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  السلع مشكالت جلنة
  والسبعون امسةالدورة اخل

  2022 متوز/يوليو 15-13 روما،

  والقضا املستجدة 2031-2022التوقعات الزراعية املتوسطة األجل للفرتة 
   

  موجز
بشأن األسواق الزراعية العاملية والوطنية املتوسطة األجل من اإلسقاطات حدث سلسلةأتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن 

منتًجا 25ص خياالستهالك واإلنتاج والتجارة واألسعار يف ما  كًال من  اإلسقاطات تلك وتغطي .2031-2022للفرتة 
لنمو السكاين امدفوعً  يف املائة 16بنسبة  األغذية، من املتوقع أن يزداد الطلب العاملي على العقد املقبل خاللو  زراعًيا.

دة الدخل ،ملتوسطوا املنخفض ذات الدخل يف البلدان األغذيةأن ينشأ معظم الطلب اإلضايف على ظر تناملومن  .وز
لنسبةالنمو السكاين واالستهالك املشبع بطء الطلب يف البلدان ذات الدخل املرتفع سيكون حمدوًدا بسبب  حني أنّ   يف

داتستسجّ و . األغذيةمعظم إىل  آسيا يف واملنخفضيف البلدان ذات الدخل املتوسط ساس ألتوقعة املاإلنتاج  ل ز
رتقبمن املو  .تعلى حتسني الغاليف املقام األول قع أن يعتمد منو إنتاج احملاصيل املتو  ومن. الالتينية وأمريكا فريقياوأ

دةإلضافة إىل يف قطاع الثروة احليوانية حتقيق مكاسب يف اإلنتاجية  . وستبقى التجارة الدوليةحجم القطعانيف  ةكبري   ز
سبل العيش الريفية يف البلدانضمان ، وليةغذالبلدان املستوردة لأل  ضرورًة أساسية لتحقيق األمن الغذائي، وخاصة يف

كاسبامل ستسمحو العقد املقبل. اإلنتاج العاملي خالل  رمن املتوقع أن تتماشى أحجام التجارة مع تطو و . يةغذاملصدرة لأل
دة الكفاءة (أو األسعارحسب التضخم  املعدلة سعار املنتجات الزراعيةأل حليواينصويل وانتاج احمليف اإل الناجتة عن ز

ستئناف  زيداملفرض عدم  شريطة، 2023-2022املوسم التسويقي على املدى الطويل بعد منحاها التنازيل احلقيقية) 
مرتتبةواسعة النطاق تداعيات مواجهة  ، أوالبالغة األمهية على األنشطة االقتصادية 19-جائحة كوفيدرتبطة بـاملالقيود   من
  .يف السنوات املقبلةرب يف أوكرانيا احلن ع



CCP 22/3 2 

 

  من قبل اللجنة ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء
ما تراه مناسًبا توسطة األجل الواردة يف هذه الوثيقة وتقدمي اململعلومات واإلسقاطات  اإىل اإلحاطة علمً  إن اللجنة مدعوة

  :، مبا يليعلى وجه اخلصوص ،إىل القياممدعوة اللجنة إن و  .اتتوجيهمن 
  رها احملتملة املتوسطة األجل استعراض اإلسقاطات تالعلى النظم الغذائية العاملية يف سياق ومناقشة آ  تحد

  ؛ألمن الغذائي واالستدامة املرتبطة
 لنسبة إىل املاملشورة بشأن جدوى  وإسداء وتقدمي التوجيهات والتوصيات  ،ؤسسات األعضاءاإلسقاطات 

ستخدام النملتحليالت املسيتعلق  ما  يف   .ةذجتقبلية احملتملة 

  ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
  مشكالت السلعأمانة جلنة 

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

  52723 570 06 (39+) اهلاتف:
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  مقدمة -أوال
الستناد إىل افرتاضات حمددة  عرضت -1 ظروف االقتصاد الكلي، وبيئة  حولالتوقعات املتوسطة األجل سيناريو ممكًنا 

 ، والتطورات يف األسواق الدولية.السياسات الزراعية والتجارية، والظروف املناخية، واجتاهات اإلنتاجية األطول أجًال 
املشرتكة بني منظمة التعاون  2031-2022التوقعات الزراعية للفرتة فتستند إىل  اإلسقاطات الواردة يف هذه الوثيقة  أما

ما وجتمع النشرة بني  .2022 حزيران/نيويف يو صدارها إ تمّ سيوالتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، واليت 
السلع  يف جمايلمن خربات قطرية و منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تتمتع به 

  تعاونني من كل من املنظمتني.املعضاء األوالسياسات العامة، وكذلك بني 
ت الوطنية  أسواق السلع الزراعية والسمكية املتوقع يف تطورلسيناريو مرجعًيا متسًقا ل يُقّدم التقريرو  -2 على املستو

ا توقعات، إذ تقدم سيناريو ممكًنا ومتسقً  وليستوهي إسقاطات  ).2031-2022والعاملية يف خالل العقد املقبل ( واإلقليمية
   يف األجل املتوسط على مدى السنوات العشر املقبلة.للسلع الزراعية ملا يرتقب حصوله 

املستمرة واندالع  19-ائحة كوفيدجالظروف النامجة عن  النهائية يف ظلّ  اصيغتهيف  اإلسقاطات ههذ توقد ُوضع -3
ات صدمهذه الن ع ةاألجل املرتتب ةاملتوسطعواقب ويف حني أن ال .2022احلرب يف أوكرانيا يف أواخر شهر فرباير/شباط 

ا يةالزراعية والسمكالسلع أسواق   يف ثريا أدجمت   على العرض والطلب قد القصرية األجلالناشئة  ال يزال غري معروف، فإن 
   يف اإلسقاطات. 

  الوضع االستهاليل واالفرتاضات على مستوى االقتصاد الكلي -نًيا
، رتفاع قياسي يف إنتاج احلبوبنتيجة ال 2021يف عام  بقدر جيد من اإلمداداتمزّودة العاملية أسواق احلبوب  كانت -4
دة إنتاج الذرة واألرزمد ، يف حني تقلصت إمدادات القمح والشعري بعد اخنفاض احملاصيل يف البلدان املنتجة عوًما بز

القمح  أسواق ا الظروف احلرجة يفأساسً  2021عام معظم فرتات أسعار احلبوب العاملية طوال ويعكس ارتفاع الرئيسية. 
يف إىل مستوى قياسي هذه األسعار ووصلت . ، وارتفاع أسعار املدخالت والطاقة، والطلب القوي على الذرةوالشعري
لصراع يف أوكرانيا حيث فرضت ، 2022 آذار/مارس ت الصادرات املرتبطة  على أسواق القمح ضغوطات إضافية اضطرا

ت قياسية إنتاج األرز العاملي بلغ و واحلبوب اخلشنة.  كاسب مب إىل حد كبريا مدفوعً ، 2021و 2020يف عامي مستو
بينما بلغ استخدام األرز ، ر األسعار الدولية لألرزإىل احلفاظ على استقرا ةاملتتالي ةالوفري  وأّدت احملاصيلاإلنتاج يف آسيا. 

ته على  واملنتجات األسعار العاملية للبذور الزيتية  ارتفعتو . منًوا التجارة الدوليةسجلت و  اإلطالقالعاملي وخمزونه أعلى مستو
ت قياسية يف أوائل عام  2020املشتقة منذ منتصف عام   عامليةالمدادات اإلتقّلص ب، مدعومة 2022ووصلت إىل مستو

  .القويّ  طلبلو 
نتعاش إنتاج حلوم اخلنازير يف الصني. وبمن اللحوم، مدفوعً  ينتاج العاملاإلزاد و  -5 متعددة، قيود  فعلا بشكل رئيسي 

دة تكاليف اإلنتاج،  عظم البلدان من م اللحوم من العاملية الصادراتإمدادات تقلصت مبا يف ذلك األمراض احليوانية وز
. 2020األسعار العاملية للحوم منذ منتصف عام ارتفاع ، مما أدى إىل الطلب العاملي ازداديف حني  ،املصدرة الكربى

مع و  .نياوأوسيايف أورو ، مما يعكس تقلص اإلنتاج 2021لبان بشكل معتدل فقط يف عام من األاإلنتاج العاملي   زادو 
، استمرت أسعار من آسيا ال سيماطلب قوي على الواردات، يف خضم رئيسية اإلمدادات من البلدان املصدرة الاحنسار 
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وقد توسعت تربية األحياء املائية واكتسبت حصة من اإلنتاج العاملي  .2020منذ منتصف عام االرتفاع األلبان يف منتجات 
 ما أفضى إىل حفاظ األسعار على استقرارها النسيب.  ،لتماشي مع ارتفاع الطلب ،2021يف عام  لألغذية املائية

 .2031  عام  مليار نسمة يف 8.6إىل  2021 عام يفمليار نسمة  7.8عدد سكان العامل من  يزدادومن املتوقع أن  -6
فريقيا، والشرق األدىن ومشال أجنوب الصحراء الكربى أفريقيا يف ارتفاًعا النمو السكاين تشهد معدالت أن رتقب من املو 

.و توقع حديبينما    ث اخنفاض يف عدد السكان يف أورو
يف  4.6بنسبة  ااخنفاضً أن سّجل بعد ، 2021 يف املائة يف عام 4.4 بنسبة نصيب الفرد من الدخل العامليتعاىف و  -7

على  2023و 2022ي يف عاميف املائة  2.0 نسبةو يف املائة  2.4 ةبنسب اجمددً ن املتوقع أن ينمو وم، 2020املائة يف عام 
فرتة  للسنوات املتبقية من يف املائة سنوً  1.8حوايل  البالغتوسط األجل امليف معدل النمو املتوقع  أن يستقر، قبل التوايل

وضع االقتصاد الكلي على املدى بشكل خاص جتعالن املستمرة واحلرب يف أوكرانيا  19-كوفيدجائحة  إن . و التوقعات
  حّد كبري.  إىلالقريب غري مؤكد 

 يف املائة سنوً  3.4نسبة الذي سيبلغ  ،تضخم أسعار املستهلكني يف البلدان الصناعية معّدل من املتوقع أن يكونو  -8
 يف التضخم مرتفًعامعّدل وقع أيًضا أن يظل تيو ا كان عليه يف العقد املاضي. أعلى بكثري ممّ  لعقد القادم،يف ايف املتوسط 

  .يف الصني سنوً  يف املائة 2عند  يظلّ سوعلى النقيض من هذا، ، من االقتصادات الناشئة عدد

  أبرز اإلسقاطات -لثًا
  االستهالك -ألف

 15الزراعية (مبا يف ذلك االستخدامات الوسيطة وغري الغذائية) بنسبة للسلع االستهالك العاملي ينمو من املتوقع أن  -9
 1أكثر من نصف اإلنتاج الزراعيف، االستخدام األساسي للسلع الزراعيةية غذاأل ظلّ يو يف املائة خالل العقد القادم. 

يف املائة من السعرات احلرارية اليت يتم  29ومتثل األعالف حوايل  .يف العقد القادم يةغذأمباشرة كسُيستهلك والسمكي 
 كمنتجات أولية يف التطبيقات الصناعية.  وأكبذور   وأيف املائة املتبقية إما كوقود حيوي  18 حني تستخدم نسبة إنتاجها، يف
   العقد املقبل.هذه األمناط خالل يف تذكر حتوالت بنيوية كبرية أي حدوث وال يُتوقع 

ختالف  -10 أن تزيد حصة من املتوقع ف ).1يف البلدان (الشكل  الوضع اإلمنائيوختتلف أمناط استخدام السلع الزراعية 
اية فرتة التوقعات، مع جتاوز  75إىل لتصل يف البلدان املنخفضة الدخل ية غذاأل الطلب احمللي  يف نمواليف املائة حبلول 

دة الطلب احمللي على األعالف واملنتجات اخلام الصناعية املتجددة.غذية على األ إلضافة إىل ذلك، ترتفع حصة ز  و
بشكل متزايد من البلدان ذات الدخل املرتفع والعايل  ُتستورد املنتجات احليوانيةألّن  احلرارية املستهلكةالسعرات   من األغذية

السلع الزراعية يف البلدان املرتفعة الدخل تشجع املزيد من عمليات   وعلى النقيض من هذا، فإن بنية الطلب على واملنخفض.
  . 2031 عاميف يف املائة فقط من إمجايل االستهالك  36ية ل االستخدام املباشر لألغذيمثّ سالتجهيز، حبيث 

أما عوامل  ,ال سيما يف بلدان الشرحية العليا للدخل املتوسط. ةدز حصة استخدام األعالفأن تشهد ومن املتوقع  -11
 بلدان آسيوية أخرىاأللبان يف منتجات ومنو إنتاج الدواجن و  زير يف الصنياحلم اخلنتعايف قطاع النمو الرئيسية فتتمثل يف 

                                                      
  عة حسب حمتوى السعرات احلرارية.مبا يف ذلك احملاصيل واملنتجات احليوانية واألمساك، جممّ   1
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ا تواصل ، حيث يتوقع أن يف أمريكا الالتينية لتصدير املدفوعومنو قطاع اللحوم  البلدان االستفادة من مواردها وقدر
   التنافسية لتحقيق القيمة اإلضافية لقطاع الثروة احليوانية.

  
  بنية استخدام السلع الزراعية -1الشكل 

 
يف خط األساس، موزعة على أربع جمموعات للدخل، جمموعة  11ا بالغ عددهالواجملموعات اإلقليمية  بلًدا 38 بالغ عددهاالالبلدان  ىإن فراد مالحظة
دوالًرا أمريكًيا، فئة الشرحية الدنيا  1 550< أما احلدود القصوى املطبقة هنا فهي: الدخل منخفض:  .2018توسط دخل الفرد لكل منها يف عام وفًقا مل

  .دوالر أمريكي 13 000>  دوالر أمريكي، الدخل املرتفع: 13 000<  لدخل املتوسط:ل، فئة الشرحية العليا اأمريكي ادوالر  3 895<  املتوسط:لدخل ل

  األغذية
يف املائة تقريًبا خالل فرتة  4بنحو على الصعيد العاملي، ، 2من املتوقع أن ينمو نصيب الفرد من االستهالك الغذائي -12

ومتثل الدهون واألغذية األساسية  ).3(الشكل  2031للفرد يف اليوم عام  حرارية ةسعر  000 3اإلسقاط، ليزيد قليًال عن 
وستظل األغذية األساسية احملصول الغذائي األكثر أمهية، إذ ستحافظ  يف املائة من السعرات احلرارية اإلضافية. 60حوايل 

متوسط توقع أن يرتفع يا مع التطورات السابقة، متاشيً و  .العاملية سلة األغذية يف املائة من 50البالغة على حصتها اإلمجالية 
  .2031يوم عام يف ال فردلل راًماغ 87إىل  يف املائة ليصل 4بنسبة لفرد من الربوتينات استهالك ا

 يوقف منو االستهالك الغذائي يف عامتإىل  19-جائحة كوفيدتفشي يف الدخل نتيجة ل الفادحةاخلسائر أّدت و  -13
دة املتناول من غيري طفيف يف األمناط الغذائية العاملية وركود يف إمجايل تيف حدوث اجلائحة  تببستفقد  .2021و 2020 ز

ثرًا البلدان املنخفضة الدخل يف نتجات احليوانيةامللزيوت النباتية و لالفرد استهالك السعرات احلرارية. وكان  أما  ,.األشد 
ثر ثّرقد استخدام األغذية األساسية ف أن يستأنف ن املتوقع مو  بتقلبات الدخل. تلك األغذية بنسبة أقل، نظًرا إىل قلة 

  .بسبب احلرب يف أوكرانيا غري مؤكد إىل حّد كبريصار  هذا اإلسقاطأن  غري، 2022يف عام مساره منو االستهالك 

                                                      
لعدم خصم يف اليوم. وهو ال ميثل الكمية الفعلية املستهلكة، للفرد إمجايل السعرات احلرارية متوسط توافر تم التعبري عن استهالك األغذية على أنه ي  2

  .منه واملهدر الفاقد
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خالل العقد القادم  الرئيسية الغذائية موعاتجملإىل النسبة  لألغذية خيتلف النمو املتوقع يف االستهالك العامليو  -14
  ).2السكاين (الشكل  نموفرد واللااستهالك عدل حيث احلجم واألمهية النسبية مل  من

  يف استهالك األغذيةة السنوي اتالتغري عّدل م - 2الشكل 

 
 يريتواصل النمو يف الدخل وتغ ولكنّ  .املرتفعذات الدخل البلدان األغذية يف استقر نصيب الفرد من استهالك لقد  -15

دة اإىل  ؤديتسكّلها عوامل الرتكيبة السكانية   غّري وت تفضيالت املستهلك الستعاضة عن املواد الغذائية األساسية واحملّليات ز
لنسبة ستهالكاالأن يرتفع قع يُتوّ و  ية أعلى قيمًة.ائغذجموعات مب ا صحيّ  غذيةألإىل ا خاصة  ة، اليت يُنظر إليها على أ

يات خماوف يعكس االخنفاض املتوقع يف استهالك الفرد من احمللّ و ن. اجبوالبقول والدواجن واأل ارواخلض اكهةمثل الف
ر  املرتفع  ذات الدخل البلدانجيب على  هومبا أن .الصحية السلبية لالستهالك املفرط للسكراملستهلكني املتزايدة بشأن اآل

يت تتمتع ال ذات الدخل املنخفض واملتوسط للبلدان يةسوق اصً يتيح فر  ذلك فإنّ  ،العديد من تلك الفاكهة واخلضاراسترياد 
ت ل   لسلع. هذه اتصدير مكا

القوي التقليدي  املستهلكني تفضيلأن يستمر توقع من املويف العديد من بلدان الشرحية العليا للدخل املتوسط،  -16
تصل سوبذلك يف املائة  63 استهالك الربوتينات اإلضافية من مصادر حيوانية تبلغ نسبةس. و رة املصداحليواني اتربوتينلل

للمستهلكني سيتيح النمو املتوقع يف الدخل إن و  .2031حبلول عام  اتيف املائة من إمجايل استهالك الربوتين 44حصتها إىل 
   .2031يف املائة حبلول عام  10واألمساك بنسبة  ،يف املائة 9صيب الفرد من استهالك اللحوم بنسبة ة ندز

، يف بلدان الشرحية الدنيا للدخل املتوسطيف املائة  7من املتوقع أن يزداد نصيب الفرد من استهالك األغذية بنسبة و  -17
دة ال يوه لنسبة ز األغذية  ستبقى، املخصص لإلنفاق إىل حمدودية الدخل املتاح نظرًاولكن  مجيع فئات الدخل.إىل األكرب 

دة املتوقعة يف السعرات احلرارية خالل العقد املقبل.أكثر من ل تشكّ  والدهون األساسية أنه من وعلى الرغم من  نصف الز
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يبقى أدىن بكثري س منها متناول الفرد يف تلك البلدان، فإنّ يف املائة  19نسبة باستهالك الربوتينات احليوانية يزيد توقع أن امل
ت االستهالك كثريًا ما يكون منو و بلدان الشرحية العليا للدخل املتوسط والبلدان املرتفعة الدخل.   يف لةاملسجّ  من مستو

 ل منقلّ ا بسالسل اإلمدادات احمللية غري الكفوءة هلذه املنتجات، األمر الذي يمقيدً  تهالك األغذية ذات القيمة األعلىاس
  للمستهلكني. توافرهاكلفتها وحيد من ّمل  حتإمكانية 

وما زال  ترتكز بقوة على األغذية األساسية. املنخفض ذات الدخل وال تزال األمناط الغذائية املتوسطة يف البلدان -18
السعرات احلرارية اإلضافية على امتداد العقد يف املائة من  55حوايل مصدر املواد الغذائية األساسية املتوقع أن تظل   من

األهم  أما املصدر الثاينو  .يف املائة من إمجايل السعرات احلرارية املستهلكة 70إىل خيفض حصتها بشكل طفيف ، مما املقبل
 19شّكل وهو ما ي ،موز اجلّنةمثل  ،احملليةألغذية واواخلضار  اكهةالفالستهالك السعرات احلرارية اإلضافية فيتمثل يف 

دة اإلمجالية.  يف وغريها من األغذية املرتفعة القيمة حمدوًدا احليوانية املصدر نتجات املمنو استهالك   وسيبقى املائة من الز
   لدخل. املرتبطةبسبب القيود 

  استهالك الفرد من السعرات احلرارية -3الشكل 

  
 

ت من ستمدة املتارخيية الزمنية السالسل التستند التقديرات إىل : مالحظة تالقاعدة األغذية الواردة يف ميزانيات بيا منظمة املوضوعية يف اإلحصائية  بيا
تُتكّملها اليت و األغذية والزراعة،  بالغ البلدان ال ىإن فرادو  حسب االجتاهات.توقعات ال تشملها الاملنتجات اليت تقدمي ويتّم . التوقعات قاعدة بيا

دخل الفرد لكل منها  توسطوفًقا مل، موزعة على أربع جمموعات للدخل، يف خط األساسجمموعة  11 بالغ عددهاواجملموعات اإلقليمية البلًدا  38  عددها
 ادوالرً  3 895 < لدخل املتوسط:ل، الشرحية الدنيا اأمريكيً  ادوالرً  1 550<  نخفض:املأما احلدود القصوى املطبقة هنا فهي: الدخل  .2018يف عام 

 واجلذورتشمل األغذية األساسية احلبوب و  .دوالر أمريكي 13 000>  دوالر أمريكي، الدخل املرتفع: 13 000<  لدخل املتوسط:ل ، الشرحية العليااأمريكيً 
ت ستثناء الزبدة) والبيض واألمساك. والبقول. والدر وتشمل  وتشمل الدهون الزبدة والزيت النبايت. وتشمل املنتجات احليوانية اللحوم ومنتجات األلبان (

لفركتوز شرابفئة احمللّيات السكر و    .احملاصيل واملنتجات احليوانية األخرى "األغذية األخرىوتشمل فئة ". الذرة الغين 
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  نصيب الفرد من استهالك الربوتينات -4الشكل 

  
 

ت ميزانيات األغذية الواردة يف من املستمدة تارخيية الزمنية السالسل الستند التقديرات إىل ت مالحظة: تالقاعدة بيا منظمة املوضوعية يف اإلحصائية  بيا
تقاعدة ُتكّملها اليت و األغذية والزراعة،  بالغ البلدان ال ىإن فرادو . حسب االجتاهاتتوقعات ال تشملها الاملنتجات اليت ويتّم تقدمي . التوقعات بيا

دخل الفرد لكل منها  توسطمل وفًقايف خط األساس، موزعة على أربع جمموعات للدخل، جمموعة  11 بالغ عددهاواجملموعات اإلقليمية البلًدا  38  عددها
 ادوالرً  3 895  < لدخل املتوسط:ل، الشرحية الدنيا اأمريكيً  ادوالرً  1 550<  نخفض:املأما احلدود القصوى املطبقة هنا فهي: الدخل  .2018 عاميف 

 احلبوب واجلذورتشمل األغذية األساسية و  .دوالر أمريكي 13 000>  دوالر أمريكي، الدخل املرتفع: 13 000<  لدخل املتوسط:ل ، الشرحية العليااأمريكيً 
ت ستثناء الزبدة) والبيض واألمساك. والبقول. والدر وتشمل  وتشمل الدهون الزبدة والزيت النبايت. وتشمل املنتجات احليوانية اللحوم ومنتجات األلبان (

لفركتوز فئة احمللّيات السكر وشراب   .احملاصيل واملنتجات احليوانية األخرى "األغذية األخرىوتشمل فئة ". الذرة الغين 

 
  األعالف

جتاه حصة أكرب من األغذية احليوانية املصدر، إىل استخدام كمية أكرب  -19 يؤدي التطور املتواصل للنمط التغذوي 
وسينمو االستخدام اإلمجايل لطاقة األعالف  عالف.األاحملاصيل وغري ذلك من املنتجات الزراعية والسمكية ك  من

فئات ختالف ستختلف التطورات املتوقعة يف استخدام األعالف و  .2031يف املائة حبلول عام  14والربوتينات بنحو 
منو   يُعزىو ). 5(الشكل  هافي، مما يعكس االختالفات يف هيكل وتكنولوجيا قطاعات الثروة احليوانية يف البلدانالدخل 

دة أساًسا إىل ال الطلب على األعالف الدخل املنخفض ذات بلدان الإلنتاج قطعان املاشية وتربية األحياء املائية يف  ةاملستمر ز
دًة يف تكثيف إنتاج الثروة احليوانية والسمكية، و  األجل ةاإلسقاطات املتوسطوتفرتض  واملتوسط. يف األغلب ذلك أيًضا ز

لتايل توفري عائدات أعلى علىعملية من أجل تسريع وترية  ومن املتوقع  استثمارات رأس املال الثابت.  التسمني اخلتامي و
لربوتين دة طفيفة يف حصة األعالف الغنية   تركيبة من املتوقع أن تظلو  يف هذه البلدان. اتأن يؤدي هذا التكثيف إىل ز

  .واملتوسطبلدان ذات الدخل املرتفع يف ال دون تغيرياألعالف حصص 
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  األعالف بنية استخدام  -5الشكل 

 
الذرة والقمح واحلبوب اخلشنة األخرى واألرز وخنالة احلبوب ولب البنجر والدبس واجلذور  ية املنخفضةالربوتينذات القيمة تشمل األعالف  مالحظة:

ت.   تشمل األعالفو والبقول ومسحوق مصل اللنب. الناجتة عن عمليات التقطري  اجملففةاحلبوب  ية املتوسطةالربوتيناألعالف ذات القيمة تشمل و والدر
 السمك ومسحوق احلليب اخلايل من الدسم. مساحيقالربوتينية و  املساحيق عاليةال يةالربوتينذات القيمة 

 

 االستخدام الكلي منحصة الوقود احليوي  -6الشكل 

  

  اإلنتاج -ء
يف املائة  17بنسبة للمحاصيل الرئيسية ومنتجات الثروة احليوانية واألمساك نتاج الزراعي العاملي أن يرتفع اإل من املتوقع -20

وأفريقيا وأمريكيا يف آسيا ذات الدخل املنخفض واملتوسط بلدان الالغالب يف  . وسيرتّكز منو اإلنتاج يف2031حبلول عام 
دة اإلنتاجية البنية التحتية الزراعية ستثمارات يفالتوسع يدعم هذا وس .)7الالتينية (الشكل  ، وتعبئة موارد دف إىل ز

  يف إدارة املزارع والبحث والتطوير.إنتاج إضافية، واستخدام مكثف للمدخالت الزراعية، فضًال عن استثمارات 
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سيستند النمو املتوقع يف البلدان اآلسيوية إىل التوسع القوي يف قطاع الثروة احليوانية، وال سيما انتعاش إنتاج اخلنازير و  -21
اية  كستان. تفشي بعد  يعتمد النمو يف و محى اخلنازير األفريقية والتوسع املستمر يف قطاع منتجات األلبان يف اهلند و

  إضافية للحبوب، ال سيما يف اهلند. زراعة أراضٍ ب مقرتنة ية يف الغالتإنتاج احملاصيل على حتسينات قو 
دة املساحة موعة من العوامل، منها جمإىل نتاج يف أفريقيا جنوب الصحراء يف اإلالنمو القوي  يستندومن املقرر أن  -22 ز

نة واملكيفة حملًيا، احملاصيل احملسّ االستثمارات يف أصناف املتأتية من احملاصيل ومكاسب اإلنتاجية مزيج ، وتغيري املزروعة
دة حجم فضًال عن ممارسات اإلدارة، حتسني و  من املتوقع أن يكون النمو يف و . الدواجن القطعان وتكثيف إنتاج حلومز

دة كثافة احملاصيلفريقيا مدفوًعا أالشرق األدىن ومشال    احملاصيل ومنو إنتاج حلوم الدواجن. تكاسب كبرية يف غالم، و بز
تشديد كبري إىل   ذلك إىل حدّ  عزىاملتوقع أن يكون منو اإلنتاج يف أمريكا الشمالية وأورو الغربية حمدوًدا، ويُ  منو  -23

الستدامة  حليوان.الرفق و البيئية اللوائح املتعلقة  
  اإلنتاج الزراعي العامليبنية  -7الشكل 
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  األراضي الزراعيةمصادر منو إنتاج  -8الشكل 

 
خالل النمو يف األراضي املتعددة   األراضي مناستغالل الشكل توزيع النمو اإلمجايل لإلنتاج بني النمو يف استخدام األراضي، وتكثيف  عرضي مالحظة:

ت وفول  وهو يغطي احملاصيل التالية: القطن والذرة واحلبوب اخلشنة األخرى والبذور الزيتية األخرى والبقول واألرز واجلذور احملاصيل، ومنو الغالت. والدر
  الصو والشمندر السكري وقصب السكر والقمح وزيت النخيل.

  

الغالل  يف املائة من منو الناتج العاملي من احملاصيل على مدى السنوات العشر القادمة إىل حتسينات يف 80ويُعزى حنو  -24
ويُتوّقع  واملمارسات الزراعية احملّسنة.نتيجًة الستخدام أكثر كثافة للمدخالت، واالستثمارات يف تكنولوجيا اإلنتاج، 

دة تكثيف استخدام األراضي من خالل عمليات احلصاد  وأن متثليف املائة،  15توسع األراضي الزراعية ُيشّكل   أن ز
دة اإلنتاجية وتوسع األراضي الزراعية فستختلف و  يف املائة. 6 نسبة املتعددة يف السنة ليم اقاأل ختالفأما األمهية النسبية لز

 ةخاصويتكثف زداد استخدام األراضي يمن املتوقع أن و  األراضي واملوارد األخرى وكلفتها.توافر ربز الفوارق يف ما ي ،سلعالو 
  يتني.مريكاألو  جنوب الصحراء الكربى، وآسيا واحمليط اهلادئأورو وآسيا الوسطى وأفريقيا يف 

يف املائة،  16بنسبة  ومصايد األمساك أن يزيد اإلنتاج العاملي للثروة احليوانية رتقبفرتة التوقعات، من امل وخالل -25
دة القدرة اإلنتاجية وحتسني  خنفاض أسعار العلف واستقرار أسعار املنتجات، ما سيحفز االستثمارات يف ز مدعوًما 

دة فعالية مكافحة األمراض (الشكل  ا أن تزيد إنتاجية مرافق من املتوقع أيضً و  ).9الكفاءة، مثل حتسني علم الوراثة وز
دة اإلنتاج من خالل  ت من أجل ممارسات عتكثيف ز  أقصر للتسمني النهائي. وأوقاتكرب أذبح  حتقيق أوزانلف احليوا

دة حجم القطعان. إلضافة إىل التكثيف املستمر، سيواصل الناتج توسعه بشكل ملحوظ من خالل ز حجم وسيتفاوت  و
ا من او  الوضع اإلمنائي للبلدان عن املكثف واملوسع وأمهيته النسبية حبسب نوع السلع احليوانية، فضًال النمو  ملوارد ثرو
   .ا العامةوسياسا
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% النمو في استخدام األراضي النمو في األراضي المتعددة المحاصيل النمو في الغالت
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  والقطعان منو اإلنتاج العاملي للثروة احليوانية - 9الشكل 

 
ت تشمل احلمالحظة:   واجلاموس واإلبل.لبان األبقار واملاعز واألغنام املنتجة لأليوا

البلدان   يف إلنتاجا بشكل رئيسي مدفوعً ، املائةيف  21بنسبة على الصعيد العاملي،  ،األلباناملتوقع أن ينمو إنتاج من  -26
كستاناآلسيوي فريقيا، أ  ، خاصة يفبشكل كبري إنتاج حليب اجملرتات الصغريةيزداد توقع أيًضا أن يو  .ة، وال سيما اهلند و

دة حجم القطعوذلك من خالل  يف املائة، ومعظمه يف االقتصادات  15إنتاج اللحوم بنسبة زداد أن ي اأيضً رتقب ومن امل .انز
بقليل أقل  مليون طن، وهو ما ميثل 21إنتاج الدواجن بنحو رتفع ن يظر أتنومن امل .املنخفض الدخلذات الناشئة والبلدان 

دة املتوقعة يف جمموع الن من   ج من اللحوم.  اتنصف الز
مليون  203يف املائة ليصل إىل  14وخالل فرتة التوقعات، من املرتقب أن ينمو اإلنتاج العاملي لألغذية املائية بنسبة  -27

دة العاملية. 78سيا واحمليط اهلادئ، وهو اإلقليم املنتج الرئيسي، آيمثل إقليم سو  .2031طن يف عام  وينشأ  يف املائة من الز
املصايد الطبيعية لألمساك ال تزال خاضعة  أنّ نظرًا إىل معظم الناتج اإلضايف من األغذية املائية من قطاع تربية األحياء املائية 

   . لقواعد تنظيمية صارمة
ت غازات الدفيئة املباشرة بنسبة  تناميوتشري إسقاطات اإلنتاج إىل  -28 يشري ، ما 2031يف املائة حبلول عام  6انبعا

دة يف األقاليم  إىل تراجع كثافة الكربون يف اإلنتاج الزراعي مع مرور الوقت. ومن الناحية اجلغرافية، يتوقع أن حتدث معظم الز
ت.القطاعات واملنخفضة الدخل بسبب ارتفاع منو الناتج يف  ةالناشئ الثروة يكون قطاع وس اليت تتسم بكثافة أكرب لالنبعا

دة يف مسؤوالً عن احليوانية  ت غازات الدفيئة على مستوى العامل.معظم الز   انبعا

  التجارة -جيم

املنتجات الزراعية على امتداد يف تجارة العاملية الأن تتزايد أمناط االستهالك واإلنتاج، من املتوقع  تطّور مع استمرار -29
ّي وقت مضىعلى الصعيد الدويل األغذية من كميات أكرب شحن   سيتعني، 2031يف عام و  ل.د املقبالعق  ما يعين، مقارنة 
 .ذات األداء اجلّيد األسواق  سيعتمدون على األشخاصاملزيد من  أنّ 

وفول الصو والزيوت النباتية  والسكر طنكالق  ،السلع الكثرية التداول جتارً على وهناك يف الغالب طلب كبري  -30
 املستوردة.بل البلدان من قِ ملواصلة جتهيزها  ،ومساحيق احلليب
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مبرور الوقت، حيث ارتفعت ا تدرجييً تتزايد التوقعات شملها ت اليت للسلع األساسية جتارً  ةاملتداولنتاج اإلحصة ظلت  -31
أن تتغري هذه احلصة بشكل وال يتوقع . 2021-2019يف املائة يف الفرتة  23إىل  2000يف عام  يف املائة يف املتوسط 15 من

تكون أن رتقب من املو كبرية يف أمناط التجارة العاملية.   بنيويةحدوث حتوالت نتظر فرتة التوقعات حيث ال يُ كبري خالل 
دات املتوقعة و ). 10(الشكل  األساسيةالسلع  أسواقفرادى بشكل وثيق مع اإلنتاج يف  متوافقة أحجام التجارة تعكس الز

 النسب كونتقد و االسترياد، على سبيل املثال واردات األرز األفريقي.  أقاليمالتجارة يف الغالب منًوا قوً للطلب يف نسب يف 
، وإّما، فول الصوإىل لنسبة يف أوضح صوره هو احلال كما   ،االستريادالطلب على يف ضعف عن ا إمّ  شئة املنخفضة

بل واردات من قِ الاخنفاض القرتان مع احمللي يف إندونيسيا  هاستخدام ارتفاع  عناحليوي، وقود لإىل النسبة كما هو الشأن 
  .االحتاد األورويب

  جتارً  ةاملتداولاإلنتاج العاملي  صةح -10الشكل 

 
رتقب املومن  ).11(الشكل  للسلع الزراعية على مستوى العاملمصّدر تان موقعهما كأكرب ياملتوقع أن تعزز األمريك من -32

بنحو  املصّدر الرئيسي للسلع الزراعية يف العامل، ، بوصفهأمريكا الالتينية والبحر الكارييبإقليم  من صايف الصادرات يزدادن 
ين  تباطأسي بينما، 2031و 2021-2019 بني عامي املمتدةيف الفرتة يف املائة  17 توسع الشحنات من أمريكا الشمالية، 

 التصدير الرئيسية هي احلبوب وفول الصو والسكر واللحوم. ملائة. وستظل منتجات 10 أكرب مصدر للسلع الزراعية، إىل
 اإلنتاج نمونتيجة لللسلع الزراعية يف السنوات األخرية إىل جهة مصّدرة هامة أورو وآسيا الوسطى إقليم  ّولحتو  -33

 تقريًبا أن يتضاعفيُتوّقع العرض والطلب األساسية املتوقعة خالل العقد القادم، ويف ظّل ظروف القوي يف روسيا وأوكرانيا. 
نوقشت قد و عل هذه التوقعات غري مؤكدة إىل حد كبري. لكن احلرب اجلارية يف أوكرانيا جت. و اإلقليمصايف الصادرات من 

  3يف مذكرة املعلومات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة.هذه املسألة تفاصيل 
 عزىويُ ، املقبلخالل العقد  مستقراً  آسيا واحمليط اهلادئ شرقإقليم  من املتوقع أن يظل صايف الواردات من جانبو  -34

نصيب  يفالتشبع القريبة من الة احلذلك يف الغالب إىل التباطؤ امللحوظ يف الواردات الصينية بسبب تباطؤ النمو السكاين، و 
 األساسية، والنمو املتوقع يف إنتاجها الزراعي احمللي.الغذائية  السلعاستهالك  الفرد الواحد من

                                                      
لصراع ألإىل النسبة أمهية أوكرانيا واالحتاد الروسي   3  ، متاح على الرابط التايل:)2022 آذار /مارس 25احلايل (سواق الزراعية العاملية واملخاطر املرتبطة 

https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf  
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مما يف املائة خالل العقد املقبل،  77جنوب الصحراء الكربى بنسبة ألفريقيا الواردات الصافية  زدادتمن املتوقع أن و  -35
السريع الطلب من تغطية ألساس،  ،وال بدّ . األغذية يف إمجايل استهالك املنطقةيزيد من حصة األغذية املنتجة خارج 

القيود املفروضة على األراضي واملياه، وقلة  ومتّثل على األرز والقمح والذرة وفول الصو عن طريق الواردات. املتنامي
النمو املتوقع للواردات الصافية من األغذية يف ، والنمو السكاين السريع، عوامل تتسبب يالزراعالقطاع االستثمارات يف 

يف املائة، يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، املستورد األكرب لألغذية األساسية على أساس نصيب  30 ساسية ونسبتهاأل
  الفرد.

  صايف التجارة يف السلع الزراعية األساسية -11الشكل 

  
قص الواردات)  مالحظة: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املشرتكة بني التوقعات الزراعية اليت تشملها السلع من صايف التجارة (الصادرات 

    .2006-2004للدوالر األمريكي يف الفرتة  ةالثابتألسعار ، مقاًسا ومنظمة األغذية والزراعة

  األسعار -دال
تعكس و . دوليةمرجعية  اأسعارً بوصفها وانئ املأو  السلع الرئيسيةبورصات يف  عروض األسعار إىل لتوقعاتخدم اتست -36

يف  قصرية األجلال صدماتالإلضافة إىل  على حّد سواء، العرض والطلب األساسية ظروفالتارخيية معلومات الرصد 
ر هذه الصدمات  أنّ إىل نظًرا و ؤقتة. املسعار األحتركات إىل  تؤديالطلب أو العرض اليت  ا إىل حد كبريآ  ال ميكن التنبؤ 

جتاه مسار حتدده  يف التوقعات املشار إليها األسعارقارب تتتوسطة األجل، فمن املفرتض أن امل اإلسقاطاتيف إدراجها وال 
 .أساسيات العرض والطلب فقط
على السلع الزراعية بفضل مكاسب الكفاءة يف اإلنتاج، تلبية الطلب املتوقع  أن تتمّ ، بشكل أساسي، نتظرمن املو  -37

 التعايف ء، شرط بدتتجه حنو اخنفاض طفيف يف األجل املتوسطاألسعار الفعلية للمنتجات الزراعية سيجعل األمر الذي 
البالغة  األنشطة االقتصاديةعلى زيد من القيود املفرض دم وع، 2022عام   يف 19-من جائحة كوفيد املتوقع االقتصادي

  .أوكرانيا يف السنوات املقبلةرب يف احلن مرتتبة عتداعيات واسعة النطاق مواجهة   ، أواألمهية
عدد لنتيجة للطلب العاملي القوي و  2021 يف عاما كبريً   اارتفاعً سعار الغذاء ألمنظمة األغذية والزراعة مؤشر  ارتفعو  -38
 ا إىل استعادة سالسل التوريد العاملية. واستنادً 2022روته يف عام يبلغ ذومن املتوقع أن  ،العرضعلى مستوى قيود المن 

. 2025من املتوقع حدوث اخنفاض كبري يف األسعار حىت عام  ،الطبيعية احالتهإىل  تكاليف اإلنتاج والنقلعودة و  املفرتضة
تلقيمة الفعلية  مؤشر أسعار الغذاءأن يرتفع املتوقع   منو   ،2025حبلول عام  19-جائحة كوفيد قبلالسائدة ه إىل مستو

   .2026من عام ا اعتبارً قليالً يُعاود اهلبوط وأن 
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سنوات  منذ تسع ى هلاأعلى مستو بلغت و ، 2021ارتفعت أسعار القمح واحلبوب اخلشنة بشكل كبري يف عام و  -39
، واليت يُفرتض املفروضة على اإلمداداتقيود ال، وغريها من صادرات القمح والذرة من منطقة البحر األسود ضعفبسبب 

ا مؤقتة.    القريب.يف األجل  العرض والطلب العاملية األساسية إىل اخنفاض كبري يف األسعار ظروفشري تُ و أ
لطلب القوي على الواردات، مدفوعة ، 2021ارتفعت أسعار فول الصو والبذور الزيتية األخرى أيًضا يف عام و  -40

 ظلّ   يف التوقعاتفرتة السنوات األوىل من يف يف االخنفاض هذه األسعار ومن املتوقع أن تبدأ . فول الصو يف الصنيوالسيما 
 لحلوملاحلقيقية سعار األانتعشت و أن تتبع أسعار السكر أمناطًا مماثلة. نتظر من املو الطلب. مبعدالت تفوق اإلنتاج  توقع منو
دة  19-كوفيد  االقتصادي من جائحةتعايف ارتفاع الطلب بعد العلى حنو ال يعكس فقط ، 2021يف عام  ولكن أيًضا ز

ارتفاع ألّن التوقعات فرتة مرتفعة يف السنوات األوىل من أسعار اللحوم  أن تظلقب تر من املو تكاليف النقل والتسويق. 
ارتفاع تكاليف التعبئة والتغليف والنقل سيؤثر على  العرض، يف حني أنّ نطاق  توسيع إمكانية تكاليف العلف حيد من

واخنفاض تكاليف العلف اإلمداد من املتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم مبجرد استقرار سالسل و اللحوم.  إمداداتسالسل 
ا يف عام اخلايل من احلليب اجملفف بلغت أسعار كل من و ). 12(الشكل  الطلب  ارتفاع بسبب 2021الدسم والزبدة ذرو

ارتفاع تكاليف اإلنتاج والطلب القوي ب بسب 2022مرتفعة يف عام  هذه األسعار العرض. ومن املتوقع أن تظلحمدودية و 
رتفاع أسعار الزيوت النباتية.  ثر أيًضا  والزبدة يف  الدسماحلليب اجملفف اخلايل من  من املتوقع أن تبدأ أسعارو الذي 

احلالية.  األسعارإشارات إىل اإلمدادات يف ظّل استجابة األجل التنازيل الطويل اجتاهها وأن تستأنف االخنفاض بعد ذلك 
يف  قطاع اخلدمات الغذائية على السواءو األسر من بسبب ارتفاع الطلب  2021ارتفعت األسعار احلقيقية لألمساك يف عام و 

دة ، يف خضّم 19-كوفيداالقتصادي من جائحة  تعايف ال أعقاب يف العرض. ومع ذلك، من املتوقع أن تنخفض  طفيفةز
دةالخالل السنوات القادمة بسبب األسعار هذه   العرض بوترية أسرع من الطلب. املتوقعة يف ز

  الغذاء سعارألمنظمة األغذية والزراعة مؤشر  – 12الشكل 

  
ت التارخيية إىل مؤشر  مالحظة: توقعها الذي جيمع معلومات عن األسعار االمسية للسلع؛ ويتم  سعار الغذاءألمنظمة األغذية والزراعة تستند البيا

مد يف التوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة. ويتم اشتقاق تستخدام خط األساس املع
ت املتحدة أل منظمة األغذية والزراعة القيم احلقيقية من خالل قسمة مؤشر    .األمريكيةسعار الغذاء على معامل انكماش الناتج احمللي اإلمجايل يف الوال
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  املتوقعة وهاتلتحليل السيناري ةالنمذجاستخدام  -رابعا

ا  ألورو وآسيا الوسطى" التوقعات الزراعية" النسخة األوىل من يف إطار -41 لتعاون مع مكتب نظمة املاليت أصدر
ثري  فرضيةبثالثة سيناريوهات  يةاألساس اإلقليمية سقاطاتإلاورو وآسيا الوسطى، اسُتكملت اإلقليمي ألاملنظمة  لتقييم 

ثالثة ر ا آلالتحليل تقييمً  قّدميو . اإلقليم"الصفقة اخلضراء" يف مبادرة و  احملاصيل حتسني إنتاجيةو االجتاهات الغذائية 
دة غالت 1: (واإلقليميةالعاملية على األسواق  سيناريوهات عن املواد  ةتدرجيياالستعاضة الو ) 2؛ (اإلقليميف احملاصيل ) ز

ر احملتملة لـو ) 3األساسية مبنتجات األلبان وحلوم الدواجن؛ (الغذائية  "الصفقة اخلضراء" اليت اقرتحها االحتاد مبادرة اآل
  .احملاصيل غالتاألورويب واليت جتمع بني التغيريات يف األمناط الغذائية و 

من أهداف التنمية املستدامة  2جهود إضافية، لن يتحقق اهلدف يف غياب ه األساسية إىل أنّ اإلسقاطات شري وتُ  -42
ت غازات الدفيئة الزراعية يف  2030على اجلوع حبلول عام التام بشأن القضاء  سيناريو  تصّور متّ و . االرتفاعوستستمر انبعا

على القطاع ويف الوقت نفسه وضع مستوى منو اإلنتاجية الزراعية املطلوب على املستوى العاملي للقضاء على اجلوع،  قياسل
، على النحو املتفق 2050حبلول عام  مئويتني درجتنيأقل من عند االحرتار العاملي من  احلدمسامهة يف للالطريق الصحيح 

ريس بشأن  دة اإلنتاجية بنسبة احلاجة إىل تشري نتائج السيناريو إىل و . 2015م املناخ لعاتغري عليه يف اتفاق  يف املائة  28ز
مسامهة يف للالصحيح  الطريقووضع الزراعة على  يف العاملقضاء على اجلوع لقيام يف الوقت ذاته خالل العقد القادم لل

ت غازات الدفيئة هدف احلدّ    .من انبعا

ستخدام نظام النمذجة  عددتصّور  متّ و  -43 ثري احلرب يف أوكرانيا على  Aglink-Cosimoمن السيناريوهات  لتقييم 
ستواصل القمح، وال سيما أسعار احلبوب الرئيسية،  شري النتائج إىل أنّ تُ و األسواق الزراعية الدولية واألمن الغذائي العاملي. 

ا املرتفعةمقارنة مب ارتفاعها ت يف تصفية. وميكن التخفيف من حدة النقص يف الصادرات من خالل أصالً  ستو  املخزو
لكن بل البلدان املنتجة البديلة على املدى املتوسط. و نتاج من قِ يف جمال اإلستجابة التدرجيية االو  2023-2022 الفرتة

، املستضعفنيارتفاع األسعار العاملية لألغذية األساسية سيزيد من خماطر نقص التغذية لدى السكان  إىل أنّ تشري التقديرات 
 .فريقيا جنوب الصحراءأفريقيا والشرق األدىن وكذلك يف أال سيما يف مشال 


