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شكر وتقدير
صدر تقرير »دراسة استشرافية لألغذية« عن شعبة التجارة واألسواق لمنظمة األغذية والزراعة، 
 Abdolreza Abbassian ،وأعد بتوجيه عام من أبو بكر بن بالحسن، مدير شعبة التجارة واألسواق
كبير الخبراء االقتصاديين. كما دّون التقرير فريق من الخبراء االقتصاديين ترد أسماؤهم وعناوين 
التواصل معهم عبر البريد االلكتروني كّل تحت إسهاماته ذات الصلة. وقد أفاد تقريرنا هذا من 
 Julie Claroو David Bedford الدعم البحثي الذي أواله كثير من العاملين، ونخص بالذكر منهم

 Lavinia Lucarelliو Grace Maria Karumathyو Alice Fortunaو Harout Dekermendjianو
Emanuele Marocco وMarco Milo وFabio Palmeri والفريق اإلحصائي المعني بمصائد 

األسماك. 

كما نتوجه بشكر خاص إلى David Bedford وLavinia Lucarelli إلعداد المخططات البيانية والجداول 
اإلحصائية، وكذلك إلى Valentina Benti على دعمها اإلداري. ويعرب الفريق أيضًا عن امتنانه لـ 

Ettore Vecchione للنشر المكتبي وClare Pedrick لمساعدتها القيمة في تحرير التقرير.

المسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
)المنظمة( بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها وتخومها. وال تعني 
اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سواء كانت مشمولة ببراءات االختراع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال لها على أخرى 

ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها.  

إن وجهات النظر الُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. 
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1 دراسة استشرافية لألغذية
يونيو/حزيــران 2021

الحبوب

تشير آفاق اإلنتاج العالمي من الحبوب في الوقت الراهن إلى نمو 
متواضع للعام الثالث على التوالي، حيث تقف التقديرات األولى 

لمنظمة األغذية والزراعة إلنتاج الحبوب على المستوى العالمي عام 
2021 عند نحو 821 2 مليون طن )بما في ذلك األرز وفق المكافئ 

المطحون(، وهي كمية قياسية جديدة تزيد بنسبة 9.1 في المائة عن 
إنتاج عام 2020. ويْعزى جّل هذه الزيادة المرتقبة في اإلنتاج لهذا العام 

إلى الذرة، حيث من المنتظر أن يزيد إنتاجها بنسبة 3.7 في المائة 
قياسًا بعام 2020. كذلك من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح زيادة على 
المستوى العالمي بنسبة 1.4 قياسًا بالعام الفائت، بينما من المنتظر 

أن يرتفع إنتاج األرز بنحو 1.0 في المائة.  
ومن المتوقع أن يشهد استخدام الحبوب اتساعًا على النطاق العالمي 

خالل الموسم 22/2021 بنسبة 1.7 في المائة، ليطرق حاجز ذروة 
جديد بكمية 826 2 مليون طن. بينما هنالك توقعات بزيادة في 

إجمالي االستهالك الغذائي للحبوب على التوازي مع زيادة سكان 
العالم، ما يعني استقرارًا في االستهالك السنوي للفرد بكمية 150 

كغ. أما بخصوص االستهالك العلفي للحبوب، ومثلما هي الحال 
خالل الموسم 21/2020، فإن أبرز مالمح الموسم الجديد تتمثل في 
استمرار نمو االستخدام العلفي للقمح، الذي من المرتقب أن يرتفع 

إلى 156 مليون طن، ليبقى بذلك أدنى بأشواط قياسًا باستخدام 
الحبوب الخشنة الذي يصل بحسب التوقعات إلى 895 مليون طن. 
واستنادًا إلى التوقعات الراهنة حيال اإلنتاج واالستهالك للموسم 

22/2021، من المنتظر زيادة مخزون الحبوب عالميًا عند اقتراب نهاية 
المواسم الزراعية عام 2022، إال أن هذه الزيادة ال تتعدى 0.3 لتصل 

كمية المخزون بذلك إلى 811 مليون طن. ولعل هذه الزيادة الطفيفة 
المتوقعة في مخزون الحبوب على المستوى العالمي عقب انخفاضها 
لثالثة مواسم على التوالي قد ال تكفي لمنع انخفاض نسبة المخزون 

إلى االستهالك، حيث من المتوقع أن تنخفض من 28.6 في المائة 
للموسم 21/2020 إلى 27.9 في المائة للموسم 22/2021. 

صحيح أن أولى توقعات منظمة األغذية والزراعة بشأن التجارة العالمية 
بالحبوب للموسم 22/2021 تشير إلى زيادة بنسبة ال تتعدى 0.3 في 
المائة قياسًا بالنسبة المرتفعة المتوقعة لهذا الموسم، إال أن النسبة 
الكبيرة منها تعتمد على حجم الحبوب التي ستستوردها الصين. ومن 
المرتقب أن تشهد التجارة العالمية بالحبوب خالل الموسم 21/2020 

اتساعًا بنسبة تصل حتى 6.3 في المائة، لتصل إلى ذروتها بكمية 
468 مليون طن. إال أن جّل هذه الزيادة الكبيرة تعزى إلى الزيادة الحادة 

في كميات الحبوب التي تستوردها الصين، والتي من المتوقع أن 
تزيد بكمية 30 مليون طن )123 في المائة( عن الموسم السابق.

إنتاج الحبوب واستهالكها ومخزونها

نظرة إلى السوق العالمية للحبوب

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

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

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

  الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 
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المخزون )المحور األيمن(اإلنتاج )المحور األيسر(
االستهالك )المحور األيسر(

تكهن

التغيرات خالل 
الموسم 22/2021 

مقابل الموسم 
21/2020

22/2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

% كميات متوقعة
الموازنة العالمية

1.9 2 820.9 2 768.6 2 710.7 اإلنتاج

0.3  469.3  468.0  440.1 التجارة 1
1.7 2 825.7 2 778.2 2 713.7 إجمالي االستهالك
1.1 1 183.9 1 170.7 1 151.4  أغذية
1.9 1 070.2 1 050.5 1 007.8  أعالف
2.6  571.6  557.0  554.5 استخدامات أخرى
0.3  811.5  808.8  822.3 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0,1  150,3  150,2  149,3 العالم )كغ/السنة(
-0,2  153,4  153,7  152,3 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

28,1 28,6 29,6 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 18,4 17,6 18,2 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير خالل الموسم 
التسويقي يناير/

كانون الثاني-مايو/أيار 
2021 مقابل الموسم 
التسويقي يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 2020

%

2021
يناير/

كانون 
الثاني-
مايو/أيار

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب 

الخشنة 4
)100=2016-2014(

26.0 125 103 96
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دراسة استشرافية لألغذية2
يونيو/حزيــران 2021

القمح 

تشير التنبؤات األولية حيال أسواق القمح على المستوى العالمي 
للموسم 22/2021 إلى إمدادات كافية بصورة عامة. فمن المتوقع 

أن يزيد إنتاج القمح العالمي لعام 2021 عن نظيره المسجل العام 
الفائت بنسبة 1.4 في المائة ليطرق بذلك حاجز ذروة جديد له. ولعل 
كمية اإلنتاج األكبر بحسب التوقعات في االتحاد األوروبي والمغرب 

والمملكة المتحدة لبريطانية العظمى وأيرلندا الشمالية هي المسؤولة 
بالدرجة األولى عن هذه الزيادة، حيث تعاوض على ما يبدو تراجع 

اإلنتاج المرتقب في كل من أستراليا وكندا واالتحاد الروسي وعديد من 
البلدان اآلسيوية. 

ومن المتوقع أن تفضي اإلمدادات الوفيرة بالقمح ومحدودية أسواق 
الحبوب الخشنة إلى زيادة في االستهالك العالمي من القمح بنسبة 
2.5 في المائة خالل الموسم 22/2021. ولعل الجانب المسؤول عن 

جّل هذا االرتفاع يعزى إلى زيادة الطلب بشكل كبير على القمح العلفي 
بنسبة 7.5 في المائة بحسب التوقعات، جّلها في آسيا وأوروبا، 

وكذلك في أمريكا الشمالية أيضًا بفعل زيادة تنافسية أسعار القمح 
مع أسعار الذرة. أضف إلى ذلك التوقعات بزيادة االستهالك الغذائي 

للقمح واستخدامه صناعيًا. 
ونتيجة الكم الكبير من المخزون المدور والزيادة المرتقبة في اإلنتاج عام 

2021، من المتوقع أن يزيد مخزون القمح العالمي مع نهاية مواسم 
2022 عن المستويات االفتتاحية المرتفعة للعام الثالث على التوالي. 
كما من المتوقع أن تسجل نسبة مخزون القمح إلى استخدامه عالميًا 
زيادة طفيفة على المستوى العالمي خالل الموسم 22/2021 تصل 
إلى نسبة 38.0 في المائة، متجاوزة بذلك معدل السنوات الخمس. 

صحيح أن أكبر زيادة في كمية المخزون هي من نصيب الصين، إال 
أن مخزون القمح العالمي – باستثناء الصين – سيشهد زيادة بحسب 

التنبؤات، وذلك يعود بالدرجة األولى إلى تراكم المخزون في أستراليا 
واالتحاد األوروبي والهند والمغرب وأوكرانيا. 

وتشير التنبؤات األولية بشأن التجارة العالمية بالقمح للموسم 
22/2021 )يوليو/تموز- يونيو/حزيران( إلى زيادات طفيفة قياسًا 

بمستوى الموسم 21/2020، لتطرق بذلك حاجز مستويات قياسية 
جديدة. أما النمو المتوقع فيعكس الزيادة في كميات الواردات 

المتوقعة لدى العديد من البلدان اآلسيوية، حيث تعزى بالدرجة األولى 
إلى تراجع اإلنتاج المحلي وارتفاع الطلب. وأما على الجانب المتعلق 

بالتصدير، فمن المتوقع أن يحافظ االتحاد الروسي على موقعه في 
صدارة البلدان المصّدرة على المستوى العالمي، بينما يؤدي التحسن 

الذي يشهده اإلنتاج إلى زيادة مبيعات األرجنتين واالتحاد األوروبي 
وأوكرانيا. بالمقابل، ثمة توقعات بتراجع الصادرات في أستراليا وكندا 

والواليات المتحدة األمريكية. 

إنتاج القمح واستهالكه ومخزونه

لمحة على السوق العالمية للقمح

 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.
 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 تشتمل البلدان المصدرة الرئيسية على األرجنتين وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي وكازاخستان واالتحاد 

  الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 
4 مقتبس من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب.
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المخزون )المحور األيمن(اإلنتاج )المحور األيسر(
االستهالك )المحور األيسر(

تكهن

التغيرات خالل 
الموسم 22/2021 

مقابل الموسم 
21/2020

22/2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

% كميات متوقعة
الموازنة العالمية

1.4  785.8  774.8  760.8 اإلنتاج

0.5  187.2  186.2  184.2 التجارة 1
2.5  778.6  759.5  750.0 إجمالي االستهالك
1.2  530.9  524.7  518.0  أغذية
7.5  155.5  144.7  139.6  أعالف
2.2  92.2  90.1  92.5 استخدامات أخرى
2.6  298.7  291.0  277.7 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.2  67.4  67.3  67.1 العالم )كغ/السنة(
0.1  49.6  49.6  49.6 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

38.0 37.4 36.6 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 17.1 16.5 15.4 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير خالل الموسم 
التسويقي يناير/

كانون الثاني-مايو/أيار 
2021 مقابل الموسم 
التسويقي يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 2020

%

2021
يناير/

كانون 
الثاني-
مايو/أيار

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار القمح 4

)100=2016-2014(

20.5 119 101 95
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3 دراسة استشرافية لألغذية
يونيو/حزيــران 2021

الحبوب الخشنة

تشير التنبؤات األولية لمنظمة األغذية والزراعة إلى موسم آخر من 
محدودية اإلمداد في أسواق الحبوب الخشنة على المستوى الدولي 

للموسم 22/2021. فرغم التوقعات بزيادة اإلنتاج بصورة ملحوظة، إال 
أن استمرار النمو في قوة االستهالك من شأنه تخفيض المخزون إلى 

ما دون المستويات االفتتاحية للموسم الرابع على التوالي. 
ومن المتوقع أن يسجل إنتاج الحبوب الخشنة على المستوى العالمي 
لعام 2021 كمية قياسية تصل إلى 516 1 مليون طن، أي زيادة بكمية 

36 مليون طن )2.5 في المائة( عن عام 2020، وهذا يرجع الزيادة 
في إنتاج الذرة بشكل شبه حصري. فالتوسع الكبير الذي يشهده إنتاج 

الذرة في الواليات المتحدة األمريكية يبقى المسؤول عن إجمالي 
هذه الزيادة العالمية المرتقبة، إضافة إلى توقع إنتاج أكبر في الصين 
واالتحاد األوروبي وأوكرانيا. كذلك من المنتظر زيادة اإلنتاج العالمي 

من الذرة خالل الموسم 22/2021، يقابلها انخفاض في إنتاج الشعير 
ألسباب ترجع بمعظمها إلى انخفاض اإلنتاج في أستراليا. 

وهنالك توقعات بزيادة االستهالك العالمي للبحوث الخشنة خالل 
الموسم 22/2021 بنسبة 1.4، لتصل إلى أعلى مستوى لها بكمية 

526 1 مليون طن. أما العامل الرئيس وراء هذا النمو فيعزى إلى 
زيادة استخدامها في القطاع الصناعي، حيث من المتوقع استخدام 

الذرة الصفراء بشكل أكبر في إنتاج اإليثانول في البرازيل، وكذلك 
في الواليات المتحدة على وجه الخصوص، إضافة إلى استخدامها 
في صناعة النشاء في الصين مع تحسن الوضع االقتصادي هناك 

في أعقاب جائحة كوفيد-19. أضف إلى ذلك أنه ُينظر إلى الزيادة في 
استخدام الذرة الصفراء والذرة الرفيعة في قطاع األعالف، السيما 

في الصين، كعامل يقف وراء ارتفاع استخدام الحبوب الخشنة خالل 
الموسم 22/2021. 

ومع التوقعات بزيادة االستهالك خالل الموسم 22/2021 قياسًا 
بالتوقعات حيال كميات اإلنتاج عالميًا، قد يشهد مخزون الحبوب 

الخشنة انخفاضًا مع نهاية المواسم عام 2022، ليتراجع بذلك بنسبة 
1.7 عن مستوياته االفتتاحية. ويعزى هذا التراجع بالدرجة األولى إلى 

انخفاض محتمل آخر في مخزون الذرة لدى الصين. ومع التوقعات 
بارتفاع االستهالك، نرى من شأن التراجع في مخزون الحبوب الخشنة 

على المستوى العالمي أن يؤدي إلى خفض نسبة المخزون إلى 
االستخدام على المستوى العالمي إلى أدنى مستوى له منذ 

 .31/2012
تشكل الزيادة في كميات شحنات الذرة الصفراء والذرة الرفيعة توازنًا 

بين االنخفاض المرتقب في تجارة الشعير والحفاظ على التجارة 
العالمية بالحبوب الخشنة خالل الموسم 22/2021 عند قيم قريبة 

من المستوى القياسي للموسم 21/2020. ومن المتوقع أن يبقى 
استمرار الطلب القوي على االستيراد من جانب الصين عاماًل مهمًا 
وراء النمو المتوقع في تجارة الذرة الصفراء والذرة الرفيعة، إضافة 

إلى التوقعات بتحقيق زيادات في مشتريات الذرة من جانب االتحاد 
األوروبي والمكسيك وتركيا. أما من ناحية التصدير، فهنالك توقعات 

بزيادة شحنات الذرة الصفراء بالنسبة لألرجنتين وأوكرانيا، مع توقع 
بزيادة صادرات الذرة الرفيعة من الواليات المتحدة األمريكية. 

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.

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

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

  الروسي وأوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية. 

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

التغيرات خالل 
الموسم 22/2021 

مقابل الموسم 
21/2020

22/2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

% كميات متوقعة
الموازنة العالمية

2,5 1 516,1 1 479,7 1 447,0 اإلنتاج

0,1  234,2  233,8  210,4 التجارة 1
1,4 1 526,5 1 505,5 1 459,3 إجمالي االستهالك
0,6  225,9  224,5  219,2  أغذية
0,8  895,4  888,3  851,6  أعالف
3,2  405,3  392,7  388,6 استخدامات أخرى
-1,7  328,2  333,9  361,6 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

-0,4  28,7  28,8  28,4 العالم )كغ/السنة(
-0,9  37,9  38,2  37,7 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

 20,8  21,9  24,0 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 12,1 11,4 14,6 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير خالل الموسم 
التسويقي يناير/

كانون الثاني-مايو/أيار 
2021 مقابل الموسم 
التسويقي يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 2020

%

2021
يناير/

كانون 
الثاني-
مايو/أيار

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الحبوب 

الخشنة 4
)100=2016-2014(

53.5 143 101 95
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دراسة استشرافية لألغذية4
يونيو/حزيــران 2021

األرز

بفرض أن ظروف النمو بقيت ضمن النطاق الطبيعي، فسيشهد 
إنتاج األرز على المستوى العالمي زيادة بنسبة 1.0 في المائة عام 
2021، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له بكمية 519.1 مليون طن 
)على أساس األرز المطحون(. ولعل آسيا هي المسؤولة عن دعم 
هذا النمو، فالدعم الحكومي القوي لهذا القطاع في المنطقة من 

شأنه تخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف المستلزمات واحتدام 
المنافسة من جانب محاصيل أخرى. ومن المتوقع أن تنتج بلدان غرب 

أفريقيا وأستراليا كمية أكبر من األرز، في حين قد يتسبب الطقس غير 
المؤاتي أو انخفاض الهوامش في ركود اإلنتاج أو تراجعه في بقاع 

أخرى. 
قد تشهد التجارة باألرز زيادة على المستوى العالمي تبعًا للتوقعات 

بنسبة 5.6 في المائة عام 2021 ليصل حجمها إلى 48.0 مليون طن. 
ولعل انتعاش المشتريات اآلسيوية والطلب القوي على االستيراد 

من جانب أفريقيا سيعزز االستيراد، بينما على مستوى اإلمداد، 
فستستحوذ المبيعات الهندية على جانب كبير من هذا النمو بحسب 

التوقعات. وهنالك تنبؤات بنمو طفيف في التجارة العالمية لعام 
2022، فاستمرار الطلب القوي من جانب أفريقيا والشرق األدنى قد 

ال يكفي لتغطية تراجع المشتريات في الشرق األقصى. 
ومن المرتقب أن يصل استهالك األرز عالميًا إلى مستويات قياسية 
بكمية 520.6 مليون طن خالل الموسم 22/2021، أي بزيادة سنوية 

بنسبة 1.4 في المائة، ألسباب تعزى بالدرجة األولى إلى زيادة 
استخدامه الغذائي، ناهيك عن زيادة استخدامه العلفي أيضًا. أما 

المخزون العالمي من األرز المتوقع أن يسجل 184.6 مليون طن مع 
إغالق السنة التسويقية 22/2021 فيزيد على ما يبدو بصورة هامشية 

عن المستويات االفتتاحية، فتراكم المخزون لدى البلدان المصدرة 
الرئيسة لألرز، ومعها بنغالديش وإندونيسيا، يعاوضه إلى حد كبير 

تراجع آخر في مخزون الصين. 
سجل معدل مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار األرز 110.6 

نقطة خالل مايو/أيار 2021، منخفضًا بنسبة ال تتعدى 0.7 في 
المائة عن ديسمبر/كانون األول، لكنه تراجع بنسبة 4.5 في المائة عن 
نظيره المسجل قبل عام. صحيح أن المخاوف المرتبطة باإلمداد في 

كاليفورنيا تتسبب في رفع قيم أرز جابونيكا منذ ديسمبر/كانون األول، 
إال أن تباطؤ الطلب على التوازي مع وصول المحصول الجديد وتقلبات 

سعر صرف العمالت أبقت األسعار في شرائح أسواق أخرى تحت 
السيطرة أو الضغط. 

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. 

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

تكهن

التغيرات خالل 
الموسم 22/2021 

مقابل الموسم 
21/2020

22/2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

%

الموازنة العالمية
1.0 519.1 514.0 502.9 اإلنتاج

0.0 47.9 48.0 45.4 التجارة 1
1.4 520.6 513.3 504.4 إجمالي االستهالك
1.3 427.1 421.6 414.3  أغذية
0.4 184.6 183.9 183.0 المخزون في نهاية الموسم 2

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.3 54.2 54.1 53.7 العالم )كغ/السنة(
0.1 65.9 65.9 65.0 بلدان العجز الغذائي ذات 

 الدخل المنخفض
 )كغ/السنة(

 35.1 35.3 35.7 نسبة )%(  المخزون إلى االستخدام 
في العالم

 26.0 24.9 24.5 نسبة )%( المخزون إلى النفاذ 
لدى المصدرين الرئيسيين 3 

التغيير خالل الموسم 
التسويقي يناير/

كانون الثاني-مايو/أيار 
2021 مقابل الموسم 
التسويقي يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 2020

%

2021
يناير/

كانون 
الثاني-
مايو/أيار

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار األرز

)100=2016-2014(

3.8 113 110 101
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5 دراسة استشرافية لألغذية
يونيو/حزيــران 2021

مالحظة: يرجى االطالع على اإلصدارات السابقة من »توقعات الغذاء« للحصول على تفسيرات 
للتعريفات والتغطية.

ال تزال تنبؤات منظمة األغذية والزراعة حيال الموسم 21/2020 تشير 
إلى محدودية توافر البذور الزيتية ومنتجاتها في األسواق، فمعاودة 

نمو اإلنتاج قد ال تكفي لتلبية الطلب العالمي. ومن المتوقع أن 
يشهد اإلنتاج العالمي من المحاصيل الزيتية تحسنًا خالل الموسم 

21/2020 قياسًا بمستواه المتدني الذي سجله خالل الموسم الذي 
سبقه، فالتحسن الناجم عن اتساع المساحة المخصصة إلنتاج فول 

الصويا وبذور اللفت يفوق بمعاوضته تدني إنتاج بذور عباد الشمس 
عالميًا بفعل الطقس. وبالتزامن مع ترقب التحسن في إمدادات 
المساحيق والكسبات على المستوى العالمي، هنالك توقعات 

باستمرار زيادة استهالكها عالميًا، لتحتل الصين صدارة هذه الزيادة في 
االستهالك. ومع توقعات تفّوق استهالك المساحيق عالميًا على 

اإلمداد بها، قد يشهد المخزون المدور على المستوى العالمي من 
المساحيق والكسبات تراجعًا للموسم الثاني على التوالي، مع احتمال 
انخفاضه إلى أدنى مستوى له خالل سبع سنوات، ليؤدي بذلك إلى 

انخفاض نسب المخزون إلى االستخدام. 
أما بالنسبة للزيوت والدهون، فهنالك توقعات بتحسن اإلنتاج 
العالمي عن االنخفاض االستثنائي الذي أصاب هذه المنتجات 

خالل الموسم المنصرم، حيث يرجع هذا التحسن بدرجة كبيرة إلى 
المكاسب في إنتاج زيت النخيل وزيت الصويا. وفي الوقت الراهن، 

يشهد استخدام الزيوت النباتية اتساعًا متواضعًا، مع نمو دون 
المعدل في استخداماتها الغذائية وغير الغذائية بفعل استمرار أزمة 
كوفيد-19 وارتفاع أسعار الزيوت النباتية إلى مستوى قياسي. ومع 

توقع انخفاض إجمالي إنتاج الزيوت والدهون عن كميات استخدامها، 
فقد ينخفض مخزون الزيوت والدهون عالميًا بحسب التوقعات إلى 

أدنى مستوياته خالل 11 عامًا، بينما ستشهد نسب المخزون إلى 
االستخدام انخفاضًا ملحوظًا. 

وبالنسبة لموسم 22/2021 القادم، تشير التنبؤات المبدئية إلى 
تحسن طفيف في ظروف العرض والطلب على المستوى العالمي، 

حيث قد يشتمل هذا التحسن على تجديد متواضع في المخزون. 
كما تشير التوقعات األولية إلى زيادة كبيرة محتملة في اإلنتاج 

العالمي من المساحيق الزيتية والزيوت النباتية، بينما قد يتسارع 
إلى حّد ما النمو في إجمالي استهالك منتجات المحاصيل الزيتية. 

وعليه، قد يشهد المخزون تجديدًا متواضعًا على مستوى المساحيق 
والزيوت، وذلك مع استمرار بقاء نسب المخزون إلى االستخدام 

أدنى من مستوياتها المسجلة خالل السنوات األخيرة، ما يشير إلى 
استمرار محدودية العرض والطلب. غير أن هذه التوقعات تبقى 

خاضعة لحالة من الضبابية التي ال يستهان بها، ترجع بالدرجة األولى 
إلى ظروف الطقس في المناطق الزراعية األساسية وتطور جائحة 
كوفيد-19 وحمالت التلقيح، كما قد تعزى إلى السياسات المطبقة 

على المستوى الوطني والتي من شأنها التأثير في التدفق التجاري 
العالمي للبذور الزيتية ومشتقاتها، وكذلك إلى تطبيق المسؤوليات 

المتعلقة بخليط الديزل الحيوي. 

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

2015201620172018201920202021

180

145

110

75

40

عالئق

زيوت

بذور

التغيرات خالل 
الموسم 21/2020 

مقابل الموسم 
20/2091

21/2020
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

20/2019
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

19/2018

% مليون طن
إجمالي إنتاج البذور الزيتية

3.8 610.1 588.0 613.0 اإلنتاج

التجار 
3.0  241.2  234.2  242.2 اإلنتاج
0.3  275.6  274.8  284.5 اإلمداد
0.7  244.1  242.4  243.3 االستهالك
0.7  135.8  134.9  132.3 التجارة

 12.5  14.2  16.7 نسبة المخزون إلى االستهالك 
  )%(

 8.3  10.7  13.4 نسبة المخزون إلى نفاذ المادة 
لدى البلدان المصدرة الرئيسية )%(

العالئق والكسبات 6
5.1  157.6  149.9  158.7 اإلنتاج
2.1  187.5  183.6  189.6 اإلمداد
1.7  159.9  157.3  153.2 االستهالك
1.2  106.6  105.4  98.7 التجارة

 16.2  19.0  22.0 نسبة المخزون إلى االستهالك 
  )%(

 7.9  11.8  16.2 نسبة المخزون إلى نفاذ المادة 
لدى البلدان المصدرة الرئيسية )%(

التغيير خالل الموسم 
التسويقي يناير/

كانون الثاني-مايو/
أيار 2021 مقابل 

الموسم التسويقي 
يناير/كانون الثاني-

مايو/أيار 2020
%

2021
يناير/

كانون 
الثاني-
مايو/أيار

2020 2019 مؤشرات منظمة األغذية 
والزراعة لألسعار )يناير/كانون 

الثاني- ديسمبر/كانون األول(  
)100=2016-2014(

57,6  140  97  88 البذور الزيتية
41,7  121  92  80 العالئق/الكسبات
73,5  156  99  83 الزيوت /الدهون
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* أرقام التجارة تشير إلى الصادرات

السكر 

تتوقع منظمة األغذية والزراعة تراجعًا في إنتاج السكر على المستوى 
العالمي للموسم الثالث على التوالي خالل 21/2020 )أكتوبر/تشرين 

األول-سبتمبر/أيلول(، إال أن هذا التراجع يبقى ضمن الحدود الطفيفة. 
فالتوقعات الراهنة بإنتاج 170.3 مليون طن تنخفض عن االستهالك 
العالمي المتوقع للسكر، ما يؤدي إلى عجز عالمي بكمية 1.7 مليون 

طن. وقد أسفرت ظروف الطقس غير المؤاتية عن انخفاض اإلنتاج 
في البرازيل واالتحاد األوروبي واالتحاد الروسي وتايلند، ليغطي 
هذا االنخفاض زيادة اإلنتاج في الصين والهند والواليات المتحدة 

األمريكية.
على مستوى الطلب، هنالك توقعات بتحسن استهالك السكر، ما 
يعكس بالدرجة األولى استئناف النمو االقتصادي عام 2021 عقب 

تراجعه عالميًا بفعل كوفيد-19 عام 2020. 
تقف التنبؤات بشأن التجارة العالمية بالسكر خالل الموسم 21/2020 

)أكتوبر/تشرين األول – سبتمبر/أيلول( عند كمية 60.4 مليون طن، 
منخفضة بذلك بشكل طفيف عن حجمها المتوقع خالل الموسم 

20/2019. ويأتي هذا التراجع نتيجة تراجع إمدادات التصدير المتوقعة 
لدى تايلند – البلد المصّدر الرئيس – إلى جانب انخفاض صادرات 

االتحاد الروسي وبلدان أوروبية أخرى. وهنالك توقعات أيضًا بتراجع 
صادرات الهند تراجعًا طفيفًا عن المستويات القياسية المسجلة العام 

الفائت. أما على مستوى االستيراد، فسيعوض انخفاض واردات 
الواليات المتحدة األمريكية والهند الزيادة في مشتريات الصين التي 
تعتبر المستورد األكبر للسكر على مستوى العالم. وفي إندونيسيا، 

هنالك توقعات بتراجع طفيف في الواردات قياسًا بالعام الفائت، رغم 
احتمال بقاء الطلب قويًا مدفوعًا بقطاع صناعة المشروبات واألغذية.
بعد تراجع أسعار السكر على المستوى الدولي إلى أدنى مستوياتها 

خالل عدة سنوات في أبريل/نيسان 2020، عاودت ارتفاعها بصورة 
عامة العام الماضي لتصل في مايو/أيار إلى أعلى مستوى لها منذ 

مطلع 2017. وترجع هذه الزيادة في األسعار إلى المخاوف حيال 
المحدودية األكبر في اإلمدادات العالمية خالل الموسم 21/2020، إثر 

انخفاض اإلنتاج في بلدان منتجة رئيسة، فضاًل عن استمرار الطلب 
على االستيراد من قبل بلدان آسيوية. ولعل تراجع سعر الدوالر 

األمريكي مقابل عمالت البلدان المصدر الرئيسة للسكر، إلى جانب 
انتعاش أسعار النفط الخام، تسبب في مزيد من الضغط المؤدي إلى 

ارتفاع أسعار السكر. غير أن آفاق اإلمدادات الكبيرة القابلة للتصدير 
وتحسن اإلنتاج عالميًا أدى إلى الحيلولة دون تسجيل زيادة أكبر في 

أسعار السكر. 

*أسعار السكر على المستوى الدولي

لمحة عن السوق العالمية للسكر

201720182019

20202021

سنتًا أمريكيًا للرطل

*وفق قياس االتفاق الدولي للسكر 

24

20

16

12
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التغيرات خالل 
الموسم 22/2021 

مقابل الموسم 
21/2020

22/2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

21/2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

20/2019

% مليون طن
الموازنة العالمية 

-0.96 170.3 171.9 175.2 اإلنتاج
-3.08 60.4 62.3 57.2 التجارة*
1.91 172.0 168.7 169.2 إجمالي االستهالك

-1.87 94.6 96.4 93.8 المخزون في نهاية الموسم
مؤشرات العرض والطلب

استهالك الفرد لألغذية:
0.91 22.1 21.9 22.2 العالم )كغ/العام(
2.48 16.5 16.1 16.2 البلدان منخفضة الدخل والتي 

تعاني من عجز غذائي )كغ/العام(
-3.71 55.0 57.1 55.4 نسبة المخزون إلى االستهالك 

في العالم )%(

التغيير خالل الموسم 
التسويقي يناير/

كانون الثاني-مايو/أيار 
2021 مقابل الموسم 
التسويقي يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 2020

%

2021
يناير/

كانون 
الثاني-
مايو/أيار

2020 2019 متوسط السعر اليومي بحسب 
 االتفاق الدولي للسكر 

)سنتًا أمريكيًا/ليبره(

29.69 16.06 12.84 12.70
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 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم 
)2014-2016=100(

لمحة عن السوق العالمية للحوم

من المتوقع أن يسجل اإلنتاج العالمي من اللحوم عام 2021 زيادة 
بنسبة 2.2 في المائة، ليصل بذلك إلى كمية 346 مليون طن، ما 

يعكس التحسن المرتقب في إنتاج الصين من اللحوم، مع زيادة 
ملحوظة في إنتاج كل من البرازيل وفيت نام والواليات المتحدة 

األمريكية واالتحاد األوروبية، لتعاوض هذه الزيادة في اإلنتاج إلى حد 
ما االنخفاض في إنتاج أستراليا والفلبين واألرجنتين. 

ويعكس النمو المرتقب في إنتاج اللحوم في الصين الزيادة المحتملة 
في إنتاج جميع أنواع اللحوم، السيما لحوم الخنزير، مدفوعة 

باالستثمارات الكبيرة لتحسين سالسل قيمة اللحوم وسالمتها 
الحيوية. ويبدو أن ثمة تعاٍف سريع من تراجع اإلنتاج بفعل حمى 

الخنازير األفريقية في فيت نام. ورغم تقلص العجز في إنتاج لحوم 
الخنزير إثر زيادة اإلنتاج، يبقى هذا العجز الكبير مستمرًا في الصين، 
ما يشجع على زيادة اإلنتاج في كافة نظم إنتاج الحيوانات بما فيها 

الموجودة في مناطق اإلمداد الرئيسة، وعلى رأسها البرازيل واالتحاد 
األوروبي. وثمة دعم آخر لزيادة اإلنتاج في أوروبا وأمريكا الشمالية 
يعزى إلى االنتعاش التدريجي في مبيعات خدمات تقديم األغذية 

في ضوء نجاح عمليات التلقيح ضد كوفيد-19، وتحسن الظروف 
الصحية بدرجة أكبر، إضافة إلى المساعدات الحكومية المقدمة إلى 

قطاع الثروة الحيوانية ضمن جهود الحفاظ على استقرار األسواق في 
ظل كوفيد-19. لكن بالمقابل، من المحتمل أن يتراجع إنتاج اللحوم 

في أستراليا، مدعومًا بالطلب الكبير على إكثار القطعان، وكذلك في 
األرجنتين بفعل انخفاض إمدادات القطعان. أما في بقاع من أفريقيا 

وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بقيت سالسل القيمة 
للحوم تحت ضغط القيود المفروضة على األسواق بفعل كوفيد-19، 

إلى جانب ارتفاع تكاليف األعالف أو محدودية إمدادات القطعان أو 
موجات الجفاف. 

ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية باللحوم عام 2021 إلى 
42 مليون طن )مكافئ وزن الذبائح(، أي دون تغيير يذكر تقريبًا عن عام 

2020، فالزيادة المرتقبة في تجارة لحوم األبقار والدواجن من شأنها 
أن تعاوض بصورة شبه كلية التراجع المحتمل في تجارة لحوم الخنزير 

واألغنام. أما إجمالي التجارة العالمية باللحوم فهي بالدرجة األولى 
من نصيب الصين، حيث يتجاوز إجمالي كمية مشترياتها من اللحوم 
11 مليون طن، مدفوعة باستمرار العجز الكبير في اإلمداد باللحوم 

والطلب الكبير بغرض تغذية المخزون االستراتيجي، رغم زيادة إنتاجها 
المحلي. 

شهدت أسعار اللحوم على المستوى الدولي ارتفاعًا من يناير/كانون 
الثاني إلى مايو/أيار لتعكس بذلك الطلب القوي على االستيراد، 

السيما من بلدان شرق آسيا والشرق األوسط، وسط محدودية اتساع 
إمدادات الصادرات العالمية رغم تحسن اإلنتاج في المناطق المنتجة 

الرئيسة. 

اللحوم ومنتجاتها 

سنتًا أمريكيًا للرطل

دواجنلحم خنزيرأغنام
أبقارمؤشر أسعار اللحوم

110

106

102

98

94

90
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التغيرات خالل 
الموسم 2021 
مقابل الموسم 

2020

2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

2019

% مليون طن
الموازنة العالمية 

2.2  345.6  338.1  337.2 اإلنتاج
1.2  72.4  71.6  72.4 لحوم أبقار
1.3  135.2  133.4  131.6 لحوم دواجن
4.2  114.4  109.8  110.1 لحوم خنزير
1.3  16.5  16.2  16.2 لحوم أغنام
0.4  41.9  41.7  36.6 تجارة 1
1.1  12.0  11.8  11.3 لحوم أبقار
0.9  15.6  15.4  14.2 لحوم دواجن
-0.6  12.8  12.9  9.6 لحوم خنزير
-0.8  1.1  1.1  1.0 لحوم أغنام

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

1.2 43.5  43.0  43.3 العالم )كغ/العام(
-1.7 12.1  12.3  10.8 النسبة المئوية لحصة 

اإلنتاج في التجارة )%(
التغيير خالل الموسم 

التسويقي يناير/
كانون الثاني-مايو/أيار 
2021 مقابل الموسم 
التسويقي يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 2020

%

2021
يناير/كانون 

الثاني-
مايو/أيار

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار اللحوم   

)100=2016-2014(

1.3 100 96 100 البذور الزيتية

1 اعتبرت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية منفصلة عن االتحاد األوروبي عند تجميع 

البيانات المتعلقة بالتجارة اعتبارًا من 2020. 
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دراسة استشرافية لألغذية8
يونيو/حزيــران 2021

الحليب ومنتجات مشتقات األلبان 

تشير التوقعات الراهنة لمنظمة األغذية والزراعة إلى زيادات في 
إنتاج وتجارة األلبان ومنتجاتها عام 2021، رغم تأثيرات جائحة كوفيد-19 

المثبطة ألنشطة إنتاجها وتجارتها في بقاع مختلفة من العالم. 
ومن المرتقب أن يصل إنتاج األلبان عالميًا عام 2021 إلى كمية 921 
مليون طن، أي بزيادة 1.6 في المائة عن عام 2020، حيث تعد آسيا 

المسؤولة بالدرجة األكبر عن هذه الزيادة، ليحل من بعدها أمريكا 
الشمالية وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا وأمريكا الوسطى 

ومنطقة البحر الكاريبي فأفريقيا. ولعل زيادة أعداد القطعان المنتجة 
لأللبان في الهند وباكستان، وكذلك زيادة مساحات المزارع على 

نطاق واسع في الصين يدعم النمو في إنتاج الحليب على المستوى 
اآلسيوي. وتؤدي زيادة عدد الرؤوس في القطعان المنتجة لأللبان 

وغالل األلبان، إلى جانب التحسينات في التكنولوجيا الزراعية، إلى دعم 
الزيادة المحتملة في اإلنتاج في جّل بلدان القارة األمريكية. أما ظروف 

الطقس المؤاتية وتحسن المراعي فمن شأنه تخفيف ارتفاع تكاليف 
األعالف وزيادة إنتاج األلبان في االتحاد األوروبي وأوقيانوسيا. 

من المتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية بمنتجات األلبان إلى 88 
مليون طن )وفق مكافئ الحليب( عام 2021، مرتفعًا بنسبة 2.6 في 
المائة عن عام 2020، لتتركز الواردات بالدرجة األولى في بلدان آسيا، 
وعلى رأسها الصين. ولعل التوقعات بنمو اقتصادي قوي عام 2021 

والتحسن الحقيقي في سعر اليوان الذي من شأنه زيادة استهالك 
الفرد واتساع قاعدة المستهلكين يقف وراء الجانب األكبر للنمو 

المرتقب في الطلب على االستيراد في الصين. أضف إلى ذلك 
أن ثمة توقعات بزيادة حجم واردات البرازيل والمكسيك وإندونيسيا 

وماليزيا، وغيرها من البلدان من منتجات األلبان. مع ذلك، تبقى 
احتماالت وجود معوقات واسعة النطاق أمام االستيراد قائمة في 
مناطق أخرى بفعل اضطرابات السوق إثر تفشي جائحة كوفيد-19 

وما يرتبط بها من ركود اقتصادي. ومع الزيادة المرتقبة في الطلب 
على واردات منتجات األلبان واالتجاهات التجارية المختلطة والمتغيرة 
لهذه المنتجات، من المتوقع أن تشهد صادرات منتجات األلبان زيادة 

ملحوظة من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ونيوزيلندا 
وأستراليا. 

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

لمحة عن السوق العالمية لمشتقات األلبان

125

118

111

104

97

90

201920202021

التغيرات خالل 
الموسم 2021 
مقابل الموسم 

2020

2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

2019

%

الموازنة العالمية 
1.6  921.1  906.2  888.1 إجمالي إنتاج الحليب
2.6  87.9  85.7  77.8 إجمالي التجارة 1

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.6  116.8  116.1  115.1 العالم )كغ/العام(
0.9  9.5  9.5  8.8 النسبة المئوية لحصة 

اإلنتاج في التجارة

التغيير خالل الموسم 
التسويقي يناير/

كانون الثاني-مايو/أيار 
2021 مقابل الموسم 
التسويقي يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 2020

%

2021
يناير/كانون 

الثاني-
مايو/أيار

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار منتجات 

األلبان
)100=2016-2014(

16.7 116 102 103

1 اعتبرت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية منفصلة عن االتحاد األوروبي عند تجميع 

البيانات المتعلقة بالتجارة اعتبارًا من 2020. 
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9 دراسة استشرافية لألغذية
يونيو/حزيــران 2021

مع اتساع برامج التلقيح حول العالم، تواجه األعمال المرتبطة بمصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية اليوم مشهدًا ألسواق متحولة تفتح 
أبواب فرص مختلفة مقترنة بتحديات مستمرة. فبالنسبة للصيادين 

والعاملين في ميدان تربية األحياء المائية، كان لضعف وضع األسواق 
ومصاعب التشغيل التي أثرت بدورها في العمالة والتمويل وتأمين 

المستلزمات والجوانب اللوجستية إسهام في تقلص إنتاج عام 2020. 
ومن المتوقع أن تستمر محدودية اإلمداد عام 2021 على مستوى 

أنواع أساسية عديدة، منها رأسيات األرجل والسلور )بنجاسيوس( 
والسلمون، رغم التوقعات بمعاودة النمو اإليجابي في إنتاج أسماك 

على المستوى العالمي. وسرعان ما تكيف معظم المنتجين مع 
الظروف الجديدة، مع تحسن التوقعات لدى الموردين التقليديين حيال 

قطاع المطاعم إثر تخفيف القيود. 
تأثرت جميع العقد على سلسلة القيمة لمصايد األسماك وتربية 

األحياء المائية بشكل رئيس بفعل االضطرابات االقتصادية 
واالجتماعية التي حدثت منذ بدء تطبيق اإلغالق. وتسبب ذلك في 

خسائر مالية هائلة، لكن بالمقابل، أدت الجائحة إلى ظهور فرص 
أسواق جديدة. فقنوات التوزيع التي تم تطويرها مؤخرًا، وزيادة عدد 
المنتجات المصممة لالستهالك المنزلي وتعديل طرق التشغيل من 

شأنه أن تبقى مالمح أساسية للصناعة على مدى السنوات القادمة. 
أضف إلى ذلك أنه تم فتح محور البيع بالتجزئة خالل الجائحة أمام 

شرائح من المستهلكين لم يتم استثمارهم سابقًا بالنسبة لعديد من 
أنواع األسماك. 

يتوقع أصحاب المصلحة زيادة ملحوظة في الطلب، فإعادة فتح خدمات 
تقديم األغذية يكّمل أعمال البيع بالتجزئة التي تعززت حديثًا، األمر 

الذي قد يرفع من أسعار األسماك على مدى ما تبقى من عام 2021. 
لكن بالنسبة لبعض الفئات األخرى من قبيل األنواع البحرية الصغيرة 
وأسماك التونة المعلبة، قد تقود عودة خدمات تقديم األغذية إلى 

تثبيط النمو المالحظ في السوق خالل 2020. أما اإلجراءات األكثر 
صرامة على مستوى المتطلبات الصحية والتفتيش فزادت من 

التكاليف اللوجستية على المصّدرين، وعلى رأسهم المصّدرين إلى 
الصين. ومن المتوقع أن يحقق إجمالي التجارة بمنتجات األسماك 

زيادة هامشية عام 2021 من حيث الحجم والقيمة على السواء، حيث 
يعزى ذلك إلى استمرار تأثيرات الجائحة وغيرها من التحديات المرتبطة 

بالتجارة في ميدان هذه الصناعة. ومن هذه التحديات اإلبقاء على 
التعريفات الجمركية المفروضة على منتجات مصايد األسماك وتربية 
األحياء المائية التي يتم تداولها تجاريًا بين الواليات المتحدة األمريكية 

والصين، وحاالت التأخير والمصاعب اإلدارية التي تواجه التجار في 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مع استمرار 

خطوات خروج البلد من االتحاد األوروبي. 

األسماك ومنتجات مصائد األسماك 

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

لمحة عن السوق العالمية لألسماك 

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. 

100=2016-2014

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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مؤشر منظمة األغذية والزراعة لعموم أسعار السمك
إجمالي أسعار األسماك من تربية األحياء المائية

إجمالي أسعار األسماك من الصيد الطبيعي

التغيير خالل عام 
2021 قياسًا بعام 

2020

2021
الكميات 

المتوقعة 
للموسم 

2020
الكميات 
التقديرية 
للموسم 

2019

%

الموازنة العالمية 
1.5  177.3  174.6  177.8 اإلنتاج
2.0  92.3  90.5  92.5 مصائد األسماك 

الطبيعية
1.1  85.0  84.1  85.3 مستزرعات األحياء المائية
0.3  149.8  149.4  160.8 قيمة التجارة )الصادرات 

بمليارات الدوالرات 
األمريكية(

0.2  63.4  63.3  65.5 حجم التجارة )وزن حي(
1.5  177.3  174.6  177.8 إجمالي االستخدام
1.6  157.1  154.7  158.3 أغذية
1.6  16.4  16.1  15.5 أعالف
0.0  3.8  3.8  4.0 استخدامات أخرى

مؤشرات العرض والطلب
استهالك الفرد لألغذية:

0.5  20.0  19.8  20.5 األسماك المخصصة 
لألغذية )كغ/العام(

1.2  9.2  9.1  9.5 من مصائد األسماك 
الطبيعية )كغ/العام(

0.0  10.8  10.8  11.1 من مستزرعات األحياء المائية 
)كغ/العام(

التغيير خالل الموسم 
التسويقي يناير/

كانون الثاني-مايو/أيار 
2021 مقابل الموسم 
التسويقي يناير/كانون 
الثاني-مايو/أيار 2020

%

2021
يناير/كانون 

الثاني-
مايو/أيار

2020 2019 مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار 

األسماك   
)100=2016-2014(

3.5 100 95 102



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

يعتمد هذا التقرير على المعلومات المتاحة لغاية آخر مايو/أيار 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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