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)إنتاج(
Erin.Collier@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

القمح 

من المرتقب أن يتقلص التوازن بين العرض والطلب على القمح 
عالميًا خالل الموسم 21/2020، وذلك بدليل ارتفاع األسعار دوليًا 
قياسًا بنظيره خالل الفترة عينها من العام الماضي. أما التوقعات 

الراهنة بخصوص اإلنتاج العالمي من القمح عام 2020 فتتجاوز 
مستوى عام 2019 بصورة هامشية، وتنخفض بشكل طفيف عن 

إنتاج عام 2016 القياسي. أما التوقعات بإنتاج أكبر تشهده عديد 
من البلدان السيما أستراليا واالتحاد الروسي والهند فتغطي 

انخفاض كميات المحاصيل المتوقع في األرجنتين وأوكرانيا 
والواليات المتحدة األمريكية، واألبرز من هذا وذاك، في االتحاد 

األوروبي. 

ومن المتوقع أن يسجل إجمالي استهالك القمح ارتفاعًا طفيفًا 
خالل الموسم 21/2020، حيث يرجع هذا االرتفاع بشكل شبه كلي 

إلى زيادة استخدامه في األغذية، السيما في آسيا وأفريقيا. 
ولعل التنافسية التي جاء بها انخفاض أسعار القمح قياسًا 

بمحاصيل حبية أخرى قد تبقي استخدام القمح في قطاع األعالف 
والقطاع الصناعي قريبة من مستوياتها للموسم 20/2019 في 
جّل البلدان، ما عدا في الصين والهند، حيث قد تشهد األسعار 

في هذين البلدين شيئًا من االرتفاع.

ومع نهاية مواسم عام 2021، من المتوقع أن تصل كمية 
المخزون العالمي من القمح إلى 281 مليون طن، مرتفعة بنسبة 

1,9 في المائة عن عام 2020. إال أن هذه الزيادة تعود بالدرجة 
األولى إلى ارتفاع مستويات مخزون الصين ارتفاعًا حادًا إلى 139 
مليون طن، لتشكل بذلك قرابة نصف المخزون العالمي. وإذا ما 
استثنينا الصين، لوجدنا أن المخزون العالمي للقمح قد يتقلص 

بنسبة 3,8 في المائة، حيث يرجع هذا التراجع إلى توقعات بتدني 
الكميات في عديد من البلدان المصّدرة الرئيسية للقمح، وعلى 

رأسها األرجنتين واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية. 
وهذه التطورات تنعكس في التوقعات بتراجع نسبة المخزون إلى 

نفاذ المادة )أي االستخدام المحلي مع التصدير( لدى المصدرين 
الرئيسيين، الذي يمثل قياس توافر المادة في األسواق العالمية، 

من 15,2 في المائة خالل 20/2019 إلى 14,5 في المائة خالل 
21/2020، وهو أدنى مستوى له منذ 08/2007. 

من المتوقع أن تطرق التجارة العالمية بالقمح خالل 21/2020 
)يوليو/تموز-يونيو/حزيران( حاجزًا قياسيًا جديدًا بكمية 184,5 مليون 

طن. أما ارتفاع كميات المشتريات المتوقعة من جانب الصين 
واالتحاد األوروبي ومصر باكستان والمغرب فينظر إليها على أنها 

تدعم التجارة العالمية خالل 21/2020، لتعاوض بذلك انخفاض 
كميات الواردات المتوقع في الوقت الراهن من جانب بلدان عديدة 

بما فيها الجزائر وكينيا وتركيا. وعلى مستوى البلدان المصدرة، 
قد تؤدي زيادة كميات اإلنتاج في أستراليا وكندا واالتحاد الروسي 

إلى تعزيز شحنات القمح من بلدان المنشأ المذكورة، وهي كميات 
أكثر من مجرد أنها تعوض احتمال انخفاض الصادرات من االتحاد 

األوروبي وأوكرانيا. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

إحاطة منظمة األغذية والزراعة بشأن العرض والطلب على الحبوب على الرابط
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/

التوقعات بشأن المحاصيل وحالة األغذية
 http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ar/

مرصد األسواق لنظام المعلومات الخاصة باألسواق الزراعية
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

إنتاج القمح واستهالكه ومخزونه

لمحة على السوق العالمية للقمح

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات متوقعة

20/2019
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

19/2018

)يونيو/
حزيران(

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

% مليون طن
الموازنة العالمية

0.1  762.7  758.3  761.9  732.4 اإلنتاج

0.3  184.5  177.5  184.0  168.3 التجارة 1
1.0  758.0  754.3  750.5  751.0 إجمالي االستهالك
1.3  527.5  525.4  520.5  515.2  أغذية
0.2  137.7  138.7  137.5  141.6  أعالف
0.3  92.7  90.2  92.5  94.3 استخدامات أخرى
1.9  281.0  280.3  275.8  271.3 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.3  67.7  67.4  67.5  67.5 العالم )كغ/السنة(
0.0  49.8  49.6  49.8  49.6 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
)كغ/السنة(

36.4 36.3 36.4 36.2 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

14.5 15.7 15.2 18.1 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: يناير 
- أكتوبر 2020 
مقارنة بشهر 
يناير - أكتوبر 

2019
%

2020
يناير/

كانون 
الثاني-
أكتوبر/

تشرين 
األول

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار القمح 4

)100=2016-2014(

3.6  99  95 99

 1 تشير التجارة إلى الصادرات اعتمادًا على موسم التسويق من يوليو/تموز – يونيو/حزيران للقمح والحبوب 

  الخشنة وعلى الموسم التسويقي من يناير/كانون الثاني-ديسمبر/كانون األول لألرز.
قد ال تساوي االختالف بين اإلمداد )ويقصد به اإلنتاج مضاف إليه المخزون االفتتاحي( واالستهالك بسبب  2 

  الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
تشتمل البلدان المصدرة الرئيسية على األرجنتين وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي وكازاخستان واالتحاد  3 

  الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 
4 مقتبس من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب.
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الحبوب الخشنة

تشير التوقعات بخصوص اإلنتاج العالمي من الحبوب الخشنة لعام 
2020 إلى زيادة بنسبة 2.4 في المائة قياسًا بعام 2019 ليطرق اإلنتاج 

بذلك حاجز كمية قياسية بنحو 478 1 مليون طن. وقد يشهد إنتاج 
الذرة ارتفاعًا بنسبة 1,9 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له بكمية  

160 1 مليون طن، مدفوعًا إلى حد كبير بتوقعات تحسن قوي في 
إنتاج الواليات المتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا، ناهيك عن الحصاد 

القياسي في األرجنتين والبرازيل. كذلك من المرتقب أن يشهد إنتاج 
الشعير ارتفاعًا، بينما قد يتحسن إنتاج الذرة الرفيعة عقب تدنيه عام 

 .2019

يتجه إجمالي استخدام الحبوب الخشنة نحو ذروة جديدة خالل 
21/2020، بكمية  745 2 مليون طن تبعًا للتوقعات، ليرتفع بذلك 
بنسبة 2,6 في المائة عن موسم 20/2019، وذلك يعود بالدرجة 
األولى إلى توقعات بزيادة استخدام هذه الحبوب في األعالف 

والقطاعات غير الغذائية. كما يشهد االستخدام العلفي للذرة زيادة 
بنسبة 1,6 في المائة، مدعومًا بالطلب القوي المتوقع من جانب 

األرجنتين والبرازيل والصين. كذلك من المتوقع أن يتسع االستخدام 
العلفي للشعير عالميًا بنسبة 3,6 في المائة، في حين قد يؤدي النمو 

القوي في االستخدام العلفي للذرة الرفيعة في الصين، مدفوعًا 
بارتفاع أسعار الذرة الصفراء محليًا، إلى زيادة االستخدام العلفي للذرة 

الرفيعة عالميًا بنحو 16 في المائة. أما التنبؤ بنمو االستخدامات غير 
الغذائية للحبوب الخشنة فيعكس بالدرجة األولى تسارع الطلب عليها 
لصالح استخدامها في صناعة النشاء واإليثانول المعتمد على الذرة. 

قد يسجل المخزون العالمي للموسم 21/2020 تراجعًا طفيفًا بنسبة 
0,2 عن المستويات االفتتاحية. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض 

مخزون الذرة العالمي بنسبة 2,5 في المائة نتيجة االنخفاض الحاد 
المرتقب في مخزون الذرة في الصين، وكذلك في االتحاد األوروبي 

لكن بنسبة أقل إلى معاوضة التراكم المرتقب في مخزون الشعير 
والشيلم والشوفان عالميًا. وإذا ما استبعدنا الصين، قد تبقى 

الكميات المدورة للذرة عالميًا قريبة من مستوياتها االفتتاحية، مع 
استقرار في نسبة المخزون إلى نفاذ المادة )أي االستخدام المحلي 

مع التصدير( لدى المصدرين الرئيسيين. 

ومن التوقع أن تسجل التجارة العالمية بالحبوب الخشنة خالل 
21/2020 )يوليو/تموز-يونيو/حزيران( ارتفاعًا بنسبة 4,7 في المائة 

قياسًا بالعام الفائت. فالتنبؤات بزيادة ملحوظة في مشتريات الذرة 
من قبل الصين، مدفوعة بزيادة الطلب عليها من قطاع األعالف 

وارتفاع األسعار محليًا، وكذلك زيادة كمية واردات االتحاد األوروبي إثر 
تدني الحصاد، من شأنه تعزيز التجارة بالذرة بنسبة 3,7 في المائة. 
وبالمثل، قد يقود االرتفاع المرتقب في واردات الذرة الرفيعة من 

جانب الصين إلى تنشيط التجارة العالمية بهذا المنتج، بينما سيفضي 
ارتفاع الطلب على واردات الشعير من جانب االتحاد األوروبي والمغرب 

إلى زيادة التجارة العالمية بالشعير. أما أسعار تصدير جميع الحبوب 
الخشنة الرئيسية على المستوى الدولي فتبقى مرتفعة لتعكس هذا 

الطلب القوي ووتيرة الصادرات.

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

إحاطة منظمة األغذية والزراعة بشأن العرض والطلب على الحبوب على الرابط
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/

التوقعات بشأن المحاصيل وحالة األغذية
 http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ar/

مرصد األسواق لنظام المعلومات الخاصة باألسواق الزراعية
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

إنتاج الحبوب الخشنة واستهالكها ومخزونها

لمحة عن السوق العالمية للحبوب الخشنة

1 تشير التجارة إلى الصادرات اعتمادًا على موسم التسويق الشائع من يوليو/تموز – يونيو/حزيران.

قد ال تساوي االختالف بين اإلمداد )ويقصد به اإلنتاج مضافًا إليه المخزون االفتتاحي( واالستهالك بسبب  2 

  الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
تضم البلدان الُمصّدرة الرئيسية كاًل من األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا واالتحاد األوروبي واالتحاد  3 

  الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 

للتواصل:
Erin.Collier@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات متوقعة

20/2019
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

19/2018

)يونيو/
حزيران(

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

% مليون طن
الموازنة العالمية

2.4 1 478.3 1 513.5 1 444.0 1 407.7 اإلنتاج

4.7  219.8  207.9  210.0  198.8 التجارة 1
2.6 1 476.7 1 468.0 1 439.6 1 424.7 إجمالي االستهالك
1.5  222.8  222.4  219.4  217.8  أغذية
2.3  852.3  843.7  832.7  802.5  أعالف
3.6  401.7  401.9  387.5  404.4 استخدامات أخرى
-0.2  413.0  464.6  413.9  412.9 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.5  28.6  28.5  28.4  28.5 العالم )كغ/السنة(
0.7  38.0  38.0  37.7  38.1 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
)كغ/السنة(

 27.0  30.5  28.0  28.7 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

15.1 20.1 14.9 16.1 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: 
يناير - أكتوبر 

 2020
مقارنة 

بشهر يناير - 
أكتوبر 2019

%

2020
يناير/

كانون 
الثاني-
أكتوبر/

تشرين 
األول

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب 

الخشنة 4
)100=2016-2014(

1.6  96  95 99

)إنتاج(

مليون طن مليون طن
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20/2118/1916/1714/1512/1310/11

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

http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ar/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
mailto:Erin.Collier%40fao.org?subject=
mailto:Jonathan.Pound%40fao.org?subject=
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مع تواصل حصاد محصول الموسم الرئيسي في نصف الكرة 
الشمالي، تؤكد آخر األرقام على التوقعات اإليجابية عمومًا لهذا 

الموسم. ورغم شتى التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 
وبعض تقلبات الطقس، السيما الفيضانات، من المتوقع أن 
يصل اإلنتاج العالمي لألرز إلى 508,7 مليون طن عام 2020، 

مرتفعًا بذلك بنسبة 1,5 في المائة عن مستواه المنخفض عام 
2019 ليسجل بذلك مستوى قياسًا جديدًا. أما آسيا فنصيبها 

من هذه الزيادة المتوقعة هو نصيب األسد، رغم التحسن الكبير 
المرتقب في الواليات المتحدة األمريكية بفعل اتساع المساحة 
المزروعة، مع انتعاش جزئي في أمريكيا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي. من ناحية أخرى، قد تؤدي الفيضانات ومعوقات الحصول 
على المستلزمات إلى كبح النمو في أفريقيا، بينما تسببت 

محدودية المياه المخصصة للري في تدني غالل المحاصيل في 
أوروبا وأوقيانوسيا. 

ونظرًا ألن وفرة اإلمدادات واتساع نطاق الجهود المبذولة لضمان 
حصول الشرائح المستضعفة على األرز بأسعار ميسورة تقود إلى 

نمٍو في االستخدام الغذائي لألرز، فقد يشهد استهالك هذا 
المنتج عالميًا خالل 21/2020 زيادة بوتيرة هي األسرع خالل سبع 

سنوات، ليصل إلى كمية 510,3 مليون طن.

أما مخزون األرز العالمي في نهاية المواسم التسويقية للفترة 
21/2020 فيصل تبعًا للتوقعات إلى 182,0 مليون طن، منخفضًا 

بذلك جزئيًا عن توقعات 20/2019 التي مثلت ثاني أعلى كمية 
مسجلة. صحيح أن المستوردين )وعلى رأسهم الصين ومن بعدها 
إندونيسيا( قد تخفض مخزونها بدرجة أكبر، إال أن مراكمة المخزون 

في البلدان المصدرة، السيما الهند، وكذلك الواليات المتحدة 
وتايلند، قد يعاوض هذا االنخفاض. 

وفي أعقاب ثالث سنوات من غياب النمو أو النمو السلبي، قد 
تشهد التجارة العالمية باألرز اتساعًا بنسبة 6,3 في المائة عام 

2021 لتصل إلى كمية 47,2 مليون طن، مدعومة بتجدد الواردات 
األفريقية، السيما من جانب كوت دي فوار ونيجريا والسنغال، إثر 
تعاقب سنوات من محدودية المشتريات والنمو المحلي لإلنتاج. 

وقد تحافظ الهند على موقعها الريادي في ساحة تصدير األرز 
عالميًا دونما منافس عام 2021، رغم زيادة شحنات األرز لدى بلدان 

مصدرة أخرى، باستثناء أستراليا والموّردين الرئيسين في أمريكا 
الجنوبية وميانمار والواليات المتحدة األمريكية. 

ومنذ أن وصلت أسعار األرز على المستوى الدولي إلى أعلى 
مستوى لها تقريبًا خالل ست سنوات في مايو/أيار، بدأت تشهد 

ضغطًا مسببًا لتراجعها نتيجة بطء وتيرة المشتريات واآلفاق 
المؤاتية للمحصول لدى الموردين الرئيسيين. مع ذلك، تبقى أعلى 

من نظيرتها قبل عام، وسط دعمها المتواصل جراء توليفة من 
المحدودية الموسمية وتقلبات العملة والطلب المحلي القوي في 

بعض البلدان المصدرة. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

مرصد األسواق لنظام المعلومات الخاصة باألسواق الزراعية
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

إحاطة منظمة األغذية والزراعة بشأن العرض والطلب على الحبوب على الرابط
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/

تحديث منظمة األغذية والزراعة ألسعار األرز
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice- price-

update/en/

إنتاج األرز واستهالكه ومخزونه

لمحة إلى السوق العالمية لألرز

 1 صادرات السنة التقويمية )عرض السنة الثانية(. 

 2 قد ال تساوي االختالف بين اإلمداد )ويقصد به اإلنتاج مضاف إليه المخزون االفتتاحي( واالستهالك بسبب 

  الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة. 
3 تضم البلدان الُمصّدرة الرئيسية كاًل من الهند وباكستان وتايلند والواليات المتحدة األمريكية وفيت نام. 

للتواصل:
Shirley.Mustafa@fao.org

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات متوقعة

20/2019
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

19/2018

)يونيو/
حزيران(

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

% مليون طن
الموازنة العالمية

1.5 508.7 508.7 501.1 506.3 اإلنتاج

6.3 47.2 47.6 44.4 44.2 التجارة 1
1.5 510.3 510.0 502.5 499.8 إجمالي االستهالك
1.7 420.7 420.0 413.5 408.0  أغذية
-0.2 182.0 182.0 182.4 184.8 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.7 54.0 53.9 53.6 53.5 العالم )كغ/السنة(
1.4 65.7 65.7 64.9 64.2 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

 35.3 35.3 35.7 36.8 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 26.0 25.1 24.7 22.6 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير: 
يناير - أكتوبر 

 2020
مقارنة 

بشهر يناير - 
أكتوبر 2019

%

2020
يناير/

كانون 
الثاني-
أكتوبر/

تشرين 
األول

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار األرز 4

)100=2016-2014(
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المخزون )المحور األيمن(اإلنتاج )المحور األيسر(
االستهالك )المحور األيسر(

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice- price-update/en/
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice- price-update/en/
mailto:Shirley.Mustafa%40fao.org?subject=


دراسة استشرافية لألغذية4
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مالحظة: للحصول على تفسير للتعاريف والتغطية، يرجى العودة إلى األعداد السابقة إلصدار
»دراسة استشرافية لألغذية« .

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
إجمالي إنتاج البذور الزيتية

4.4 613.3 587.3 611 اإلنتاج

التجار 
3.5  243.3  235.1  241.7 اإلنتاج
1.5  279.7  275.6  283.1 اإلمداد
1.4  244.8  241.5  242.1 االستهالك
0.9  136.3  135.1  132.2 التجارة

 14.1  15.1  16.7 نسبة المخزون إلى االستهالك )%(  
 10.1  11.5  13.4 نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى 

البلدان المصدرة الرئيسية )%(
العالئق والكسبات 6

5.8  158.7  150.0  158.3 اإلنتاج
2.8  188.7  183.6  189.3 اإلمداد
1.9  159.4  156.5  152.9 االستهالك
0.4  104.9  104.5  98.8 التجارة

 18.2  19.2  22.0 نسبة المخزون إلى االستهالك )%(  
 10.4  12.2  16.2 نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى 

البلدان المصدرة الرئيسية )%(

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

أيار 2019 

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشرات منظمة األغذية والزراعة 
لألسعار )يناير/كانون الثاني- 

ديسمبر/كانون األول(  
)100=2016-2014(

5.1  92  88  93 البذور الزيتية
9.5  87  80  94 العالئق/الكسبات

16.9  94  83  88 الزيوت /الدهون

تشير التنبؤات األولية بشأن الموسم 21/2020 إلى تضييق الفجوة 
بين العرض والطلب بالنسبة لمنتجات البذور الزيتية ومشتقاتها. 

فبعد تسجيل تراجع ملحوظ في إنتاج البذور الزيتية خالل الموسم 
20/2019، من المتوقع أن يشهد هذا اإلنتاج ارتفاعًا على 

المستوى العالمي ليصل إلى مستويات قياسية جديدة خالل 
الموسم 21/2020، مدعومًا بزيادة كبيرة في إنتاج فول الصويا. 
وفي الواليات المتحدة األمريكية، من المتوقع أن يسجل إنتاج 

فول الصويا تحسنًا قويًا عقب زيادة المساحة المزروعة والغالل، 
بينما في البرازيل قد تكون هوامش اإلنتاج الجاذبة على نحو 

استثنائي عاماًل محفزًا للزراعات. لكن بالمقابل، قد يتراجع إنتاج 
بذور دوار الشمس عالميًا إلى أدنى مستوى له خالل ثالث 

سنوات بفعل ظروف الطقس المدمرة التي ضربت منطقة البحر 
األسود، بينما قد يبقى إنتاج بذر اللفت عند مستويات منخفضة 

عالميًا بفعل تراجع إنتاجه للموسم الثالث على التوالي في االتحاد 
األوروبي. وفيما يتعلق بزيت النخيل، قد يستأنف اإلنتاج العالمي 

نموه خالل موسم 21/2020 عقب تراجعه االستثنائي في 
الموسم 20/2019 نتيجة عوامل مختلفة منها تأزم نقص عمالة 

المهاجرين في البلدان المنتجة الرئيسية إثر جائحة كوفيد-19. 

وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن يستأنف استهالك 
الزيوت والدهون نموه عالميًا، عقب حالة الركود التي اصابت 

القطاعات الغذائية وغير الغذائية بفعل كوفيد-19 خالل الموسم 
20/2019. أما بالنسبة للعالئق والكسبات، فمن المتوقع أن يشهد 

االستهالك العالمي ارتفاعًا طفيفًا للموسم الثاني على التوالي 
بفعل استمرار تحسن الطلب العالمي على األعالف وتعافيه 

من تأثيرات تفشي حمى الخنازير األفريقية في آسيا. أما نمو 
التجارة بمنتجات المحاصيل الزيتية فقد ينخفض عن المعدل وسط 
التوقعات ببطء النمو في االستهالك العالمي والتراجع المحتمل 

في اإلمدادات القابلة للتصدير. 

ووفق التنبؤات الراهنة، سيتجاوز االستهالك العالمي للزيوت 
والعالئق اإلنتاج العالمي بشكل طفيف، ما من شأنه إحداث 

انخفاض آخر في المخزون الوطني خالل موسم 21/2020، بينما 
ستنخفض نسب مخزون منتجات المحاصيل الزيتية إلى استخدامها 

عالميًا إلى مستويات أدنى من نظيرتها لموسم 20/2019. 

وعلى التوازي مع معطيات محدودية األسواق، سجلت عروض 
أسعار البذور الزيتية والمنتجات المشتقة عنها ارتفاعًا ملحوظًا على 

المستوى الدولي خالل األشهر األخيرة. وبنظرة نحو المستقبل نجد 
أن أسعار مجموعة المحاصيل الزيتية قد تتأثر بتطور حالة كوفيد-19، 

وكذلك بظروف الطقس في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا 
)السيما فيما يتعلق بدورة ظاهرة النينيا الوشيكة(، وسياسات 

التجارة العالمية وأسعار الزيوت المعدنية واتجاه برامج الديزل 
الحيوي الوطنية. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

التحديث الشهري ألسعار المحاصيل الزيتية وسياساتها 
 http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/en/

مرصد األسواق لنظام المعلومات الخاصة باألسواق الزراعية
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

للتواصل:
Peter.Thoenes@fao.org

Di.Yang@fao.org

مؤشرات منظمة األغذية والزراعة لألسعار الشهرية 
على المستوى الدولي للبذور الزيتية والزيوت النباتية 

والعالئق/الكسبات )2016-2014=100(

لمحة عن سوق المحاصيل الزيتية ومنتجاتها

المحاصيل الزيتية

50

70

90

110

130

150

2020201920182017201620152014

عالئق

زيوت
بذور

http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/en/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
mailto:Peter.Thoenes%40fao.org?subject=
mailto:Di.Yang%40fao.org?subject=


5 دراسة استشرافية لألغذية
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020

ق
وا

س
أل

 ا
ت

صا
لخ

م

أرقام التجارة تشير إلى الصادرات *

السكر 

تشير التنبؤات األولية بخصوص إنتاج السكر على المستوى 
العالمي خالل الموسم 21/2020 )أكتوبر/تشرين األول- سبتمبر/

أيلول( إلى تحسن محتمل بنسبة 1,5 في المائة عن اإلنتاج 
المنخفض خالل الموسم الماضي 20/2019 إلى 172,4 مليون 

طن. مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض اإلنتاج عن االستهالك 
العالمي انخفاضًا طفيفًا، إذ قد يشهد تحسنًا قياسًا بمستوى 

الركود الذي شهده الموسم الراهن بفعل كوفيد-19. وعليه، قد 
ينخفض مخزون السكر مرة أخرى خالل الموسم 21/2020. 

ولعل الزيادة المرتقبة في اإلنتاج ترجع بدرجة كبيرة إلى اإلنتاج 
القريب من المستوى القياسي في الهند، ثاني أكبر منتج للسكر 
على مستوى العالم. أما إنتاج السكر في البرازيل فمن المتوقع 
أن يتخطى بشكل طفيف المستوى الذي سجله خالل الموسم 
20/2019. بالمقابل، هنالك تنبؤات بانخفاض اإلنتاج للموسم 

الثاني على التوالي خالل 21/2020 في تايلند، ثاني أكبر مصّدر 
في العالم. وبالمثل، من المتوقع أن ينخفض إنتاج السكر في 

االتحاد األوروبي، على خلفية ظروف الطقس غير المؤاتية. 

قد يشهد االستهالك العالمي للسكر تحسنًا بنسبة 2,9 في 
المائة خالل الموسم 21/2020 بفعل تدابير اإلغالق واالحتواء 
إثر تفشي كوفيد-19. أما ما يدعم اآلفاق اإليجابية فنجده في 

التخفيف المتواصل في تدابير التقييد والتوقعات باستئناف 
النمو االقتصادي عام 2021، في حين يتمثل البلدان الرئيسان 
المسؤوالن عن توجيه زيادة استهالك السكر عالميًا في الهند، 

أكبر مستهلك للسكر في العالم، والصين. وهنالك توقعات أيضًا 
بتحسن النمو في الشرق األوسط وأفريقيا. غير أن حالة الضبابية 

ال تزال تكتنف الجانب المتعلق بالطلب. أما مدى التعافي العالمي 
العام في استهالك السكر فيعتمد على كيفية تطور جائحة 

كوفيد-19 خالل األشهر القادمة، السيما مدى الحاجة إلى فرض 
المزيد من تدابير اإلغالق. 

استقرت التوقعات بخصوص التجارة العالمية بالسكر خالل 
الموسم 21/2020 )أكتوبر/تشرين األول-سبتمبر/أيلول( عند كمية 

61,2 مليون طن، أي بارتفاع طفيف قياسًا بالكمية التقديرية خالل 
موسم 20/2019. ومن المتوقع أن تغطي المبيعات بكميات كبيرة 

من جانب البرازيل والهند إثر إنتاج محاصيل وفيرة التراجع الهائل 
المرتقب في صادرات تايلند إثر تدني إنتاج المحصول للسنة 

الثانية، وفي كذلك في صادرات االتحاد الروسي الذي سيؤدي 
انحسار المساحات المزروعة بالمحصول هناك إلى خفض اإلنتاج 
خالل موسم 21/2020 قياسًا بالموسم السابق تبعًا للتوقعات. 

بالمقابل، من المنتظر أن يغطي الطلب القوي على الواردات من 
جانب الصين وإندونيسيا التراجع المحتمل في واردات الواليات 
المتحدة االمريكية والهند. وبعد أن انخفضت أسعار السكر على 
المستوى الدولي إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات في 

أبريل/نيسان، بدأت بتسجيل ارتفاع حاد اعتبارًا من مايو/أيار مدعومة 
بزيادة الطلب العالمي على السكر السيما من جانب الصين، بعد 

تنشيط المشتريات إثر انتهاء العمل بالضريبة الوقائية على واردات 
السكر التي تزيد كميتها عن الحصة المحددة. 

أسعار السكر على المستوى الدولي*

لمحة عن السوق العالمية للسكر

التغيير خالل 
الموسم
21/2020 

مقابل
20/2019

21/2020
كميات 
متوقعة

20/2019
كميات 
تقديرية.

19/2018

% مليون طن
الموازنة العالمية 

1.54 172.4 169.8 175.0 اإلنتاج
1.18 61.2 60.5 58.0 التجارة*
2.87 173.6 168.8 169.3 إجمالي االستهالك

-2.73 89.0 91.5 92.4 المخزون في نهاية الموسم
مؤشرات العرض والطلب

استهالك الفرد لألغذية:
1.55 22.3 21.9 22.2 العالم )كغ/العام(
1.57 16.1 15.9 16.1 البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني 

من عجز غذائي )كغ/العام
-5.44 51.3 54.2 54.6 نسبة المخزون إلى االستهالك في 

العالم )%(

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

أيار 2019 

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 متوسط السعر اليومي بحسب 
 االتفاق الدولي للسكر 

)سنتًا أمريكيًا/ليبره(

-0.30 12.59 12.70 12.52

للتواصل:
Elmamoun.Amrouk@fao.org
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  مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم
)100=2016-2014(

لمحة عن السوق العالمية للحوم

قد يسجل إنتاج اللحوم على المستوى العالمي عام 2020 كمية 
337,3 مليون طن )بمكافئ وزن الذبائح(، متراجعًا بذلك عن نظيره 

العام الفائت بنسبة 0,5 في المائة، لتكون نسبة التنبؤ هذه 
أدنى بشكل ملحوظ قياسًا بالمستوى المتوقع سابقًا، لكن مع 
ذلك يستمر انخفاض اإلنتاج للعام الثاني على التوالي. ولعل 

االنخفاض المتوقع في إنتاج لحم الخنزير، وجّله في آسيا السيما 
في الصين بفعل استمرار تأثير مرض حمى الخنازير األفريقية، 

هو المسؤول عن الجانب األكبر من هذا الركود المرتقب في إنتاج 
اللحوم عالميًا، هذا باإلضافة إلى االنخفاض المحتمل في إنتاج 
لحوم األغنام في الهند وأستراليا والبرازيل، وغيرها من البلدان، 
بسبب محدودية اإلمداد. بالمقابل، من المتوقع أن يشهد إنتاج 

لحوم الدواجن نموًا، مع أنه بالكاد يتجاوز نصف المعدل المسجل 
العام المنصرم، بفعل الطلب القوي، ما يعكس بالدرجة األولى 
العجز في إنتاج لحوم الخنزير وارتفاع أسعارها محليًا في الصين. 
وهنالك توقعات بنمو متواضع في إنتاج لحوم األبقار. أما وتيرة 
اتساع اإلنتاج على امتداد جميع قطاعات اللحوم فتراجعت نتيجة 

اضطرابات عمليات اإلنتاج بفعل الجائحة والقيود المفروضة على 
المنتجين لتحقيق التوازن في اإلمداد وفق الطلب المحدد، وذلك 

رغم الحزم التشجيعية التي تقدمها الحكومة على مستوى هذه 
الصناعة. 

من المتوقع أن تشهد تجارة اللحوم نموًا على المستوى العالمي 
لتصل إلى كمية 37,6 مليون طن عام 2020، مرتفعة بذلك 

بنسبة 3,9 في المائة قياسًا بالعام الفائت، أي بمعدل نمو أدنى 
بشكل ملحوظ قياسًا بنسبة 9,6 في المائة المسجلة عام 2019، 

ما يعكس تقليص االستيراد الذي طبقته كثير من البلدان، وهو 
ما يتسق مع التأثيرات السلبية الناجمة عن اضطرابات األسواق 
التي أصابت تجارة اللحوم عالميًا والركود العالمي الهائل بفعل 

كوفيد-19. بالمقابل، من المتوقع أن تشهد واردات الصين من 
اللحوم نموًا بنسبة 44 في المائة، أو بكمية تزيد على ثالثة ماليين 

طن قياسًا بعام 2019 لتمتص قرابة 30 في المائة من صادرات 
اللحوم العالمية. أما صادرات من البرازيل والواليات المتحدة 

األمريكية وكندا والمكسيك واالتحاد الروسي واالتحاد األوروبي 
فقد تغطي جانبًا كبيرًا من الزيادة في واردات اللحوم العالمية. 

ورغم زيادة استيراد اللحوم من الجانب الصيني بشكل ملحوظ، إال 
أن توليفة العسر االقتصادي المرتبط بكوفيد-19 وتراجع الطلب 

من قبل قطاع الخدمات الغذائية والعقبات اللوجستية ومحدودية 
توافر القطع األجنبي في بعض البلدان المستوردة للحوم قد 

أسفرت عن إضعاف الطلب العالمي على االستيراد، قياسًا 
بالكميات المتاحة للتصدير، ما تسبب في تراجع أسعار اللحوم 

عالميًا هذا العالم. أما التراجع الحاد األبرز فكان من نصيب لحوم 
الخنزير، ومن بعدها الدواجن واألبقار واألغنام. ونظرًا الحتمال 

استمرار اضطرابات األسواق بفعل كوفيد-19، قد يبقى الطلب 
على اللحوم ضعيفًا خالل األشهر القادمة، األمر الذي يحافظ على 

أسعار اللحوم تحت الضغط على المستوى الدولي. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

استعراض أسواق اللحوم  
 http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/meat-and-meat-

products-update/en/

للتواصل:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

اللحوم ومنتجاتها 

التغيير خالل 
الموسم

2020 
مقابل
2019

2020
كميات متوقعة

2019
كميات 
تقديرية.

2018

)يونيو/
حزيران(

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

% مليون طن
الموازنة العالمية 

-0.5  337.3  335.2  339.0  342.2 اإلنتاج
-1.2  71.9  72.2  72.8  71.6 لحوم أبقار
2.6  137.1  130.5  133.6  127.3 لحوم دواجن
-4.0  105.3  110.5  109.8  120.9 لحوم خنزير
0.2  16.0  15.4  16.0  15.7 لحوم أغنام
3.9  37.6  36.0  36.2  33.8 تجارة
-1.7  11.0  11.1  11.2  10.5 لحوم أبقار
1.1  14.1  14.1  13.9  13.5 لحوم دواجن
15.9  11.1  9.4  9.5  8.4 لحوم خنزير
-5.3  1.0  1.0  1.0  1.0 لحوم أغنام

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

-1.3 43.1 43.3  43.6  44.6 العالم )كغ/العام(
4.4 11.1 10.8  10.7  9.9 النسبة المئوية لحصة 

اإلنتاج في التجارة )%(
التغيير: يناير/كانون 

الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

أيار 2019 

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار اللحوم   

)100=2016-2014(

-3.0 96 100 95 البذور الزيتية

سنتًا أمريكيًا للرطل
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م الحليب ومنتجات مشتقات األلبان 

رغم االضطرابات التي لحقت باألسواق بفعل كوفيد-19 وخالفًا 
للتوقعات السابقة، من المرتقب أن يشهد إنتاج الحليب عالميًا 
زيادة بنسبة 1,4 في المائة قياسًا بالعام الفائت، ليصل إلى 
كمية 860 مليون طن. وتعكس النظرة االستشرافية زيادات 

محتملة في اإلنتاج في البلدان الرئيسية المنتجة للحليب، وعلى 
رأسها الهند التي دعم فيها الرياح الموسمية المؤاتية والمرونة 

التي تتحلى بها شبكات التعاونيات القروية في جمع الحليب في 
ظل المعوقات اللوجستية هذه الزيادة المحتملة، وكذلك االتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة األمريكية، التي عززها تحسن الغالل 
وتقديم المساعدات الحكومية التي حافظت على استقرار هوامش 

المنتجين. أضف إلى ذلك أن هنالك توقعات بزيادة اإلنتاج في 
الصين واالتحاد الروسي نتيجة انتشار القطعان في مزارع واسعة 

مخصصة إلنتاج األلبان، وكذلك في أوقيانوسيا، نتيجة الطقس 
المؤاتي. بالمقابل، قد يشهد إنتاج البرازيل تراجعًا رغم الطقس 

الجيد وذلك يرجع إلى انخفاض الطلب الداخلي بسبب الضيق الحال 
االقتصادي. 

ومن المتوقع أن تشهد التجارة العالمية بمنتجات األلبان عام 2020 
نموًا حتى 78 مليون طن )مكافئ حليب(، لترتفع بذلك بنسبة 1,5 

في المائة قياسًا بالعام الفائت، أي ما يقترب من معدل النمو 
للسنوات الخمس السابقة. وتعزى هذه الزيادة بالدرجة األولى 

إلى استمرار الطلب على الواردات، مدعومًا من الصين مع تجدد 
األنشطة االقتصادية فيها، إلى جانب الزيادات األخيرة في طلبات 

االستيراد من جانب الجزائر والعربية السعودية ونيجيريا، إثر التحسن 
التدريجي في أسعار النفط. كذلك قد تزيد أستراليا وكولومبيا 
واالتحاد الروسي الواردات تماشيًا مع زيادة الطلب الداخلي. 

بالمقابل، ثمة توقعات بتراجع حاد في واردات الفلبين والمكسيك 
واليابان وغيرها من البلدان، بفعل اضطرابات األسواق والركود 

االقتصادي. أما الفائض الكبير القابل للتصدير فكان الموجه الرئيس 
لألسعار الذي دعم المزيد من الشحنات من الواليات المتحدة 

األمريكية واألرجنتين وببيالروس واالتحاد األوروبي، بينما قد يؤدي 
تراكم المخزون والركود االقتصادي لدى البلدان المستوردة إلى كبح 

الصادرات من نيوزلندا والهند وتركيا. 

تراجعت أسعار منتجات األلبان على المستوى الدولي، والتي 
تقاس وفق مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار مشتقات 

األلبان، بين شهري فبراير/شباط ومايو/أيار 2020، وذلك يعود 
بالدرجة األولى إلى خفوت الطلب العالمي على االستيراد نتيجة 

المعوقات اللوجستية وتدني مبيعات الخدمات الغذائية وحالة 
الضبابية التي تكتنف األسواق. بيد أن األسعار بدأت تشهد 

زيادة منذ تلك الفترة، لتدفع بذلك المؤشر ألول مرة في أكتوبر/
تشرين األول إلى مستوى أعلى من نظيره قبل الجائحة بشكل 

طفيف مدعومة باستمرار الطلب على الواردات من جانب الصين، 
وانتعاش الواردات في بعض البلدان المعتمدة على النفط وكذلك 

زيادة الطلب الداخلي في أوروبا. وتماشيًا مع التوازن العالمي 
بين العرض والطلب، كان نصيب أسعار الحليب المجفف خالي 

الدسم هو األعلى من هذه الزيادة، لتأتي من بعده الزبدة فالحليب 
المجفف كامل الدسم والجبن. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

استعراض أسعار مشتقات األلبان 
 http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/

en/

للتواصل:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

  مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار منتجات األلبان
)2014-2016=100( على المستوى الدولي

لمحة عن السوق العالمية لمشتقات األلبان

التغيير خالل 
الموسم

2020 
مقابل
2019

2020
كميات متوقعة

2019
كميات 
تقديرية

2018

)يونيو/
حزيران(

نوفمبر/
تشرين 
الثاني

% مليون طن
الموازنة العالمية 

1.4  860.1  858.9  848.0  840.3 إجمالي إنتاج الحليب
1.5  77.9  73.6  76.8  76.0 إجمالي التجارة

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.3  111.5  111.4  111.2  111.3 العالم )كغ/العام(
0.0  9.1  8.6  9.1  9.0 النسبة المئوية لحصة 

اإلنتاج في التجارة

التغيير: يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 
2020 مقابل يناير/
كانون الثاني-مايو/

أيار 2019 

2020
 يناير/كانون

الثاني-

مايو/أيار

2019 2018 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار منتجات 

األلبان
)100=2016-2014(

-2.0 101 103 107

حليب مجفف خالي الدسمجبن
حليب مجفف كامل الدسم مؤشر أسعار مشتقات األلبان
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من المتوقع أن يشهد الصيد العالمي لألسماك من المصايد 
الطبيعية تراجعًا طفيفًا عام 2020 نظرًا النخفاض أعمال الصيد 
عمومًا بفعل القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 على طواقم 

سفن الصيد وضعف ظروف األسواق. ومن المتوقع أن يتراجع 
اإلمداد باألسماك واستهالكها وإيراداتها التجارية هذا العام بسبب 

التأثيرات الناجمة عن تدابير االحتواء المرتبطة بالجائحة في الطلب 
والجوانب اللوجستية واألسعار والعمالة وتخطيط األعمال التجارية. 

واليوم قد يشهد اإلنتاج العالمي لمستزرعات األسماك تراجعًا 
ألول مرة منذ سنوات بنحو 1,3 في المائة. أما القطاعات ذات 
دورة اإلنتاج األطول من قبيل قطاع السلمون فتعجز عن إجراء 

تعديالت سريعة تبعًا للتحوالت في الطلب، في حين تمكن مزارعو 
الروبيان والبنجاسيوس من خفض إنتاجهم بشكل ملحوظ على وجه 

السرعة. 

إن التأثيرات التي طالت األسواق بفعل الجائحة جلبت معها العديد 
من التغيرات الجسيمة، حيث من المحتمل أن تستمر الكثير منها 

على المدى البعيد. فوفقًا لمؤشر أسعار األسماك تراجع إجمالي 
األسعار لعام 2020 قياسًا بالعام الفائت بالنسبة لمعظم األنواع 
المتداولة تجاريًا. وازدادت أهمية مبيعات التجزئة بشكل كبير على 

حساب الخدمات الغذائية، نظرًا لبقاء قطاع الضيافة بحالة من 
الركود. أما المستهلكون الذين يحاولون الحّد من زياراتهم إلى 

البقاليات والذين يساورهم قلق حيال اإلقفال مستقباًل قد باتوا 
يفضلون منتجات المأكوالت البحرية المحفوظة والجاهزة، ليتراجع 

بالتالي الطلب على األسماك الطازجة. وأصبحت ضرورة الطبخ 
المنزلي محور التركيز الجديد لحمالت التسويق والموزعين عبر 

االنترنت، في حين انتشرت ابتكارات اإلنتاج التي تعتمد اليسر. كما 
أثر الركود االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة في دخل األسر، ما 

تسبب في ضعف الطلب على منتجات الرفاهية من قبيل الكركند. 
لكن بالمقابل وبالتزامن مع ذلك انتعشت مبيعات التونة والسردين 

واالسقمري المعلب. 

أما الدراسة االستشرافية بشأن األشهر القليلة القادمة فتبرز 
استمرار حالة الضبابية والميل القوي إلى إبقاء المخاطر بعيدة عن 

األعمال والمستهلكين على حّد سواء. فالتزايد األخير في أعداد 
اإلصابات في الكثير من البلدان يبرز استمرار التهديد المتربص 

باستقرار األسواق. أما على الجانب اإليجابي، فمن المحتمل أن 
تؤدي ابتكارات اإلنتاج وظهور قنوات توزيع جديدة واختصار سالسل 

القيمة نتيجة هذا االضطراب إلى منافع تجنيها صناعة المأكوالت 
البحرية لكثير من السنوات القادمة. 

لمزيد من التحليالت وآخر األخبار، انظر: 

تقارير األسواق الصادر عن مركز GLOBEFISH على الرابط  
 http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/en/

للتواصل:
Stefania.Vannuccini@fao.org

األسماك ومنتجات مصائد األسماك 

  مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك
)100=2016-2014(

 لمحة عن السوق العالمية لألسماك
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نوفمبر/
تشرين 
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% مليون طن
الموازنة العالمية 

-1.0 174.2 172.9  175.9  178.5 اإلنتاج
-0.7  91.2  89.9  91.8  96.4 مصائد األسماك 

الطبيعية
-1.3  83.0  82.9  84.1  82.1 مستزرعات األحياء المائية
-5.7  152.2  150.4  161.3  165.4 قيمة التجارة )الصادرات 

بملياراتالدوالرات 
األمريكية(

-3.9  63.4  63.2  66.0  66.9 حجم التجارة )وزن حي(
-1.0  174.2  172.9  175.9  178.5 إجمالي االستخدام
-1.1  154.7  154.2  156.4  156.4 أغذية
1.3  15.7  15.0  15.5  18.2 أعالف

-5.0  3.8  3.7  4.0  4.0 استخدامات أخرى
مؤشرات العرض والطلب

استهالك الفرد لألغذية:
-2.1  19.9  19.8  20.3  20.5 األسماك المخصصة 

لألغذية )كغ/العام(
-1.9  9.2  9.1  9.4  9.7 من مصائد األسماك 

الطبيعية )كغ/العام(
-2.3  10.7  10.6  10.9  10.8 من مستزرعات األحياء المائية 

)كغ/العام(
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األسماك   
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-7.8 96 102 106

* النسبة المئوية للتغيير في يناير/كانون الثاني-سبتمبر/أيلول 2020 مقابل يناير/كانون الثاني- سبتمبر/
أيلول 2019
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مصدر البيانات األولية لمؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك: قطاع 
مصائد األسماك وتربية األحياء المائية في االتحاد األوروبي، شبكة المعلومات 

الخاصة باألسماك، ومركز المعلومات والخدمات االستشارية بشأن تسويق المنتجات 
السمكية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومركز المعلومات والخدمات 

االستشارية لتسويق األسماك وتجارتها في الصين، والمركز اإلحصائي في النرويج.
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نشر تقرير »دراسة استشرافية لألغذية« من قبل شعبة التجارة واألسواق لمنظمة األغذية 
والزراعة ضمن »النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر«. ويركز هذا التقرير، الذي 

يصدر مرتين في العام، على التطورات التي تؤثر في األسواق العالمية لألغذية واألعالف. 
ويعرض كل إصدار تقييمات لألسواق وتوقعات قصيرة األجل لكل سلعة على حدة، كما 
يدرج مقاالت إخبارية تغطي قضايا راهنة. ويبقي إصدار »دراسة استشرافية لألغذية« 
على حالة من التآزر الوثيق مع إصدار آخر »للنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر« 

بعنوان »التوقعات بخصوص المحاصيل وحالة الغذاء« السيما فيما يتعلق بتغطية الحبوب. 
والدراسة االستشرافية متوافرة باللغة اإلنجليزية، مع مخلص بالعربية والصينية والفرنسية 

والروسية واالسبانية. 

كما يتوافر إصدار »دراسة استشرافية لألغذية« وغيره من تقارير النظام العالمي للمعلومات 
 واإلنذار المبكر على االنترنت داخل الموقع االلكتروني لمنظمة األغذية والزراعة

)http://www.fao.org/( على الرابط التالي: http://www.fao.org/giews/. ويمكنكم 
إيجاد دراسات أخرى ذات صلة باألسواق وحالة األغذية على المستوى العالمي على الرابط: 

http://www.fao.org/worldfoodsituation

يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة حتى أواخر أكتوبر/تشرين األول 2020.
يصدر العدد التالي من تقرير دراسة استشرافية لألغذية في يونيو/حزيران 2021. 

لتساؤالتكم أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع
شعبة التجارة واألسواق – التنمية االقتصادية واالجتماعية

  giews1@fao.org أو Markets-Trade@fao.org  :بريد الكتروني

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا
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