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 8308أيار /مايو 03-82روما، 

 االجتاهات والقضايا املستجدة: التوقعات الزراعية املتوسطة األجل ألسواق السلع

 

 املقدمة -أواًل

 
التغريات يف غاّلت  ، حيث إنلقد أظهرت األسواق الزراعية العاملية اضطرابات عديدة على مّر التاريخ- 1

ات يف السياسات احمللية والتجارية، وميزات الطلب غري املرن قد أفضت إىل تغّيرات كبرية يف احملاصيل، والتشّوه

ولكن حتى يف ظّل هذه الظروف، متكنت الزراعة من . األسعار الدولية اليت تراجعت بالقيمة احلقيقية لعدة سنوات

ى من سكان األرض، على الرغم من أن ما مواجهة التحديات على صعيد تأمني األغذية لعدد متزايد، وأكثر حتضرًا وغن

، ووفقًا ملؤشر أسعار السلع لدى 0999ومنذ عام  ومع ذلك. مليون شخص ما زالوا يعانون من سوء التغذية 099يفوق 

وكذلك، . منظمة األغذية والزراعة، الذي جرى تعديله حبسب التضخم، تضاعفت األسعار الفعلية يف األسواق الدولية

، وبقيت 0911عام يف ، وللمرة الثانية 0992بقطاع الطاقة، ووصلت األسعار إىل ذروتها للمرة األوىل عام  تعّززت الروابط

و يف ظّل هذه الظروف، تكمن القضايا الرئيسية اليت تواجهها الزراعة العاملية يف كيفية استجابتها . مرتفعة ومتقّلبة

 .اجههاخالل العقد املقبل، ويف التحديات اجلديدة اليت قد تو

 

إىل مجيع  املنظمةوحتّولت اإلسقاطات املتوسطة األجل ألسواق السلع الزراعية إىل خدمة معزَّزة تقدمها - 0

ولغاية تقييم اجتاهات السوق والقضايا . أصحاب الشأن يف األسواق الزراعية كقاعدة للنقاش السياسي والتخطيط للموارد

إلسقاطات بالتعاون بني منظمة األمم املتحدة للتعاون والتنمية يف امليدان املستجدة، وحتديدها حتديدًا كّميًا، توضع ا

التوقعات الزراعية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة "، وُتنشر كّل سنة يف وثيقة واملنظمةاالقتصادي 

طرية يف املنظمتني، إضافة إىل مدخالت وجتمع هذه الوثيقة بني السلع، والسياسات، واخلربات الق". األغذية والزراعة
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البلدان األعضاء املتعاونة لتوفري تقييم بشأن التطّورات املستقبلية يف أسواق السلع الزراعية على الصعيد الوطين، 

1.واإلقليمي، والعاملي
 

 

 افرتاضات االقتصاد الكّلي ترسم مالمح إسقاطات األسواق الزراعية -  ثانيًا

 

يف  0ن تتحّسن توقعات النمو االقتصادي للبلدان الصناعية يف األجل املتوسط مبعّدل يفوق نسبة ومن املتوّقع أ- 3

وُيتّوقع للبلدان يف . ، يف حني أن توقعات النمو االقتصادي للبلدان النامية أكثر إجيابية بصورة عامةيف السنةاملائة 

. يف املائة يف السنة 2أن تستمر يف النمو مبعّدل ( الصنياليت تضم الربازيل، واالحتاد الروسي، واهلند و) BRICجمموعة 

يف املائة يف السنة خالل العقد األخري، من املنتظر أن تتباطأ وترية النمو على حنو  7وبعد أن توّسع النمو مبا يقارب 

يف املائة  1يف العامل بنسبة  ومن املتوّقع أن يرتاجع منو السكان. يف املائة يف السنة 6معتدل يف أقل البلدان منوًا لتصل إىل 

. ويظهر هذا الرتاجع يف األقاليم كافة .خالل العقد املقبل، على الرغم من أن معّدله يبلغ ضعف املعّدل السائد يف أفريقيا

ومن املتوّقع أن يبلغ متوسط . 0909مليون شخص حبلول عام  699 مبقدار غري أن عدد سكان األرض سوف يزداد

. يف املائة فقط يف البلدان النامية 5يف املائة يف السنة يف العقد املقبل، على أن يسّجل  0املتقدمة نسبة   التضخم يف البلدان

للنفط اخلام باالرتفاع يف السنوات القليلة  اإلمسيةويف اإلسقاطات األخرية املتوسطة األجل، ُيتوقَّع أن تستمر األسعار 

نظرًا لتزايد  األمريكيكما أن استمرار هبوط قيمة الدوالر . يف املائة 3حوالي القادمة مبتوسط معدل منو سنوي تبلغ نسبته 

 .األمريكيتكاليف الطاقة سوف يدعم أسعار السلع الزراعية اليت ُتحَسب بالدوالر 

 

 النقاط الرئيسية يف اإلسقاطات - ثالثا

 األسعار

املتوسط، بسبب عدد من العوامل املؤثرة على ومن املتوّقع أن تبقى أسعار السلع الزراعية مرتفعة يف األجل - 4

، مبا يعكس (األمسدة واملواد الكيميائية)وتشمل األسباب اجلوهرية يف عرض السلع تكاليف أعلى للمدخالت . السوق

وإذا أضفنا إليها الضغوطات على موارد املياه . أسعار النفط املتزايدة، اليت ستؤدي إىل تباطؤ منو الغاّلت واإلنتاجية

لعرض بطلب اومن املتوقَّع أن يقاَبل تراجع منو . توافر األراضي للتوّسع الزراعي، فهذا سوف حيول دون زيادة اإلنتاجو

قوي استنادًا إىل إسقاطات بشأن تعزيز النمو االقتصادي العاملي، مبا يؤدي إىل طلب كبري على األغذية، والعلف، واملواد 

ويف حني من املتوقَّع أن تتقّلص خماطر التقلب الكبري يف . فيها الوقود احليويالصناعية من املنتجات الزراعية، مبا 

األسعار يف األجل القريب، قد يفضي أي نقص غري متوّقع يف اإلنتاج، وال سيما يف البلدان املنتجة الكبرية، إىل تغّير 

 .رسريع يف الوضع، وإىل نوبات أكثر من التقّلبات واالرتفاعات احلادة يف األسعا

                                                      

التوقعتتات الزراعيتتة ملنظمتتة التعتتاون والتنميتتة يف امليتتدان االقتصتتادي ومنظمتتة األغذيتتة "تستتتند املعلومتتات التتواردة يف هتتذه الوثيقتتة إىل   1

 .0910حزيران /يونيهاليت سوف ُتنَشر يف أواخر  0910ا بتضمينها العمل األخري لنسخة عام ، وقد جرى حتديثه0909-0911"والزراعة
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تغّير يف النسبة )بالنسبة إىل العقد املاضي  8383-8308ارتفاع مجيع أسعار السلع الزراعية يف الفرتة : 0الشكل 
 (  مقارنة بفرتات قاعدية خمتلفة اإلمسيةاملئوية يف متوسط األسعار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األغذية والزراعةأمانة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وأمانة منظمة : املصدر

 

 اإلنتاج

يف املائة يف  0.6ويف العقد األخري، بلغ النمو اإلمجالي يف إنتاج السلع املعتدلة واملنتجات احليوانية الرئيسية - 5

يف املائة يف السنة، مع  1.7تباطؤ النمو يف السنوات املقبلة ليصل إىل  املنظمةوتتوقع عمليات التقييم األخرية يف . السنة

وُيتوقَّع أن يرتاجع منو اإلنتاج . ، ويف بلدان نامية وصناعية أخرىBRICتباطؤ ملحوظ للنمو يف جمموعة بلدان  تسجيل

وأّما منو اإلنتاج اإلمجالي يف البلدان النامية واالقتصادات الناشئة فقد جتاوز . يف املائة يف السنة 9.7لكّل فرد إىل حوالي 

ومن . تقدمة خالل العقود األخرية، سيما أن البلدان استثمرت يف قطاعاتها الزراعيةمنو اإلنتاج اإلمجالي يف البلدان امل

 .املتوّقع أن يستمر هذا االجتاه يف السنوات املقبلة

 

 توقع تباطؤ متوسط النمو السنوي يف صايف اإلنتاج الزراعي  : 8الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وُيحَتَسب النمو باستخدام . إلنتاج  السلع األساسية يف وثيقة التوقعات 0996-0994تبلغ قيمة صايف اإلنتاج بأسعار الفرتة : مالحظة
 . أسلوب املربعات األقل

 .ومنظمة األغذية والزراعةمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي : املصدر
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 االستهالك

فرد، وتدّفق الطبقات املتوسطة وتشمل األسباب الرئيسية  لزيادة االستهالك منو السكان، وارتفاع الدخل لكّل - 6

على حنو متزايد إىل االقتصادات الناشئة، بالتوازي مع معدل التحّضر املتواصل مّما أّدى إىل حتّول يف النظم الغذائية 

للدهون والزيوت وأكثر استنادًا  وإن تغّير منط االستهالك من األغذية األساسية إىل أغذية أكثر احتواًء. ومناذج االستهالك

وتزيد هذه . ىل املنتجات احليوانية، وبالتالي إىل متحّصل أكرب من الربوتني احليواني والدهون يف النظم الغذائيةإ

االجتاهات من الطلب على الزيت النباتي، واللحوم، والسكر، ومنتجات األلبان، مبا يف ذلك من الطلب غري املباشر 

وأّما املنتجات اليت من املتوقع أن تشهد الزيادات األكرب من . يوانيعلى البذور اخلشنة والبذور الزيتية يف العلف احل

حيث االستهالك فهي الدواجن، واللحوم، والسكر، والزيت النباتي، ومنتجات خمتارة من األلبان، إضافة إىل معدالت 

د الواحد يف البلدان وتوجد اختالفات ملحوظة يف مستويات استهالك الفر. يف املائة 3منو متوسطة سنوية بنسبة تقارب 

النامية واملتقدمة على السواء، وسوف تبقى هذه االختالفات قائمة يف السنوات القادمة، على الرغم من امليل باجتاه 

 .اتساق متزايد يف النظام الغذائي

 



5 CCP 12/INF/6 

 النامية ويف العاملالبلدان التغّير يف االستهالك يف البلدان املتقّدمة، و: 0الشكل 

 (8300-8332مقارنة باملتوسط  8383: ة املئوية يف االستهالكالتغري بالنسب) 
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 أمانة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وأمانة منظمة األغذية والزراعة: ملصدرااا

 

 التجارة

أسرتاليا، واألرجنتني، وكندا، واالحتاد  مثلنتجات الزراعية، والبلدان اليت تصّدر عادة جمموعة واسعة من امل- 7

غري . األوروبي، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، سوف تبقى أطرافًا مهمة يف التجارة العاملية يف األجل املتوسط

واليت سعت إىل االستفادة من أنه من املتوّقع أن تكون البلدان اليت قامت باستثمارات ملحوظة يف قطاعاتها الزراعية، 
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مزاياها يف اإلنتاج الزراعي، مبا فيها الربازيل، وباراغواي، واالحتاد الروسي، وتايلند، وأوكرانيا، أكثر حضورًا على 

 .األسواق العاملية

 احلصص اإلقليمية يف قيمة الواردات والصادرات الزراعية: 4الشكل 

 (0911-0990نة بالفرتة مقار 0909 لعامالتغّير بالنسبة املئوية )

 

 
 أمانة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وأمانة منظمة األغذية والزراعة: املصدر

 

 استعراض السلع -رابعًا 

 ركود استهالك احلبوب للفرد الواحد، واملصّدرون التقليديون 

 ميّثلون اجلزء األكرب من منو التجارة

يف املائة فقط يف السنة، وبالتالي  1ومن املتوقع أن ينمو اإلنتاج العاملي للحبوب يف األجل املتوسط بنسبة - 2

وُيتوقَّع أن . وهذا يعين منوًا ضئياًل جدًا للفرد الواحد. يف املائة يف السنوات األخرية 0.5يرتاجع بعد أن كان بنسبة 

ناطق إىل تباطؤ، وأن يبقى النمو يف اإلنتاج العاملي للحبوب أقل سرعة هامشيًا يؤدي تراجع منو الغاّلت وتقّلص توّسع امل

وعلى الرغم من وترية النمو األبطأ، . من النمو املتوقع يف االستهالك السنوي، ما يعين تأزم اإلمدادات يف سوق احلبوب

يف  69البلدان املتقدمة، واليت سوف متثل  سوف يتوّسع إنتاج القمح على حنو كبري يف املناطق املنتجة له تقليديًا داخل

وكذلك، سوف تشّكل زيادة اإلنتاج ميزة يف االحتاد الروسي، وأوكرانيا، وكازاخستان، ويف . املائة من اإلنتاج اإلضايف

وبالنسبة إىل احلبوب اخلشنة، سوف تستمر الواليات املتحدة يف السيطرة . املناطق القائمة حول مرافئ البحر األسود

لى الصناعة العاملية، وخباصة الذرة، مع توّقع منو قوي يف األرجنتني، والربازيل، وكندا، والصني، واالحتاد ع

وأّما البلدان اآلسيوية فسوف تستمر يف السيطرة على إنتاج األرز، ويف طليعتها بنغالديش، . األوروبي، واهلند، واملكسيك

 .والصني، واهلند، وإندونيسيا

- 
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9% 
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 حصة الحبوب العالمية: الصادراتا
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لبلدان النامية يف السيطرة على جتارة القمح واحلبوب اخلشنة يف العامل، حيث تسجل اجلزء وسوف تستمر ا- 0

غري أن البلدان النامية . األكرب من الزيادة املتوقعة يف شحنات احلبوب، على الرغم من أن حصصها اإلنتاجية ترتاجع

ويف حني أن . رز والقمح خالل فرتة االستشرافتسيطر على جتارة األرز، وُيعزى هلا معظم التوسع املرتقب يف جتارة األ

ستمر كازاخستان، واالحتاد تالبلدان املصّدرة تقليديًا للقمح من بني البلدان املتقدمة تواجه توقعات برتاجع التجارة، 

لبلدان ومن املتوقع أن تسّجل واردات احلبوب اخلشنة منوًا قويًا يف عدد من ا. الروسي، وأوكرانيا باكتساب أهمية أكرب

يوّجهه منو يف الطلب على العلف، وخباصة يف الصني، ومصر، واالحتاد األوروبي، واملكسيك، واململكة العربية 

كما أن جمموعة متنوعة من أقل البلدان منوًا يف جنوب شرق آسيا، مبا فيها كمبوديا، وميامنار، إضافة إىل . السعودية

ومن املتوّقع أن . متثل جزءًا كبريًا من الزيادة املرتقبة يف صادرات األرزباكستان والواليات املتحدة األمريكية، سوف 

 . لألرز يف السنوات القليلة املقبلة رحتّل فيتنام حمّل تايلند لتصبح أكرب مصّد

 

 إنتاج البذور الزيتية يتباطأ على حنو ملحوظ، وأطراف تظهر على صعيد الصادرات

نتاج العاملي للبذور الزيتية عقب النمو القوي الذي شهده يف العقد األخري سيما وكذلك، من املتوقع أن يتباطأ اإل- 19

إمنا من املتوقع أن يزداد اإلنتاج العاملي . أنه مّت استثمار أراٍض إضافية إلنتاجها من أجل االستجابة إىل ارتفاع األسعار

ومن املتوقَّع . الزيتية أكثر من نصف هذه الزيادةيف املائة يف السنة، حيث متثل مناطق إضافية لزراعة البذور  0حبوالي 

يف املائة فقط يف السنة اآلن، بعد أن سّجل يف السابق منوًا  0أيضًا أن يزداد اإلنتاج العاملي من الزيت النباتي بنسبة 

بلدان وسيبقى السوق مرّكزًا، إذ متثل سبعة . يف املائة يف السنة استجابة إىل الطلب القوي عليه، 5بأكثر من 

. يف املائة من التوّسع 75( األرجنتني، والربازيل، والصني، واهلند، وإندونيسيا، وماليزيا، والواليات املتحدة األمريكية)

وُيتوقَّع أن يشهد إنتاج زيت النخيل يف إندونيسيا وماليزيا منوًا أبطأ، حيث تفرض احلكومة بعض الضوابط إلتاحة 

. يف املائة من الزيادة املرتقبة يف اإلنتاج العاملي للزيت النباتي 49البلدان ميثالن  نهذا توسع أكثر انتظامًا، إمنا سيبقى

، 0909يف املائة حبلول عام  09ومن املتوّقع أن تسجل الزيادة العاملية إلنتاج وجبات الطعام من البذور الزيتية نسبة 

 . يف املائة من اإلنتاج اإلضايف 79حيث متثل البلدان النامية 

 

يف  6ومن املتوقع أن تشهد التجارة العاملية للبذور الزيتية تباطؤًا يف األجل املتوسط، بعد أن منت بأكثر من - 11

املائة يف السنة يف العقد األخري، إذ تّتجه الصادرات إىل تسجيل معدل منو أبطأ يف األرجنتني، والربازيل، والواليات 

باراغواي وأوكرانيا، على حنو  مثلن املتوقع أن تساهم البلدان املصدرة الناشئة، ويف هذه األثناء، م. املتحدة األمريكية

وما زال من املتوّقع أن تزداد الواردات من البذور الزيتية بشكل ملحوظ نظرًا للطلب . متزايد يف النمو العاملي للصادرات

يف  0ة من الزيت النباتي أن ترتفع مبتوسط ومن شأن الصادرات العاملي. املتزايد على الزيت النباتي وعلف احليوانات

 . املائة تقريبًا يف السنة، حيث تتم معظم التجارة بني بلدان اجلنوب النامية

 

 إنتاج السكر يسّرع وترية النمو يف السنوات القادمة

 السنوات ويشّكل السكر أحد املنتجات القليلة اليت يتوّقع أن يشهد إنتاجها العاملي معدالت منو مرتفعة يف- 10

ويعكس . يف املائة سنويًا 0ومن املتوقع أن ينمو إنتاج السكر بوترية أسرع بقليل من . القادمة مقارنة بالسنوات املاضية
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يف املائة من اإلنتاج  09هذا التسارع البطيء النمو القوي يف اإلنتاج يف البلدان النامية اليت ُيرَتَقب أن متثل أكثر من 

وكذلك، ُيتوقَّع أن . يحافظ الربازيل على موقعه كاملنتج األّول للسكر، تليه اهلند، والصني وتايلندوس. العاملي اإلضايف

وستبقى أسواق السكر يف آسيا تتميز بدورات اإلنتاج، مبا يؤدي إىل تقّلبات . تشهد البلدان املتقدمة منوًا بطيئًا نسبيًا

 .اركبرية وعرضية على الصعيد التجاري، وإىل تقّلب األسع

 

 منو سريع متوقَّع يف إنتاج الوقود احليوي واستخدامه، مدفوع إىل حد كبري 

 بالسياسات والواليات احلكومية

ويرتكز . يف املائة سنويًا 5ومن املتوّقع أن يشهد اإلنتاج العاملي لإليثانول والديزل احليوي معّدالت منو حبوالي - 13

ومن املتوقَّع أن تستهلك املواد األّولية . اصيل السكر، والزيت النباتيإنتاجها بشكل أساسي على احلبوب اخلشنة، وحم

يف املائة  34يف املائة من احلبوب اخلشنة العاملية، و 14يف املائة من الزيت النباتي العاملي، و 16للوقود احليوي حوالي 

هي املنتج األول يف العامل لإليثانول،  والواليات املتحدة األمريكية. 0909من اإلنتاج العاملي لقصب السكر حبلول عام 

يف املائة من الزيادة يف اإلنتاج العاملي، حيث سوف يتأتى نصف هذه النسبة من الذرة والنصف  44وُينَتَظر أن متثل 

 00وأّما الربازيل حيث إنتاج اإليثانول املستند إىل قصب السكر يشهد تكاماًل كبريًا، فسيمثل . لوزيةواآلخر من مواد سيل

يف املائة  10يف املائة من الزيادة، يف حني أن االحتاد األوروبي الذي يستخدم مزجيًا من املواد األولية، فسوف يشّكل 

 تايلند، من املتوقع أن توّسع كّل من الصني، واهلند، و(الكتل التجارية الثالثة) وما عدا هذه البلدان. من اإلنتاج اإلضايف

د احليوي، فإن االحتاد األوروبي هو املنتج الرئيسي إىل حّد كبري، مبا ميثل الزيادة املتوقعة وبالنسبة إىل الوقو. إنتاجها

واملنتجون اآلخرون الذين ميثلون حصصًا أصغر من اإلنتاج العاملي فهي . 0901يف املائة يف اإلنتاج العاملي عام  47بنسبة 

 . دونيسياالواليات املتحدة األمريكية، واألرجنتني، والربازيل، وإن

 

 زيادة قوية متوقَّعة يف إنتاج اللحوم على الرغم من إنتاجية متباطئة

ومن املتوقَّع أن يؤدي ارتفاع أسعار اللحوم نسبة إىل تكاليف العلف إىل حتسني إيرادات قطاع اإلنتاج - 14

للحوم امُلنَتَجة لكل حيوان زيادة وقد شهدت كمية ا. احليواني، وأن يعّزز احلوافز لزيادة أعداد احليوانات وإنتاج اللحوم

غري أن اإلسقاطات تشري إىل أن معدل اإلنتاجية سوف يتباطأ يف . سريعة مع الوقت، بالتوازي مع تنامي عدد احليوانات

املتوقَّع أن يسّجل إنتاج اللحوم زيادة قوية، ويف طليعتها قطاع الدواجن الذي سوف يعّزز اإلنتاج  lk,. معظم البلدان

 .يف املائة تقريبًا يليه إنتاج حلم البقر وحلم اخلنزير 39بنسبة 

 
يف املائة سنويًا يف العقد املقبل، يف ظّل طلب قوي من  1.5ومن املتوّقع أن ترتفع التجارة العاملية باللحوم بنسبة - 15

ب أن ترتفع الصادرات العاملية وكذلك، ُيرَتَق. ذوي املداخيل املرتفعة يف البلدان النامية وطلب أقوى يف البلدان املتقدمة

ومن . ، ويف طليعتها شحنات حلم الدواجن والبقر بصورة أساسية0909يف املائة حبلول عام  09من اللحوم حبوالي 

وأّما اليابان فسيبقى . املتوقَّع أن تستجيب البلدان النامية إىل ارتفاع أسعار اللحوم، وأن تعّزز موقعها كبلدان مصّدرة

وعلى . ّول اللحوم، يليه حسب األهمية التصاعدية كّل من الصني، واملكسيك، واململكة العربية السعوديةاملستورد األ

 .العكس، من املتوقَّع أن ترتاجع الواردات من اللحوم يف االحتاد الروسي
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 منو استهالك منتجات األلبان يرتّكز يف البلدان النامية

اعية األخرى، من املتوقَّع أن يشهد اإلنتاج العاملي للحليب منوًا بنسبة وعلى غرار التطّورات يف املنتجات الزر- 16

ويعكس هذا الرتاجع البسيط منوًا أبطأ يف . يف املائة سنويًا، وهي نسبة أعلى بقليل مّما كانت عليه يف العقد املاضي 0

ومن املرتَقب أن متثل البلدان .  غاّلت احلليباألعداد العاملية للحيوانات املدّرة لّلنب، ال يعّوضه النمو األعلى املتوقَّع يف

. يف املائة من الزيادة املستقبلية املتوقعة، ويف طليعتها الصني واهلند، وبدرجة أقل األرجنتني والربازيل 29النامية 

بة إىل وكذلك، يتوقَّع أن تبقى االختالفات اإلقليمية قائمة يف جمال منو إنتاج احلليب خالل فرتة اإلسقاطات استجا

ومن املتوّقع أن تسّجل منتجات األلبان أحد معدالت النمو . التكنولوجيات املختلفة اليت ُتستخَدم يف إنتاج احلليب

األعلى يف اإلنتاج يف السنوات املقبلة، سيما أن استثمارات ملحوظة لزيادة قدرة التجهيز يف البلدان النامية قد أفضت إىل 

 .يةمكاسب كبرية على صعيد اإلنتاج

 

وما زالت التجارة العاملية يف منتجات األلبان متثل حصة صغرية من اإلنتاج العاملي للحليب، وتبقى البلدان - 17

وأّما الصادرات . املتقدمة مسيطرة عليها مبا فيها أسرتاليا، واالحتاد األوروبي، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية

النامية، وال سيما األرجنتني، وأوكرانيا، وأوروغواي، وبعض بلدان أوروبا الشرقية، فمن البلدان إىل من البلدان الناشئة 

 .املتوقَّع أن تستمر يف النمو بوترية مّطردة، ويف كسب حصة من السوق

 

 اإلنتاج السمكي هو من بني مصادر الربوتني احليواني األسرع منوًا

منوًا قويًا يف السنوات القليلة املقبلة، وأن تصبح مصدرًا أكرب  ومن املتوقع أن تسّجل تربية األحياء املائية- 12

وقد نتجت معّدالت النمو احلالية . إلمدادات املنتجات السمكية املعدَّة لالستهالك البشري من مصايد األمساك الطبيعية

وتشّكل الصني املنتج األكرب . فيتناماملائية يف املياه العذبة يف آسيا، وخباصة يف  األحياءاملرتفعة عن تطّور سريع يف تربية 

وكذلك، بفعل توسع تربية األحياء املائية، يتحّول هذا اجملال إىل عامل متزايد األهمية . ملنتجات تربية األحياء املائية

 . للطلب على مواد العلف يف العديد من البلدان

 
ما أن ثلث اإلنتاج سوف يصدَّر حبلول وختضع املنتجات السمكية إىل جتارة كبرية، من املتوقع أن تتكثف، سي -10

ولطاملا اّتجهت التدفقات التجارية من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة، إمنا من املتوقَّع أن يعتدل هذا . 0909عام 

نامية، يف وكذلك، من املتوقَّع أن تستمر الصادرات يف القدوم من البلدان ال. االجتاه فيما يزداد الطلب يف البلدان النامية

 .حني ينتقل مركز الثقل إىل منتجني آسيويني نظرًا إىل تزايد توافر منتجات تربية األحياء املائية

 

 املوجز ومصادر الريبة -خامساً 

 

ونظرًا الرتفاع الطلب يف معظم البلدان النامية، ولتكاليف املدخالت املرتفعة، وصلت أسعار السلع الزراعية إىل - 09

وانعكست أسعار السلع املرتفعة . مقارنة مبا كانت عليه يف العقد السابق اإلمسيةث قيمتها الفعلية وحّد أعلى من حي
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ومن املتوقَّع أن يبقى خمزون . على أسعار املستهلك، على الرغم من أن آثارها ختتلف على حنو ملحوظ بني البلدان

 .ّلب األسعارالسلع منخفضًا، ما يشّكل مصدر قلق على الصعيد العاملي حيال تق

 

وتشّكل تكاليف املدخالت . ومن املتوقَّع أن يشهد اإلنتاج الزراعي العاملي للفرد الواحد منوًا، إمنا بوترية أبطأ- 01

املرتفعة أحد الشروط احملّددة، وخباصة لألمسدة ومدخالت أخرى متصلة بالطاقة، غري أنها تزيد أيضًا من القيود 

ومن املتوقَّع أن يتباطأ منو اإلنتاجية، ما يشري إىل احلاجة املاسة إىل مزيد من االستثمارات . املفروضة على األرض واملياه

 .يف نظم االبتكار الزراعي

 

. ومن املتوقَّع أن يسّجل قطاع الوقود احليوي منوًا سريعًا، وسوف يؤثر على حنو متزايد على األسواق الزراعية- 00

وقود احليوي على املستوى العاملي سوف يعتمد بشكل حاسم على تطّور أسواق كما أن التطورات املقبلة يف جمال ال

غري أن أسواق الوقود احليوي، مبا فيها أسواق املواد األولية للوقود . الطاقة، مبا يف ذلك مصادر بديلة لإلمدادات

 . الواليات والرسوم اجلمركيةاحليوي، تعاني من تشّوهات كبرية بفعل 

 

ارد وصفها يف هذه الورقة مشروطة مبجموعة حمّددة من االفرتاضات بشأن البيئة اليت تؤثر على والنواتج الو- 03

وتتعلق االفرتاضات األساسية بغالت احملاصيل املستقبلية، وأسعار . الزراعة، وهي افرتاضات تشكل موضع ريبة كبرية

للسلع األساسية يف البلدان الرائدة، إضافة إىل  النفط اخلام، والتطورات يف أسواق الوقود احليوي، والسياسات املوضوعة

وأما االختالفات يف نواتج هذه العوامل، فقد ُتّغري قيم . افرتاضات االقتصاد الكلي من قبيل منو الدخل ومعدالت الصرف

اإلسقاطات، وخاصة بالنسبة إىل األسعار، وكذلك على مستوى عرض السلع الزراعية والغذائية، والطلب عليها، 

 .لتجارة بهاوا

 

 العمل والتعاون يف املستقبل مع البلدان األعضاء - سادسًا

 

يندرج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال اإلسقاطات يف اجلهود األوسع نطاقًا اليت تبذهلا لبناء توافق يف - 04

صات جماورة داخل منظمة ويستفيد هذا العمل من التبادالت مع اختصا. األسواق وحول القضايا املستجدة يف الزراعة

وُيشجَّع احلوار الواسع، كما ُيرحَّب باملساهمات احلامسة اليت يوّفرها أصحاب . األغذية والزراعة، ومع شركاء وطنيني

 .الشأن إذ سوف تساعد يف حتديد املشاكل ذات الصلة، وحتليل اخليارات، وتقديم احللول

 

إىل " التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعةالتوقعات الزراعية ملنظمة "وتستفيد وثيقة - 05

حّد كبري من مساهمات عدد من األطراف الوطنيني املتعاونني الذين يوّفرون بيانات عن األسواق الوطنية، وآخر 

و أكرب، وبإمكان وُيطَلب إىل األعضاء املشاركة على حن. التطورات على صعيد السياسات، وتوجيهات بشأن اإلسقاطات

أن توّفر بناء القدرات واملساعدة الفنية إىل أي بلد عضو يود االنضمام إىل إطار التعاون القائم منظمة األغذية والزراعة 

 .بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة
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بصورة رئيسية السلع الغذائية األساسية يف لزراعة منظمة األغذية واوتشمل حاليًا منصة وضع النماذج يف - 06

. ومن املتوخَّى توسيع نطاقها لتضّم سلعًا إضافية تهم البلدان واألقاليم، بالتعاون مع شركاء وطنيني. املناخ املعتدل

مهتمة بإشراك منظمات دولية ومؤسسات وطنية يف نقاش مفتوح حول حلول ممكنة لدمج أدوات قائمة أو  واملنظمة

 .  جديدة لوضع النماذج يف نظام احملاكاة لديها حبيث توّسع نطاقها من السلع وتعّزز قدرتها التحليلية

 


