
زادت القيمة الحقيقية لتجارة المنتجات الزراعية والغذائية العالمية بأكثر من الضعف في العقود الثالثة الماضية، لكّن نموها تباطأ 	 
منذ األزمة المالية في عام 2008.

مع أن تجارة المنتجات الزراعية والغذائية العالمية تواصل نموها، إال أنها نمت بوتيرة أبطأ من إجمالي تجارة البضائع العالمية. 	 
ونتيجة لذلك، انخفضت حصتها من إجمالي الصادرات العالمية للبضائع.

تتزايد مشاركة البلدان النامية في األسواق العالمية للمنتجات الزراعية والغذائية، ما يؤكد أهميتها المتزايدة في التجارة العالمية 	 
بالمنتجات الزراعية والغذائية. بيد أن مشاركة البلدان األقل نمًوا ما تزال محدودة.

على مدى العقدين الماضيين، تبّدل حال معظم البلدان األقل نمًوا من كونها بلداًنا زراعية مصدرة صافية إلى بلدان زراعية 	 
مستوردة صافية.
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االتجاهات في تجارة المنتجات الزراعية والغذائية

لقــد زادت علــى مــدى العقــود الثالثــة الماضيــة القيمــة الحقيقيــة 
لتجــارة المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة العالميــة¹ بأكثــر مــن الضعــف
)الشــكل 1(. وتــّم ذلــك بثبــات حتــى عــام 2008، عندمــا توقــف نموهــا 
 ،2008 عــام  فــي  الماليــة  األزمــة  أعقــب  الــذي  االنكمــاش  بفعــل 
ومنــذ و2013.   2010 عامــي  بيــن  زخمهــا  ذلــك  بعــد  واســتعادت 
عــام 2014، عــادت قيمــة تجــارة المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة إلــى 
االنخفــاض مجــدًدا، ويعــزى ذلــك في المقام األول إلى هبوط أســعار 
الســلع والتقلبــات فــي أســعار الصــرف، قبــل أن تعــاود ارتفاعهــا بيــن 
عامــي 2016 و2019 )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2020(. وبصــورة 
الزراعيــة والغذائيــة العالميــة بمعــدل  عامــة، نمــت تجــارة المنتجــات 
وســطي ســنوي قــدره 3.8 فــي المائــة، ووصلــت إلــى 1.37 تريليــون 
دوالر  مليــار   531 ســّجلت  بعدمــا   2019 عــام  فــي  أمريكــي  دوالر 

أمريكــي )بالقيمــة الحقيقيــة( فــي عــام 1990.

تجارة المنتجات الزراعية والغذائية: أنماط النمو

تجــارة  نمــو  بأنمــاط  يتعلــق  مــا  فــي  كبيــرة  فــروق  يمكــن مالحظــة 
العالمــي، شــهد  المســتوى  الزراعيــة والغذائيــة. فعلــى  المنتجــات 
نمــو معــدل  أعلــى  والغذائيــة  الزراعيــة  المنتجــات  تجــارة  إجمالــي 
مــدى علــى  الســنة  فــي  المائــة  فــي   7 بنســبة 
المائــة  فــي   1.1 معــدل  بذلــك  متخطًيــا   ،2009-2000 الفتــرة 
فــي المائــة  فــي  و3   1999-1990 الفتــرة  فــي  المســجل 
 الفترة 2010-2019. كما تفاوتت أنماط النمو بين مختلف فئات البلدان 
حيث تفوقت البلدان النامية² على البلدان المتقدمة على مدى الفترة

 2000-2019 )الشكل 2(.

ويعــزى النمــو فــي تجــارة المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة إلــى مجموعــة 
مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك زيــادة كفــاءة النقــل والتقــدم المحــرز 
الرقميــة،  والتكنولوجيــات  واالتصــاالت  المعلومــات  مجــال  فــي 
ممــا أفضــى إلــى خفــض تكاليــف اإلنتــاج، األمــر الــذي خّلــف آثــاًرا 
إيجابيــة علــى النمــو االقتصــادي وتوزيعــه فــي البلــدان المتقدمــة 
والناميــة علــى حــد ســواء. كمــا أن تحســن الوصــول إلــى األســواق 
نتيجــة خفــض التعريفــات الجمركيــة، بفضــل اتفــاق منظمــة التجــارة 
يناير/كانــون فــي  التنفيــذ  حيــز  دخــل  الــذي  الزراعــة  بشــأن  العالميــة 

الثانــي 1995 والعديــد مــن اتفاقــات التجــارة اإلقليميــة، كان أساســًيا 
األغذيــة  )منظمــة  والغذائيــة  الزراعيــة  المنتجــات  تجــارة  تعزيــز  فــي 

.)2020 والزراعــة، 

التطورات في تجارة المنتجات الزراعية والغذائية مقابل التطورات 
في تجارة البضائع

مــع أن تجــارة المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة العالميــة واصلــت اتســاعها 
منــذ عــام 1990، إال أن وتيــرة نموهــا )3.7 فــي المائــة ســنوًيا( كانــت 
أبطــأ مــن وتيــرة نمــو تجــارة البضائــع العالميــة، التــي نمــت بمعــدل 
وبالتالــي،   .)1 )الشــكل  المائــة  فــي   4.4 بلــغ  ســنوي  وســطي 
انخفضــت حصتهــا مــن إجمالــي الصــادرات العالميــة للبضائــع، مــن 
إلــى حوالــي 7.7 فــي   1990 عــام  المائــة  نســبة قاربــت 9.5 فــي 
المائــة عــام 2019 )الشــكل 3(. وعلــى ســبيل المثــال، انخفضــت حصــة 
الصــادرات الزراعيــة لــدى البلــدان األقــل نمــًوا مــن إجمالــي صادراتهــا 
مــن البضائــع مــن نســبة 22 إلــى 11 فــي المائــة، فــي حيــن انخفضــت 
حصتهــا مــن الــواردات الزراعيــة مــن إجمالــي بضائعهــا المســتوردة

مــن 52 فــي المائــة إلــى حوالــي 31 فــي المائــة فــي الفتــرة نفســها. 
ويشــير هــذا االنخفــاض فــي حصــة الصــادرات الزراعيــة مــن إجمالــي 
صــادرات البضائــع إلــى ارتفــاع إيــرادات التصديــر لــدى البلــدان األقــل 

نمــًوا مــن مصــادر أخــرى غيــر المنتجــات الزراعيــة.

تزايد أهمية البلدان النامية في تجارة المنتجات الزراعية والغذائية 
العالمية

المنتجــات  تجــارة  أســواق  فــي  فأكثــر  أكثــر  الناميــة  البلــدان  تشــارك 
الزراعيــة والغذائيــة العالميــة )الشــكل 4(. وقــد ازدادت حصتهــا مــن 
الصــادرات العالميــة للمنتجــات الزراعيــة والغذائيــة مــن نســبة 32 فــي

موجز السياسات التجارية

تغير أنماط تجارة المنتجات الزراعية والغذائية:
تزايد أهمية البلدان النامية

منظمة األغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خالل الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري 
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¹ تتضمــن البيانــات الخاصــة بتجــارة المنتجــات الزراعيــة المنتجــات الــواردة فــي الملحــق باتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة 
بشــأن الزراعــة، أي أنــه جــرى اســتبعاد البيانــات بشــأن األســماك ومنتجــات األســماك. وتــّم عــرض جميــع القيــم 
بأســعار عــام 2015 الثابتــة. مصــدر البيانــات هــو قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة لتجــارة الســلع األساســية، تــّم االطــالع 
عليهــا بتاريــخ 12 يونيو/حزيــران 2021. مصــدر بيانــات تجــارة البضائــع هــو مؤشــرات التنميــة العالميــة، انظــر الرابــط 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# االلكترونــي: 

² البلــدان الناميــة والبلــدان األقــل نمــًوا مصنفــة وفــق تصنيــف األمــم المتحــدة فــي »وضــع االقتصــاد العالمــي 
www.un.org/development/desa/publications/wesp-2018.html:االلكترونــي الرابــط  انظــر   .2018 وآفاقــه«، 

Daneswar Poonyth :المؤلف

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
http://www.un.org/development/desa/publications/wesp-2018.html
http://www.un.org/development/desa/publications/wesp-2018.html


حيــن  فــي   ،2019 عــام  المائــة  فــي   46 إلــى   1990 عــام  المائــة 
فــي   54 إلــى   68 مــن نســبة  المتقدمــة  البلــدان  انخفضــت حصــة 
المائــة. وفــي الفتــرة نفســها، انخفضــت حصــة البلــدان المتقدمــة 
فــي   49 إلــى   67 مــن  والغذائيــة  الزراعيــة  المنتجــات  واردات  مــن 
حصتهــا  الناميــة  البلــدان  فيــه  زادت  الــذي  الوقــت  فــي  المائــة، 
مــن 33 إلــى 51 فــي المائــة. وقــد تصــّدرت عــدة بلــدان هــذا التحــول 
فــي األنمــاط وهــي األرجنتيــن وإندونيســيا والبرازيــل وتايلنــد وتركيــا 

وجنــوب. 

)منظمــة  والهنــد  والمكســيك  وماليزيــا  والصيــن  وشــيلي  أفريقيــا 
.)2018 والزراعــة،  األغذيــة 

التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان النامية

رغــم التوســع الكبيــر فــي حصــة البلــدان الناميــة مــن تجــارة المنتجــات 
األقــل  البلــدان  مشــاركة  أن  إال  العالميــة،  والغذائيــة  الزراعيــة 
نمــًوا ال تــزال محــدودة. وكانــت حصــص البلــدان األقــل نمــًوا مــن 
والغذائيــة الزراعيــة  المنتجــات  مــن  العالميــة  والــواردات  الصــادرات 
تبلــغ 1.5 و5.3 فــي المائــة علــى التوالــي فــي عــام 2019. وعــالوة 
نمــو  مــن  أســرع  كان  الســكاني  النمــو  أن  حيــن  فــي  ذلــك،  علــى 
مكاســب اإلنتاجيــة الزراعيــة، مــا أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى األغذيــة 
المســتوردة، تبــّدل حــال معظــم البلــدان األقــل نمــًوا فأصبحــت بلداًنــا 
زراعيــة مســتوردة صافيــة بعــد أن كانــت بلداًنــا زراعيــة مصــدرة صافيــة. 
وُتعــّد الزراعــة أساســية بالنســبة إلــى البلــدان األقــل نمــًوا حيــث أنهــا 
تســتحوذ علــى نســبة تتــراوح بيــن 30 إلــى 60 فــي المائــة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي، وتوفــر فــرص العمــل لعــدد أكبــر مــن األشــخاص 
مقارنــة بــأي قطــاع اقتصــادي آخــر وتدعــم أمنهــم الغذائــي وإيراداتهــم 
اعتمــاد  ومحدوديــة  التحتيــة  البنيــة  ضعــف  لكــّن  الصــادرات.  مــن 

والمــوارد  المدخــالت  إلــى  الوصــول  إلــى  واالفتقــار  التكنولوجيــا 
الماليــة وضعــف المؤسســات هــي العوامــل الرئيســية التــي تحــد مــن 
اإلنتاجيــة الزراعيــة للبلــدان األقــل نمــًوا وقدرتهــا علــى التنافــس فــي 

األســواق العالميــة )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2018(.

اإلجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الرئيسية:

المساهمة في اتخاذ البلدان قرارات مستنيرة بشأن تجارة  	
المنتجات الزراعية والغذائية والمسائل المتعلقة بها عن طريق 

تحسين فهم اتجاهات األسواق العالمية للمنتجات الزراعية 
والغذائية والدوافع الكامنة وراءها، وفي المقام األول عن 

طريق تعزيز رأس المال البشري والمؤسسات؛

دعم البلدان النامية، ال سيما البلدان األقل نمًوا، من أجل  	
تحسين اإلنتاجية الزراعية والوصول إلى األسواق عن طريق 

االستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية المتعلقة 
باألسواق والتجارة وتحسين الوصول إلى مدخالت عالية 

الجودة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والموارد المالية؛ 

تسهيل زيادة مشاركة البلدان النامية، ال سيما البلدان األقل  	
نمًوا، في األسواق الدولية للمنتجات الزراعية والغذائية بغية 

تحقيق الغاية 17-11 من أهداف التنمية المستدامة التي 
تهدف إلى زيادة صادرات البلدان النامية بشكل ملحوظ.
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الشكل 2: نمو تجارة المنتجات الزراعية وصادراتها ووارداتها )النسبة المئوية(، الفترة 2019-1990 *

الشكل 3: حصة تجارة المنتجات الزراعية والغذائية من تجارة البضائع )النسبة المئوية(
الفترة 2019-1990 **

الشكل 4: الحصة من الواردات والصادرات الزراعية العالمية )النسبة المئوية(
الفترة 2019-1990 *
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حصة البلدان األقل نمًوا من الصادرات الزراعية والغذائية من مجمل صادرات البضائع فيها

* المصدر: استناًدا إلى بيانت قاعدة البيانت اإلحصائية لتجارة السلع األساسية، 2021
** استناًدا إلى بيانت قاعدة البيانت اإلحصائية لتجارة السلع األساسية، 2021 ومؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي، 2021
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واردات البلدان النامية )بما فيها البلدان األقل نمًوا( حصة البلدان األقل نمًوا من الواردات الزراعية والغذائية من مجمل واردات البضائع فيهاواردات البلدان المتقدمة

حصة الصادرات الزراعية والغذائية العالمية من مجمل صادرات البضائع العالمية

نمو الصادرات الزراعية
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