بإجهاد المياه من قبل شعبة 
التجارة واألسواق وشعبة المناخ والطاقة والحيازة لمنظمة األغذية والزراعة لدعم 

أنشطة رصد النباتات من قبل النظام العالمي لإلعالم واالنذار المبكر لمنظمة 
األغذية والزراعة. 

ويستخدم نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي لمنظمة األغذية والزراعة مؤشر صحة 
النبات المشتق من مؤشر االختالف النباتي المعاير. وُطبق بنجاح مؤشر صحة 
النبات في كثير من الظروف البيئية المختلفة حول العالم، بما في ذلك آسيا 

وأفريقيا وأوروبا وكذلك في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، حيث يمكن لهذا 
المؤشر الكشف عن ظروف الجفاف خالل أية فترة من السنة. غير أنه بالنسبة 

للزراعة، فإن الفترة األكثر أهمية هي األكثر حساسية لنمو المحصول )تكامل 
زمني(، لهذا يجرى التحليل فقط بين بداية موسم المحصول ونهايته. ويقيم 
نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي قساوة الجفاف الزراعي )شدته وفترته وامتداده 
المكاني( ويشير إلى النتائج النهائية على المستوى اإلداري التي تتيح امكانية 

مقارنتها مع اإلحصائيات الزراعية للبلد. 

أدخل تطوير نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي في البرنامج المشترك بين االتحاد 
األوربي ومنظمة األغذية والزراعة حول »تحسين الحوكمة العالمية للحّد من 

الجوع« ويسعى إلى تحسين كيفية محاربة المجتمع الدولي للجوع وسوء 
التغذية. ويعد االتحاد األوروبي شريكًا مرجعيًا وتقنيًا للبرنامج، ويقف بشكل 

وثيق إلى جانب األولويات الراهنة لألمن الغذائي والتغذية، ومنها رفع التوعية 
بأهمية تنوع التغذية وربطها باألمن الغذائي والزراعة. ويدمج المشروع بشكل 

كامل في إطار العمل االستراتيجي الجديد لمنظمة األغذية والزراعة، وبهذه 
الطريقة يسهم تطوير نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي بشكل بارز وأساسي في 

ثالثة من األهداف االستراتيجية الخمسة لمنظمة األغذية والزراعة، وهي الهدف 
االستراتيجي األول: المساعدة على الحّد من الجوع وانعدام األمن الغذائي 

وسوء التغذية؛ والهدف االستراتيجي الثالث: الحّد من الفقر الريفي؛ والهدف 
االستراتيجي الخامس: رفع مستوى مرونة مصادر المعيشة أمام الكوارث. 



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 أبريل/نيسان 2015. أما 
التقرير التالي من “دراسة استشرافية لألغذية” فسينشر في أكتوبر/تشرين 

األول الثاني 2015.

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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