
من المتوقع أن تتسع أسواق السلع الزراعية بنسبة 1.2 في المائة سنوًيا بين عامي 2021 و2030، نظًرا إلى التباطؤ المتوقع 	 
على مدى العقد القادم في النمو السكاني وفي نمو طلب الفرد الواحد على األغذية.

يعزى نمو اإلنتاج بصورة رئيسية إلى التحسينات في غالت المحاصيل وارتفاع إنتاجية الحيوان الواحد من اللحوم واأللبان، حتى 	 
وإن كان ذلك بدرجة أقّل.

من المتوقع أن تزداد أحجام التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية بصورة عامة بسبب التطورات في مجال اإلنتاج، وأن تكتسب أهمية 	 
متنامية بالنسبة إلى األمن الغذائي وسبل العيش في المناطق الريفية. 

بعد انحسار االرتفاع الحالي في األسعار، واستناًدا إلى المعطيات األساسية في السوق، من المرتقب أن تعود األسعار الحقيقية 	 
للسلع الزراعية إلى اتجاهها التنازلي الطويل األجل.
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يعــرض موجــز السياســات هــذا تحليــًا للتوقعــات خــال الســنوات 
العشــر المقبلــة بالنســبة إلــى أســواق الســلع الزراعيــة واألســماك 
علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة. وال تعّد التوقعات 
المتوســطة األجــل تنبــًؤا بالمســتقبل، إنمــا ســيناريو مــن الممكــن أن 
ــات محــددة تتعلــق بظــروف االقتصــاد  يتحقــق باالســتناد إلــى فرضي
الكلــي والزراعــة والسياســة التجاريــة والظــروف المناخيــة واتجاهــات 
اإلنتاجيــة والتطــورات فــي األســواق الدوليــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن أحــد األهــداف المتوخــاة منهــا هــو أن تكــون مرجًعــا بالنســبة إلــى 

تحليــل السياســة االستشــرافية والتخطيــط لهــا.

االستهالك

مــن المتوقــع أن ينمــو إجمالــي االســتهاك العالمــي للســلع الزراعيــة 
ســنوًيا.  المائــة  فــي   1.2 بنســبة   2030-2021 الفتــرة  مــدى  علــى 
المخصصــة  االســتخدام  حصــص  تشــهد  أن  المرتقــب  مــن  وليــس 
للغــذاء والعلــف والوقــود واالســتخدام الصناعــي تغيــًرا ملحوًظــا، 
إذ ليــس مــن المتوقــع حــدوث تحــول هيكلــي كبيــر فــي االســتهاك. 
وفــي البلــدان المنخفضــة الدخــل، ســتحد القيــود االقتصاديــة من نمو 
اســتهاك األغذيــة وباألخــص المــواد الغذائيــة األساســية والمحلّيــات 
أن  المتوقــع  مــن  الدخــل،  المتوســطة  البلــدان  وفــي   .)1 )الشــكل 
يــزداد  وأن  قويــة  واألســماك  الحيوانــي  لإلنتــاج  األفضليــة  تبقــى 
بشــكل ملحــوظ اســتهاك الفــرد الواحــد مــن البروتينــات الحيوانيــة. 
أمــا فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل، فمــن شــأن نمــو الدخــل والتغيــر 
فــي تفضيــات المســتهلك أن يزيــد مــن دعــم التحــول التدريجــي 
الجــاري فــي الطلــب علــى الغــذاء، حيــث يجــري االبتعــاد عــن المــواد 
ــح األغذيــة األعلــى قيمــة، بمــا  ــات لصال ــة األساســية والُمحلي الغذائي
ــة. فــي ذلــك الفواكــه والخضــروات وبدرجــة أقــل، المنتجــات الحيواني

اإلنتاج

ــاج الزراعــي العالمــي علــى مــدى العقــد  ــزداد اإلنت مــن المتوقــع أن ي
القــادم بنســبة 1.4 فــي المائــة ســنوًيا. وعلــى افتــراض اســتمرار 
البلــدان  فــي  ســيما  ال  كثافــة،  أكثــر  إنتــاج  نظــم  نحــو  االنتقــال 
المتوســطة والمنخفضــة الدخــل، ســيكون مــن المرتقــب أن تعــزى
إنتــاج  فــي  المتوقــع  العالمــي  النمــو  مــن  المائــة  فــي   87 نســبة 
المحاصيــل إلــى تحســن الغــات. وبالمثــل، ســُيعزى جــزء كبيــر مــن نمــو 

ــة.  ــاج األســماك إلــى التحســينات فــي اإلنتاجي ــاج الحيوانــي وإنت اإلنت
إال أنــه مــن المرتقــب أيًضــا أن تســهم زيــادة أحجــام القطعــان إســهاًما 
كبيــًرا فــي نمــو اإلنتــاج الحيوانــي. ومــن المتوقــع أن تنخفــض كثافــة 
الكربــون المنبعــث مــن اإلنتــاج الزراعــي علــى مــدى العقــد المقبــل، 
ــات غــازات االحتبــاس الحــراري الناجمــة  إذ مــن المتوقــع أن تزيــد انبعاث
بصــورة مباشــرة عــن الزراعــة بمعــدل أقــل مــن اإلنتــاج الزراعــي )الشــكل 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس  تزيــد  2(. ومــع ذلــك، مــن المرتقــب أن 
الحــراري الناجمــة عــن الزراعــة بنســبة 4 فــي المائــة على مدى الســنوات 
العشــر المقبلــة، وســُيعزى أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن هــذه الزيــادة 

إلــى الثــروة الحيوانيــة.

 التجارة

األمــن  إلــى  بالنســبة  أهميتهــا  علــى  العالميــة  التجــارة  ســتحافظ 
الغذائــي العالمــي والتغذيــة ودخــل المــزارع والقضــاء علــى الفقــر 
ــة  ــة مــن األغذي ــة. وإن مــا يقــارب 20 فــي المائ فــي المناطــق الريفي
المســتهلكة فــي العالــم هــي أغذيــة مســتوردة. ومــن المتوقــع أن 
تمثــل المنتجــات المســتوردة مــع حلــول ســنة 2030 نســبة 64 فــي 
المائــة مــن إجمالــي االســتهاك المحلــي فــي إقليــم الشــرق األدنــى 
وشــمال أفريقيــا، فــي حيــن مــن المتوقــع أن يصــّدر إقليــم أمريــكا 

الاتينيــة والبحــر الكاريبــي أكثــر مــن ثلــث إجمالــي إنتاجــه الزراعــي.

األسعار

ــة وتباطــؤ نمــو الطلــب  مــن شــأن المكاســب المتوقعــة فــي اإلنتاجي
ــى  ــة حت ــة للســلع الزراعي ــى انخفــاض األســعار الحقيقي أن يحافظــا عل
عــام 2030 )الشــكل 3(، ممــا يضــع ضغوًطــا علــى دخــل الَمــزارع وقــد 
يجعــل االســتثمارات فــي االســتدامة البيئيــة أكثــر صعوبــة. وتوقعــات 
األســعار هــذه عرضــة لعــدم اليقيــن المطــرد بفعــل االرتفــاع الراهــن 

فــي األســعار العالميــة لألغذيــة.  

التحديات المستقبلية

تفتــرض اإلســقاطات إحــراز تقــدم فــي العديــد مــن النواحــي علــى 
مــدى العقــد القــادم؛ مــع ذلــك، ســيبقى تحقيــق هــدف القضــاء التــام 

موجز السياسات التجارية

اآلفاق والتحديات المتوسطة األجل المتعلقة بالزراعة العالمية

منظمة األغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خالل الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري 
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علــى الجــوع بعيــد المنــال مــا لــم ُتبــذل المزيــد مــن الجهــود. وفــي 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، حيــث كان يعانــي 224.3 ماييــن 
شــخص مــن نقــص التغذيــة بيــن عامــي 2017 و2019، مــن المتوقــع 
أن يزيــد اســتهاك األغذيــة بنســبة 2.5 فــي المائــة فقــط، ليصــل 
إلــى 2 500 كيلــو ســعرة حراريــة فــي عــام 2030. وســيكون االنتقــال 
تمثــل  أن  المتوقــع  ومــن  بطيًئــا.  أكثــر  صحيــة  غذائيــة  أنمــاط  إلــى 
ــا  ــة تقريًب ــة األساســية نســبة 60 فــي المائ الدهــون والمــواد الغذائي
مــن الســعرات الحراريــة اإلضافيــة خــال العقــد المقبــل. وســوف 
تســتهلك البلــدان المتوســطة والمرتفعــة الدخــل حصًصــا أكبــر مــن 
الدهــون والمنتجــات الحيوانيــة فــي نظمها الغذائية، في حين ســتظل 
التغذيــة فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل معتمــدة إلــى حــد كبيــر علــى 
المــواد الغذائيــة األساســية. وإن التحســينات فــي اإلنتاجيــة والحلــول 
المبتكــرة الهادفــة إلــى تحســين قــدرة القطــاع الزراعــي علــى الصمــود 
واســتدامته البيئيــة تســتلزم اســتمرار االســتثمارات فــي البنيــة التحتية 
واالبتــكار والتكنولوجيــا الحديثــة ورأس المــال البشــري والمؤسســات. 
ويمكــن أن يســبب انخفــاض األســعار الحقيقيــة ضغوًطــا علــى دخــل 
المزارعيــن، ال ســيما أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وصغــار المزارعيــن 
ــى خفــض  ــة تجبرهــم عل ــود هيكلي ــون مــن قي ــن يعان األســريين، الذي

تكاليفهــم بقــدر كاٍف عــن طريــق رفــع اإلنتاجيــة.

اإلجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الرئيسية:

تطوير قدرات البلدان من أجل استخدام المعلومات الموثوقة  	
والقائمة على األدلة عن االتجاهات المستقبلية والعوامل 

التحفيزية الرئيسية للطلب والعرض والتجارة واألسعار العالمية 
للسلع الزراعية، بصفتها مدخًا هاًما لصنع القرار.

وإرساء عاقات تعاونية متينة بين المنظمات الدولية  	
والمؤسسات الوطنية واإلقليمية بهدف توفير تحليات 

لألسواق الدولية للمنتجات الزراعية بما يحسن قدرة البلدان 
على إدارة المخاطر وانتهاز الفرص لصالح القطاع على مدى 

السنوات العشر القادمة وابتكار الحلول. 

وزيادة االستثمارات في الزراعة بغية تحقيق االنتقال المتوخى  	
نحو أنماط غذائية صحية وزيادة اإلنتاجية وتعزيز القدرة على 

الصمود وتحسين االستدامة البيئية، ومن أجل تغيير الطريقة 
التي ينتج بها العالم األغذية ويتداولها ويستهلكها.

إلــى تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان  اســتند هــذا الموجــز 
االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة. 2021. التوقعــات الزراعيــة المشــتركة 
بيــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة 
والزراعــة للفتــرة 2021-2030. منشــورات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 

الميــدان االقتصــادي، باريــس.
http://www.fao.org/3/cb5332en/cb5332en.pdf

الشكل 1- استهالك الفرد الواحد لفئات األغذية الرئيسية في الفترة 2018 - 2020 وفي 2030 )بحسب اإلسقاطات(

الشكل 2 : االنبعاث المباش رة لغازات االحتباس الحراري من المحاصيل واإلنتاج الحيواني

الشكل 3 : تطور أسعار السلع األساسية في األجل الطويل، باألرقام الحقيقية

البلدان المنخفضة الدخل

إجمالي النمو 2008 - 2010 إلى 2020 )المحور األيمن( 2020-20302018إجمالي النمو 2008 - 2010 إلى 2020 )المحور األيمن(

فول الصويا لحوم البقر القمحالذرةلحوم الخنزير
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