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 التوقعات يف األجل املتوسط: االجتاهات والقضااي املستجدة
  

 موجز
 ألجل املتوسط.يف ا بشأن األسواق الزراعية العاملية والوطنية حدث سلسلة من اإلسقاطاتأتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن 

لفرتة املمتدة خالل امنتًجا زراعًيا  25االستهالك واإلنتاج والتجارة واألسعار يف ما خص  كالً من  اإلسقاطات تلك وتغطي
العامل  وسيشّكلقبل، املومن املتوقع لرتاجع منو الطلب أن يتواصل على امتداد العقد  .2029 عام إىل 2020 عام من

ومن املرتقب أن  السكاين احملرك الرئيسي لنمو استهالك معظم السلع، على الرغم من التوقع أبن النمو السكاين سيرتاجع.
السلع  منو الطلب على يف تباطؤالأما  تكون حصة الفرد من استهالك الكثري من السلع األساسية اثبتةً على الصعيد العاملي.

إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية، األمر الذي سيبقي أسعار  على صعيدمكاسب يف الكفاءة  هقابلتاملتوقع أن الزراعية فمن 
وستبقى التجارة الدولية ضرورًة أساسية لتحقيق األمن الغذائي، وخاصة  املنتجات الزراعية بقيمتها احلقيقية اثبتة نسبًيا.

وتواجه األسواق الزراعية العاملية مجلًة  الريفية يف البلدان املصدرة للغذاء.البلدان املستوردة للغذاء، ولسبل العيش  يف
ويتصل أهم مصدر النعدام اليقني  مواطن انعدام اليقني اليت تضاف إىل املخاطر العالية تقليدًًي اليت تواجهها الزراعة. من

 ع الزراعية.   وتبعاهتا على االستهالك واإلنتاج والتجارة وأسعار السل 19-جبائحة كوفيد

 من قبل اللجنة ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء
 :القيام مبا يلي إن اللجنة مدعوة إىل

  استعراض اإلسقاطات يف األجل املتوسط ومناقشة آاثرها احملتملة يف األمن الغذائي العاملي والتغذية، وال سيما
 ؛19-يف سياق جائحة كوفيد

 ما  املشورة بشأن جدوى التوقعات للحكومات وصانعي السياسات، وتقدمي التوجيهات والتوصيات يف وإسداء
 لسيناريوهات.ما يتعلق ابيتعلق ابألعمال املقبلة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك 
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 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة جلنة مشكالت السلع

 شعبة األسواق والتجارة
  CCP@fao.org-FAO الربيد اإللكرتوين:
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 مقدمة -أوال

ظروف االقتصاد الكلي، وبيئة  حولالتوقعات املتوسطة األجل سيناريو ممكًنا ابالستناد إىل افرتاضات حمددة  عرضت -1
 السياسات الزراعية والتجارية، والظروف املناخية، واجتاهات اإلنتاجية األطول أجال، والتطورات يف األسواق الدولية.

" املشرتكة بني 2029-2020حتديث لنشرة "التوقعات الزراعية للفرتة عن  فعبارة اإلسقاطات الواردة يف هذه الوثيقة أما
وجتمع النشرة  .2020منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، واليت مت إطالقها يف يوليو/متوز 

بني خربات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف جماالت السلع والسياسات العامة 
 تعاونني من كل من املنظمتني.املعضاء األلبلدان، وكذلك بني وعلى صعيد ا

التوقعات املتوسطة األجل سيناريو مرجعًيا متسًقا لتطور أسواق السلع الزراعية والسمكية على املستوًيت  وتقدم -2
توقعات، إذ تقدم سيناريو ممكًنا  وليستوهي إسقاطات  (.2029-2020والعاملية يف خالل العقد املقبل ) واإلقليميةالوطنية 

  يف األجل املتوسط على مدى السنوات العشر املقبلة.للسلع الزراعية ومتسقا ملا يرتقب حصوله 
ويف حني أن األثر  .19-وقد ُوضع هذا التقرير بصيغته النهائية يف ظل الظروف االستثنائية النامجة عن جائحة كوفيد -3

األسواق الزراعية وأسواق األمساك ال يزال غري معروف، فإن أتثرياهتا الناشئة  يفائحة هذه اجل النامجة عنالكامل للصدمة 
  على العرض والطلب قد أدجمت يف اإلسقاطات. 

 الوضع االستهاليل واالفرتاضات على مستوى االقتصاد الكلي -اثنًيا

أسواق احلبوب والبذور الزيتية بقدر جيد من اإلمدادات ومن االتزان خالل الفرتة األساسية املمتدة  اتسمت -4
 متوسطهااليت يتناوهلا هذا التقرير. ومع استمرار تراجع الطلب، بقيت األسعار الدولية ما دون  2019 عام إىل 2017 عام من

حوم مبوجات تفشي محى اخلنازير األفريقية يف شرق آسيا، وخاصة وقد أتثرت أسواق الل .2019-2010لفرتة خالل ااملسّجل 
 ا شهدهتيتال ةالنمو املستقر  وترية عن إىل االبتعاديف إنتاج اللحوم على مستوى العامل وابلتايل  الصني، ما أدى إىل اخنفاض  

، ال سيما يف آسيا، ولو أن االرتفاع العقود األخرية. وواصل اإلنتاج العاملي للحليب وملنتجات األلبان اجملهزة منوه املطرد
االعتيادي يف درجات احلرارة وموجات اجلفاف يف أورواب وأوسيانيا قد حّد من توسع اإلنتاج يف بعض البلدان. وازدادت  غري

توسعت تربية وقد  استريادها من قبل البلدان اآلسيوية، وخاصة الصني.الزًيدة يف وترية التجارة العاملية مبنتجات األلبان جرّاء 
ابلتماشي مع ارتفاع الطلب ما أفضى إىل حفاظ  ،األحياء املائية واكتسبت حصة هلا من اإلنتاج العاملي لألغذية املائية

  األسعار على استقرارها النسيب. 
مليار نسمة  8.4إىل  2019-2017مليار نسمة يف املتوسط خالل الفرتة  7.6عدد سكان العامل من  وسينمو -5
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى اليت يتوقع أن تسجل  يف النمو السكاين يف األقاليم النامية، وال سيما يرتّكزو  .2029 عام يف

  يف املائة سنوًًي.  2.5معدل النمو األسرع، ويبلغ 
والذي  ،2020كامل فرتة اإلسقاطات إجيابيًة، على الرغم من الركود الكبري يف عام   خاللالتوقعات االقتصادية  وتظل -6

وفضالً عن ذلك، فإن النقص يف اليد  يف املائة. 4.4من املتوقع أن يقّلص الناتج احمللي اإلمجايل على املستوى العاملي بنسبة 
، 19-العاملة لدى قطاع جتهيز السلع، والقيود على التجارة، واخنفاض استهالك وقود النقل جراء القيود املتصلة بكوفيد

نمو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تفوق املعهود أن ي، من املتوقع 2021. ويف عام 2020ان لعام وضعت مجيعها يف احلسب قد
 ض جزئًيا على اخلسائر االقتصادية. يعو الت ما ميكنه منيف املائة،  5.2وتبلغ 
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 أبرز اإلسقاطات -اثلثًا
 االستهالك -ألف

يف املائة من السعرات احلرارية اليت ينتجها قطاع  52ثل حالًيا مي إذاالستخدام األساسي للسلع الزراعية  اءالغذ شكلي -7
يف املائة املتبقية  17 الـيف املائة من السعرات احلرارية اليت يتم إنتاجها، فيما أن  31ومتثل األعالف حوايل  العامل.الزراعة حول 

حدوث حتوالت بنيوية  وليس من املتوقع تستخدم إما كوقود حيوي وإما كبذور وإما كمنتجات أولية يف التطبيقات الصناعية.
 كبرية يف االستهالك على مدى العقد املقبل.

من املتوقع أن تزيد حصة ف (.1يف البلدان )الشكل  الوضع اإلمنائيوختتلف أمناط استخدام السلع الزراعية ابختالف  -8
الطلب احمللي على الغذاء  يف نمواليف املائة حبلول هناية فرتة التوقعات، مع جتاوز  75الغذاء يف البلدان املنخفضة الدخل إىل 

وعلى النقيض من هذا، فإن بنية الطلب  الزًيدة يف الطلب احمللي على األعالف واملنتجات اخلام الصناعية املتجددة.
ل االستخدام املباشر لألغذية ع الزراعية يف البلدان املرتفعة الدخل تشجع املزيد من عمليات التجهيز، حبيث ميثّ السل على
  .2029يف املائة فقط من إمجايل االستهالك عام  38

 استخدامات السلع الزراعية: حصة السعرات احلرارية، موزعًة حبسب جمموعات الدخل -1الشكل 

 
يف خط األساس، موزعة على أربع جمموعات للدخل، بناء على متوسط دخل الفرد لكل  11الـ واجملموعات اإلقليمية  38الـ إن فرادي البلدان  مالحظة

 3 895>  لدخل املتوسط:لدوالرًا أمريكًيا، فئة الشرحية الدنيا  1 550> أما احلدود القصوى املطبقة هنا فهي: الدخل منخفض:  .2018منها يف عام 
 دوالر أمريكي 13 000<  دوالر أمريكي، الدخل املرتفع: 13 000>  لدخل املتوسط:ل، فئة الشرحية العليا اأمريكيُ  ادوالرُ 

 2021منظمة األغذية والزراعة،  املصدر:

أما عوامل النمو  ال سيما يف بلدان الشرحية العليا للدخل املتوسط. أن تزيد صة استخدام األعالفحلومن املتوقع أن  -9
لتصدير، حيث يتوقع اب املدفوعالرئيسية فتتمثل يف زًيدة الطلب الصيين على األعالف ومنو قطاع اللحوم يف أمريكا الالتينية 

 أن تزيد البلدان من االستفادة من مواردها وقدرهتا التنافسية لتحقيق القيمة اإلضافية لقطاع الثروة احليوانية.
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 األغذية
يف املائة تقريًبا خالل فرتة  4بنحو  1العاملي، من املتوقع أن ينمو نصيب الفرد من االستهالك الغذائيوعلى الصعيد  -10

ومتثل الدهون واألغذية األساسية  (.2)الشكل  2029للفرد يف اليوم عام  حرارية كيلو سعر  3 000اإلسقاط، ليزيد قليالً عن 
وستظل األغذية األساسية احملصول الغذائي األكثر أمهية، إذ ستحافظ  يف املائة من السعرات احلرارية اإلضافية. 52حوايل 

ومتاشًيا مع التطورات السابقة، من املتوقع أن يرتفع نصيب الفرد اإلمجايل من  على حصتها اإلمجالية يف سلة األغذية.
الفرتة االساسية  خالليوم يف ال فردلل راًماغ 83، بعد أن كان 2029يوم عام ليف ا فردلل راًماغ 85الربوتينات املتاحة إىل 

  (.3)الشكل 
إىل وقف منو االستهالك الغذائي يف عام  19-ومن املتوقع أن تؤدي اخلسائر احلادة يف الدخل نتيجة جلائحة كوفيد -11

لثروة احليوانية بذلك، وسيبلغ األمر أشده لدى ومن املتوقع بوجه خاص أن يتأثر استهالك الزيوت النباتية ومنتجات ا .2020
بتقلبات  تلك األغذية أما استخدام األغذية األساسية فسيتأثر بنسبة أقل، نظًرا إىل قلة أتثر البلدان املنخفضة الدخل.

 عامًة.  االستهالك الغذائيفض معدالت خب تسببها حندار جودة التغذية أكثر منابويقّدر أن تتسبب اجلائحة  الدخل.
 تفضيالت املستهلك إىل املزيد من االستعاضة يريويف البلدان املرتفعة الدخل، سيؤدي تواصل النمو يف الدخل، وتغ -12

يف املقام األول أغذية كثيفة املغذًيت الدقيقة،  واليت هي عن املواد الغذائية األساسية واحمللّيات والدهون أبغذية أعلى قيمةً 
ومبا أن العديد من تلك الفاكهة واملكسرات  ر واملكسرات، وإىل حد أقل، منتجات الثروة احليوانية.كالفاكهة واخلضار والبذو 

يتيح فرص السوق للبلدان القادرة على تصدير تلك السلع. أما  فإن ذلك واخلضار تستوردها البلدان املرتفعة الدخل
 ،يف منتجات الثروة احليوانية منّوا أكربفتتطلب  باعحد اإلشمستوًيت استهالك اللحوم ومنتجات األلبان اليت تكاد تبلغ 

 الصحة والبيئة يعزز استهالك الربوتينات من مصادر بديلة. شؤون فيما أن تزايد االهتمام ب
 اتلتفضيل القوي التقليدي الستهالك الربوتينلتوقع من املويف العديد من بلدان الشرحية العليا للدخل املتوسط،  -13

وسيتيح النمو املتوقع  ، فيما سيكون استهالك الربوتينات اإلضافية من مصادر حيوانية.أن يبقى على حالهة املصدر احليواني
يف املائة حبلول  12واألمساك بنسبة  ،يف املائة 4يف الدخل للمستهلكني أن يزيدوا نصيب الفرد من استهالك اللحوم بنسبة 

  .2029عام 
الدهون واألغذية األساسية تشكل  ستبقىدان الشرحية الدنيا للدخل املتوسط، ونظرًا إىل حمدودية الدخل املتاح يف بل -14

وعلى الرغم من التوقع أبن استهالك الربوتينات احليوانية  نصف الزًيدة املتوقعة يف السعرات احلرارية خالل العقد املقبل.
 املسجلة من مستوًيت االستهالك يبقى أدىن بكثريس منها سريتفع بشكل ملحوظ يف تلك البلدان، فإن متناول الفرد

كثريًا ما يكون منو استهالك األغذية ذات القيمة األعلى، و بلدان الشرحية العليا للدخل املتوسط والبلدان املرتفعة الدخل.  يف
ر كلفتها وحيد من إاتحتها تيسّ  قلل منا بسالسل اإلمدادات احمللية غري الكفوءة هلذه املنتجات، األمر الذي يمقيدً 

 للمستهلكني.
املتوقع  وما زال من وال تزال األمناط الغذائية املتوسطة يف البلدان املنخفضة الدخل ترتكز بقوة على األغذية األساسية. -15

أما املصدر  أن تظل احلبوب واجلذور والدرانت مصدر أكثر من نصف السعرات احلرارية اإلضافية على امتداد العقد املقبل.
 يف املائة من الزًيدة اإلمجالية. 26ليات اليت تشّكل السعرات احلرارية اإلضافية فيتمثل يف احملُ  الثاين األهم الستهالك

                                                      
مل حيسم منه  مت التعبري عن استهالك األغذية على أنه إمجايل السعرات احلرارية املتاح للشخص يف اليوم. وهو ال ميثل الكمية الفعلية املستهلكة، إذ  1

 الفاقد واملهدر.
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النمو يف استهالك منتجات الثروة احليوانية وغريها من األغذية املرتفعة القيمة حمدوًدا وذلك بسبب القيود املفروضة  وسيبقى
  على الدخل.

ا حبسب عً الفرد من استهالك اجملموعات الغذائية الرئيسية )مكافئ السعرات احلرارية(، موز  نصيب -2الشكل 
 جمموعات الدخل

 
يف خط األساس، موزعة على أربع جمموعات للدخل، بناء على متوسط دخل الفرد لكل  11 واجملموعات اإلقليمية الـ 38 إن فرادي البلدان الـ مالحظة:

 ادوالرً  3 895 > لدخل املتوسط:ل، الشرحية الدنيا اأمريكيً  ادوالرً  1 550>  نخفض:املأما احلدود القصوى املطبقة هنا فهي: الدخل  .2018منها يف عام 
ذور تشمل األغذية األساسية احلبوب واجل. و دوالر أمريكي 13 000<  دوالر أمريكي، الدخل املرتفع: 13 000>  لدخل املتوسط:ل ، الشرحية العليااأمريكيً 

وتشمل فئة  وتشمل الدهون الزبدة والزيت النبايت. وتشمل املنتجات احليوانية اللحوم ومنتجات األلبان )ابستثناء الزبدة( والبيض واألمساك. والبقول.
 ها." الفاكهة واخلضار وما شاهباألغذية األخرى"

  2021منظمة األغذية والزراعة،  املصدر:
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 حبسب فئات الدخل زًعااستهالك اجملموعات الغذائية الرئيسية )مكافئ الربوتينات(، مو نصيب الفرد من  -3الشكل 

 
يف خط األساس، موزعة على أربع جمموعات للدخل، بناء على متوسط دخل الفرد لكل  11 واجملموعات اإلقليمية الـ 38 إن فرادي البلدان الـ مالحظة:

دوالرًا  3 895>  لدخل املتوسط:ل دوالرًا أمريكًيا، الشرحية الدنيا 1 550 > نخفض:املأما احلدود القصوى املطبقة هنا فهي: الدخل  .2018منها يف عام 
واجلذور تشمل األغذية األساسية احلبوب  .دوالر أمريكي 13 000 < دوالر أمريكي، الدخل املرتفع: 13 000>  لدخل املتوسط:لأمريكًيا، الشرحية العليا 

" الفاكهة واخلضار وما األغذية األخرىوتشمل فئة " وتشمل املنتجات احليوانية اللحوم ومنتجات األلبان )ابستثناء الزبدة( والبيض واألمساك. والبقول.
 ها.شاهب

  2021منظمة األغذية والزراعة،  املصدر:

 
 األعالف

األغذية احليوانية املصدر، إىل استخدام كمية أكرب يؤدي التطور املتواصل للنمط التغذوي ابجتاه حصة أكرب من  -16
وسينمو االستخدام اإلمجايل لطاقة األعالف  عالف.األاحملاصيل وغري ذلك من املنتجات الزراعية والسمكية ك من

املاشية وتربية ويرجع هذا النمو أساًسا إىل التوسع املستمر إلنتاج قطعان  .2029يف املائة حبلول عام  13والربوتينات بنحو 
وتفرتض اإلسقاطات يف األجل املتوسط أيًضا زًيدًة يف تكثيف إنتاج  األحياء املائية يف بلدان الدخل املنخفض واملتوسط.

الثروة احليوانية والسمكية، والسبب يف األغلب هو التعجيل يف عملية التسمني اخلتامي وابلتايل توفري عائدات أعلى 
وعلى الرغم من االبتكار املستمر يف قطاع الثروة احليوانية، من املتوقع حلصة الطاقة  الثابت. استثمارات رأس املال على
  (. 4يف املائة تقريًبا على املستوى العاملي )الشكل  23ل إىل غذاء للبشر أال تزيد عن األعالف اليت حتوّ  من
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 طاقة األعالف حول العامل واستخدام الربوتينات -4الشكل 

 
سر إن حصة اإلعاشة ابلكاد تكفي لتلبية احتياجات احليوان لبقائه على قيد احلياة. وهكذا فإن احليوان الذي يتناول هذه احلصة وحسب، ال خي مالحظة:

  أو يكسب أي وزن. 
 2021منظمة األغذية والزراعة،  املصدر:

 الوقود احليوي
األولية، ولكن ليس من املتوقع أن يوّلد طلًبا إضافًيا سيظل الوقود احليوي أحد أهم مصادر استخدام السلع الزراعية  -17

كبريًا على حماصيل املواد األولية، بسبب تضاؤل الدعم السياسي يف أعقاب االنتشار املتزايد للمركبات السيارة الكهرابئية 
قع ازدًيد استخدام الوقود و وعلى الصعيد العاملي، يتُ  واهلجينة اليت توفر كفاءة أفضل يف احلد من انبعااثت غازات الدفيئة.

يف املائة  16االستخدام اإلمجايل من  يفخالل العقد املقبل، ما سيخفض حصته  فقطلذرة بشكل طفيف من ااحليوي 
ومن املتوقع أن يتوسع استخدام الوقود احليوي لقصب  (.5)الشكل  2029يف املائة عام  14الفرتة األساسية إىل حنو  يف

يف املائة من االستخدام اإلمجايل لقصب السكر طوال فرتة  23ئة مع بقاء حصة الوقود احليوي عند يف املا 15السكر بنسبة 
الربازيلي، الذي يهدف  RenovaBioوميكن أن يُعزى هذا املكسب بنسبة كبرية إىل التوسع املتوقع يف برانمج  اإلسقاط.

  إىل خفض انبعااثت غازات الدفيئة النامجة عن وقود النقل.
مليون طن تقريًبا  30عند مستوى  ،كمادة أولية للوقود احليوي  ،بقاء استخدام الزيوت النباتيةب نظرًا إىل التوقعو  -18

يف املائة يف الفرتة األساسية  14مدى العقد املقبل، يتوقع أن تنخفض حصته من استخدام الزيوت النباتية عاملًيا، من حنو  على
وابإلضافة إىل االخنفاض العاملي املتوقع يف استخدام وقود الديزل املمزوج ابلوقود احليوي،  .2029يف املائة يف عام  12إىل حنو 

من استخدام الديزل احليوي من زيت النخيل املزروع يف النظم  من املتوقع إلطار تنظيمي جديد يف االحتاد األورويب أن حيدّ 
ومن شأن زًيدة الطلب على الديزل احليوي القائم  واملستنقعات.اإليكولوجية املستغلة للكربون مثل الغاابت واألراضي الرطبة 

  على زيت النخيل، خباصة يف بلدان جنوب شرق آسيا، أن تعّوض على اخنفاض الطلب عليه يف االحتاد األورويب.
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عام  يف املائة 1.8ويقدر معدل االخنفاض يف استخدام وقود النقل جراء تدابري احتواء انتشار فريوس كوروان بنحو  -19
بعد  االرتفاعومن املتوقع لطلب املستهلكني ورحبية املنتجني من أنواع الوقود احليوية، أن يعاودا  .2019مقارنة بعام  2020

 وألسعار النفط اخلام أن تتصاعد تدرجيًيا.  ،2021القيود يف عام  إزالة

 
 حصة الوقود احليوي من االستخدام اإلمجايل -5شكل ال

 
  2021منظمة األغذية والزراعة،  املصدر:

 اإلنتاج -ابء
، وهذا معدل أبطأ مما كان عليه 2029يف املائة حبلول عام  13بنسبة  أن يرتفعمن املتوقع لإلنتاج الزراعي العاملي  -20
ومن املتوقع أن متثل الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط اليت تتوفر فيها املوارد من أراض ويد عاملة،  العقد املاضي. يف

وسوف تدعم املبادرات الوطنية لالكتفاء الذايت من األغذية هذا التطور أيًضا،  يف املائة من منو الناتج العاملي. 50حنو 
 سيما يف ما يتعلق ابحلبوب. وال
أن متارس أتثريًا طفيًفا فقط يف التغيري اهليكلي اجلاري يف اإلنتاج الزراعي على األمد  19-ة كوفيدومن املتوقع جلائح -21

، وخاصة 2020وسرياوح االنتقال من األغذية األساسية إىل حماصيل األعالف وإنتاج الثروة احليوانية مكانه يف عام  املتوسط.
 .2021كن من املفرتض أن يستأنف يف عام ا، وليف البلدان املتوسطة الدخل وأقل البلدان منوً 
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 النمو العاملي يف إنتاج احملاصيل -6الشكل 

 
( بني النمو يف استخدام األراضي، وتكثيف األراضي 2029-2020و 2019-2010الشكل توزيع النمو اإلمجايل لإلنتاج )يف الفرتتني  عرضي مالحظة:

وهو يغطي احملاصيل التالية: القطن والذرة واحلبوب اخلشنة األخرى والبذور الزيتية األخرى  احملاصيل، ومنو الغالت. خالل النمو يف األراضي املتعددة من
 والبقول واألرز واجلذور والدرانت وفول الصوًي والشمندر السكري وقصب السكر والقمح وزيت النخيل.

 2021منظمة األغذية والزراعة،  املصدر:

الغالل  يف املائة من منو الناتج العاملي من احملاصيل على مدى السنوات العشر القادمة إىل حتسينات يف 80ويُعزى حنو  -22
كما أن زًيدة  نتيجًة الستخدام أكثر كثافة للمدخالت، واالستثمارات يف تكنولوجيا اإلنتاج، واملمارسات الزراعية احملّسنة.

يف املائة أخرى، بينما يتوّقع لتوسع  18املتعددة يف السنة ستشكل تكثيف استخدام األراضي من خالل عمليات احلصاد 
أما األمهية النسبية لزًيدة اإلنتاجية ولتوسع األراضي الزراعية فسوف ختتلف  يف املائة فقط. 2األراضي الزراعية أن يوازي 

وسوف تزداد كثافة استخدام  وكلفتها.فتربز الفوارق يف إاتحة األراضي واملوارد األخرى  ،خرىأإقليم وآخر وبني سلعة و  بني
 األراضي بشكل خاص يف أمريكا الالتينية، وبلدان جنوب الصحراء األفريقية الكربى، وآسيا واحمليط اهلادئ.

يف املائة، مدعوًما ابخنفاض  13أن يزيد اإلنتاج العاملي للثروة احليوانية بنسبة  رتقبفرتة التوقعات، من امل وخالل -23
أسعار العلف واستقرار أسعار املنتجات، ما سيحفز االستثمارات يف زًيدة القدرة اإلنتاجية وحتسني الكفاءة، مثل حتسني 

ا أن تزيد إنتاجية مرافق اإلنتاج من خالل تكثيف ومن املتوقع أيضً  (.7علم الوراثة وزًيدة فعالية مكافحة األمراض )الشكل 
وابإلضافة إىل التكثيف املستمر،  ات علف احليواانت من أجل حتقيق أوزان أعلى للذبح وأوقات أقصر للتسمني النهائي.عملي

وسوف يتفاوت مدى النمو املكثف واملوسع وأمهيته  سيواصل الناتج توسعه بشكل ملحوظ من خالل زًيدة حجم القطعان.
  .ا العامةلموارد وسياساهتل هاوامتالك ع اإلمنائي للبلدانالوضالنسبية حبسب نوع السلع احليوانية، فضال عن 

 

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2010-19 2020-29 2010-19 2020-29 2010-19 2020-29 2010-19 2020-29 2010-19 2020-29 2010-19 2020-29

آسيا والمحيط الهادئ أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى

الشرق األدنى وشمال 
أفريقيا

أوروبا وآسيا الوسطى أمريكا الشمالية أمريكا الالتينية

Mnha
%

النمو في استخدام األراضي النمو في المساحات المحصودة النمو في الغالت (المحور األيمن)2029المساحات المحصودة في 

 يون هكتارمل



CCP74/2021/4 11 

 

 

 منو اإلنتاج العاملي للثروة احليوانية -7الشكل 

 
 2021منظمة األغذية والزراعة،  املصدر:

يف املائة يف البلدان اآلسيوية بشكل  22على الصعيد العاملي، من املقّدر ملنتجات األلبان أن ينمو إنتاجها بنسبة و  -24
يف املائة، ومعظمه يف االقتصادات الناشئة والبلدان املنخفضة  11ومن املتوقع أن يتوسع إنتاج اللحوم بنسبة  أساسي.
مليون طن، وهو ما ميثل حنو نصف الزًيدة املتوقعة يف جمموع النتاج  20ومن املتوقع أن يزيد إنتاج الدواجن بنحو  الدخل.

 من اللحوم.  
 196يف املائة سنوًًي ليصل إىل  12قب أن ينمو اإلنتاج العاملي لألغذية املائية بنسبة وخالل فرتة التوقعات، من املرت -25

سيا واحمليط اهلادئ، وهو اإلقليم املنتج الرئيسي، آوسوف ميثل إقليم  مليون طن(. 20)أكثر من  2029مليون طن يف عام 
غذية املائية من قطاع تربية األحياء املائية مبا أن املصايد وينشأ معظم الناتج اإلضايف من األ يف املائة من الزًيدة العاملية. 70

  الطبيعية لألمساك ال تزال خاضعة للتنظيم بقوة. 
، ما يشري 2029يف املائة حبلول عام  6انبعااثت غازات الدفيئة املباشرة بنسبة  تناميوتشري إسقاطات اإلنتاج إىل  -26

ومن الناحية اجلغرافية، يتوقع أن حتدث معظم الزًيدة يف األقاليم  ع مرور الوقت.إىل تراجع كثافة الكربون يف اإلنتاج الزراعي م
 ذات االقتصاد الناشئ واملنخفضة الدخل بسبب ارتفاع منو الناتج يف نظم اإلنتاج اليت تتسم بكثافة أكرب لالنبعااثت.

 يف املائة من منو انبعااثت غازات الدفيئة على مستوى العامل. 80ميثل إنتاج الثروة احليوانية  وسوف

 التجارة -جيم

يف املائة  9.2على مدى فرتة اإلسقاط بعد أن بلغ  ،يف املائة سنوًيً  7.1نسبة  2من املتوقع أن يبلغ منو التجارة الدولية -27
النامجة وسيكون حجم التجارة مدفوًعا يف األغلب بتطورات اإلنتاج مع تراجع التأثريات املسّرعة  سنوًًي خالل العقد السابق.

                                                      
 الزيتية، واجلذور والدرانت، والبقول، واللحوم، ومنتجات األلبان، واحملليات، واألغذية املائية، والقطن. التجارة الكلية هي جمموع احلبوب، والبذور  2
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حترير التجارة. وسيكون التباطؤ املتوقع يف منو الطلب يف الصني وغريها من االقتصادات الناشئة على نفس القدر عن 
 األمهية. من
 يزداداملتوقع أن تعزز األمريكتان موقعهما كأكرب مورد للسلع الزراعية على مستوى العامل، مع االرتقاب أبن  ومن -28

الذرة وفول  إنتاجوسيكون التوسع مستنًدا إىل زًيدة  (.8يف املائة على مدى فرتة التوقع )الشكل  21صايف الصادرات بنحو 
صايف الصادرات من أورواب الشرقية وآسيا  رتفعلعقد املقبل، من املتوقع أن يوخالل ا الصوًي وحلم البقر والدواجن والسكر.

وتشّكل االستثمارات  يف املائة، ويرجع ذلك بنسبة كبرية إىل زًيدة الصادرات من االحتاد الروسي وأوكرانيا. 55الوسطى بنسبة 
  االجتاه.يف البنية التحتية والتكنولوجيا العوامل الرئيسية اليت يستند إليها هذا 

الزًيدة املطردة اليت سّجلت خالل العقد السابق، من املتوقع أن يظل صايف الواردات من جانب إقليم آسيا  وبعد -29
واحمليط اهلادئ بدون أي تغيري يذكر خالل العقد القادم، والسبب يف األغلب هو التباطؤ امللحوظ يف الواردات الصينية، 

كما سرتتفع الواردات الصافية  .2029يف املائة فقط يف  10ة خالل العقد السابق إىل يف املائ 84تراجع النمو من نسبة  مع
يف املائة خالل العقد املقبل، ويرجع ذلك أساًسا إىل النمو السريع يف واردات  59جنوب الصحراء الكربى بنسبة ألفريقيا 

ه، وقلة االستثمارات يف الزراعة، والنمو السكاين القيود املفروضة على األراضي وامليا ومتّثل القمح والذرة وفول الصوًي.
يف املائة، يف إقليم الشرق األدىن  45 األساسية ونسبتهالسريع، عوامل تتسبب ابلنمو املتوقع للواردات الصافية من األغذية 

  ومشال أفريقيا، املستورد األكرب لألغذية األساسية على أساس نصيب الفرد.

 التجارية للمنتجات الزراعية موزعًة حبسب األقاليماملوازين   -8الشكل 

 
يف نشرة التوقعات الزراعية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة صايف التجارة )الصادرات انقص الواردات( ابلسلع املشمولة  مالحظة:

  2021منظمة األغذية والزراعة،  املصدر: .2006-2004، مقاًسا على سعر الصرف الثابت للدوالر األمريكي يف الفرتة األغذية والزراعة
 

وإن السلع الكثرية التداول جتارًًي كالقمح وفول  .9تظهر حصص اإلنتاج املتجر هبا حبسب كل سلعة يف الشكل و  -30
وهناك عدد من السلع  البلدان املستوردة. جانبتجهيز احمللي من الصوًي ومساحيق احلليب هي اليت تستوجب مزيًدا من ال

األمر الذي يعرّب إما عن ضعف يف الطلب  ،نسب تصديرها هامشًيا على امتداد فرتة التوقع عاليت من املتوقع أن ترتاج
  زيل للديزل احليوي، وال سيما يف إندونيسيا. ن، أو يف حال الزيوت النباتية، عن ارتفاع االستخدام املاالسترياد على
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  حصة اإلنتاج املتداول هبا جتاراًي، موزعة حبسب السلع   - 9الشكل 

 
 منظمة األغذية والزراعة املصدر:

 األسعار -دال

مرجعية دولية للسلع موضوع  اأسعارً ابعتبارها  ،سواق الرئيسيةأليف ا سّجلتيستعني التوقع ابألسعار اليت  -31
عام، من املتوقع أن تتم تلبية الطلب املستمر على السلع الزراعية بفضل مكاسب الكفاءة يف اإلنتاج،  وبشكل اإلسقاطات.

 19-األمر الذي سيبقي األسعار الفعلية للمنتجات الزراعية اثبتًة، شرط أن يبدأ النهوض االقتصادي من جائحة كوفيد
  مزيد من القيود على األنشطة االقتصادية يف السنوات املقبلة.  وضع، حبسب ما هو مفرتض، مع عدم 2021عام  يف

  .2020للركود العاملي، من املتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار الغذاء التابع ملنظمة األغذية والزراعة يف عام  ونتيجةً  -32
، من املتوقع أن ترتفع األسعار حىت عام 2025حىت عام  19-وبناء على التعايف االقتصادي املعجل املفرتض من أزمة كوفيد

ومن املتوقع ملؤشر أسعار الغذاء أن يرتفع ابلقيمة الفعلية  (.10لتحافظ من مث على ثباهتا للفرتة املتبقية )الشكل  2026
 .2026من عام  خالل فرتة النهوض املفرتضة من اجلائحة، وأن يعاود اهلبوط اعتبارًا 19-مستوًيت ما قبل كوفيد إىل
، 2011و 2008أسعار السلع الزراعية ما دون الذروة اليت سجلتها يف عامي  مستوى كونيحني أنه من املتوقع أن  ويف
  اليت سادت يف أوائل العقد األول من القرن احلايل، سواء أمن حيث القيمة االمسية أم احلقيقية. هظل أعلى من مستوًيتيفس
وابلنسبة إىل احلبوب فإن الزًيدة يف الطلب العاملي، وخاصة الطلب على الغذاء، فضالً عن استمرار ختفيض املخزون  -33

ومن املتوقع ألسعار  واألرز يف الصني، ستواصل فرض ضغوط تدفع ابألسعار صعوًدا على مدى فرتة التوقعات. الذرةمن 
ستوًيهتا احلالية أساًسا، حيث يتوقع لنمو اإلنتاجية أن يواكب الطلب فول الصوًي والبذور الزيتية األخرى البقاء عند م

ويتوقع لألسعار اإلمسية للسكر أن ترتفع ولكنها ستبقى اثبتة عامة من حيث القيمة الفعلية إىل جانب تراجع الطلب  املتزايد.
عن أسعار احملاصيل املتوقعة، حيث  وختتلف اجتاهات أسعار اللحوم قاليم حيث متوسط استهالك الفرد مرتفع أصال. أليف ا

املتصلة حبمى اخلنازير االفريقية يف عدد  ،اإلمدادات على قيوداليتوقع أن تنخفض عن مستوًيهتا احلالية املرتفعة، النامجة عن 
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وقد ارتفعت أسعار مسحوق احلليب خايل الدسم عقب الفراغ الكامل من املخزون اخلاص بتدخل  من البلدان اآلسيوية.
يتوقع كما .  اتالقيمة الفعلية على امتداد فرتة التوقعمن حيث ، ومن املتوقع أن تبقى اثبتة 2019االحتاد األورويب يف عام 

الذي سيسهم يف ردم الفجوة أكثر فأكثر بني سعر مسحوق  ألسعار الزبدة أن تواصل تراجعها قلياًل ابلقيمة الفعلية، األمر
ومن املتوقع أن تظل األسعار احلقيقية لألمساك هي نفسها إىل حد كبري على مدى األعوام  احلليب خايل الدسم وسعر الزبدة.

اين مبوازاة تسارع منو العشرة املقبلة، مع زًيدات صغرية يف اجلزء األول من فرتة التوقعات، لتعاود االخنفاض يف النصف الث
 اإلنتاج، وخاصة يف الصني.

 التطور املتوقع ملؤشر أسعار األغذية للمنظمة - 10الشكل 

 
م استشرافها تستند البياانت التارخيية إىل مؤشر أسعار الغذاء ملنظمة األغذية والزراعة، الذي جيمع معلومات عن األسعار االمسية للسلع؛ ومن مث يت مالحظة:
مد يف نشرة التوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة. ويتم تخط األساس املع ابستخدام

ًيت املتحدة اشتقاق القيم احلقيقية من خالل قسمة مؤشر أسعار الغذاء ملنظمة األغذية والزراعة على معامل انكماش الناتج احمللي اإلمجايل يف الوال
(2002-04  =1). 

  2021منظمة األغذية والزراعة،  املصدر:


