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 التوقعــات الزراعيــة للفــرة 2017-2026 جهــد تعــاوين لــكل مــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصادي ومنظمــة األغذيــة والزراعة، يتــم إعدادها 
ــا للتوقعــات  بفضــل إســهامات مــن خــراء حكومــات البلــدان األعضــاء فيهــا ومــن منظــات ســلعية متخصصــة. وتقــدم هــذه التوقعــات تقييــًا توافقيً
املتوســطة األجــل )عــر ســنوات( املتعلقــة بأســواق الســلع الزراعيــة والســمكية عــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة. وإن نســخة هــذا العــام 

تركّــز بشــكل خــاص عــى قطاعــي الزراعــة واألســاك يف جنــوب رشق آســيا.

موجز
يتســم ســياق توقعــات هــذا العــام بإنتــاج قيــايس ووفــرة املخزونــات مــن معظــم الســلع يف عــام 2016، مبــا يبقــي عــى األســعار عنــد مســتويات أدىن مــن 
مســتويات الــذروة التــي شــهدها العقــد املــايض. فقــد اســتمر متوســط أســعار الحبــوب واللحــوم ومنتجــات األلبــان يف الراجــع يف حــن شــهدت أســعار 

البــذور الزيتيــة والزيــوت النباتيــة والســكر انتعاًشــا طفيًفــا يف عــام 2016. 

االستهالك 
وخـال الفـرة التـي تشـملها التوقعات، يتوقع أن يشـهد منو الطلب تباطؤًا كبـرًا. فقد متثلت مصـادر النمو األولية يف 

السـنوات العـر املاضيـة أوالً يف جمهوريـة الصـن الشـعبية التـي أدى فيها ارتفـاع الطلب عى اللحوم واألسـاك إىل 

زيـادة اسـتهاك العلـف بحـوايل 6 يف املائـة سـنويًا، وثانيًا يف قطاع الوقـود الحيوي العاملـي الذي ارتفع فيه اسـتخدام 

مدخـات املـواد األوليـة بقرابـة 8 يف املائـة سـنويًا. كـا أدى تجديـد مخزونـات الحبوب بنحـو 230 مليـون طن عى 

مـدى العقـد املـايض إىل زيـادة الطلـب. ومن غر املتوقـع أن تفيض هـذه العوامل املحرِّكـة األخرة إىل دعم األسـواق 

بنفـس الطريقـة خـال األجل املتوسـط، وال يتوقـع أن تكون هناك مصـادر أخرى لتحـّل محلها.

النمو السنوي لالستهالك بالنسبة إىل مجموعات سلعية رئيسية، الفرتة 2007-7ا20 والفرتة 7ا20-2026– االشكل 
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7ا2026-20  للفرتة  الزراعية  التوقعات 
يف  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  الصادرة 

والزراعة األغذية  ومنظمة  االقتصادي  امليدان 

مل تعد الصني والوقود الحيوي 
يشكالن العوامل الرئيسية لنمو 

الطلب يف العامل.

الحبوب اللحوم منتجات األلبان 
الطازجة

األسامك الجذور والدرنات السكر الزيت النبايت

بسبب النمو السكاينبسبب منو االستهالك للفرد الواحد أو منو االستهالك غري الغذايئ

ا عند مستوى السنة السابقة للعقد، وتشر معدالت النمو إىل إجايل الطلب )بالنسبة  مالحظة: يُحسب مكون النمو السكاين عى افراض أن الطلب للفرد الواحد يظل ثابتً

إىل األغذية واألعاف واالستخدامات األخرى(.



أصبح الزيت النبايت والسكر 
ومنتجات األلبان أكرث أهمية يف 

النظم الغذائية للبرش

ال زال الحصول عىل التغذية 
املناسبة متفاوتًا

يخضع قطاع الوقود الحيوي 
للسياسات الوطنية

سيتسنى تحقيق إنتاج إضايف 
يف املحاصيل من خالل زيادة 

الغالت باألساس، يف حني يتوقع 
أن تتوقف مكاسب اإلنتاج يف 
قطاعي األلبان واللحوم عىل 

زيادة حجم القطعان وارتفاع 
اإلنتاج للحيوان الواحد.

تربية األحياء املائية ومصايد األسامك الطبيعية– االشكل حصص النمو النسبية بالنسبة إىل املساحة والعائد– 2الشكل 

ــا أقــل مــّا كان عليــه الحــال  ومــن املتوقــع أن يكــون منــو الطلــب عــى األغذيــة بالنســبة إىل جميــع الســلع تقريبً

خــال العقــد املــايض. وعــى الصعيــد العاملــي، يتوقــع أن يكــون الطلــب عــى األغذيــة للفــرد الواحــد ثابتـًـا إىل حــد 

كبــر، مــع توقــع تســجيل منــو يف أقــل البلــدان منــًوا. ومــن املتوقــع أن يشــهد الطلــب عــى اللحــوم منــًوا مطــرًدا رغم 

أن األفضليــات الغذائيــة ومحدوديــة إمكانيــة الحصــول عليــه ســتؤدي إىل كبــح االســتهاك يف العديــد مــن البلــدان. 

وأمــا الســعرات الحراريــة والروتينــات اإلضافيــة فيتوقــع أن تتــأىت مــن الزيــوت النباتيــة والســكر ومنتجــات األلبــان. 

وعــى العمــوم، فــإن »التاقــي« باتجــاه النظــم الغذائيــة الغربيــة يبــدو محــدوًدا.

وبحلــول 2026، يتوقــع أن يصــل توافــر الســعرات الحراريــة يف املتوســط إىل 450 2 ســعرًا حراريًا/يف اليــوم يف البلدان 

األقــل منــًوا وأن يتجــاوز 000 3 ســعر حــراري/يف اليــوم يف البلــدان الناميــة األخــرى. وســيظل انعــدام األمــن الغــذايئ 

شــاغاً عامليًــا حرًجــا، وإن تواجــد ســوء التغذيــة بجميــع أشــكاله يطــرح تحديــات جديــدة يف كثــر مــن البلــدان.

ــوري  ــود األحف ــعار الوق ــن أس ــاض كل م ــراء انخف ــوي ج ــزل الحي ــول والدي ــى اإليثان ــب ع ــو الطل ــد تراجــع من وق

والحوافــز التــي تقدمهــا السياســات الحكوميــة. ورغــم توقــع ارتفــاع أســعار الطاقــة، فــإن الطلب عــى املــواد األولية 

للوقــود الحيــوي، خاصــة الــذرة وقصــب الســكر بالنســبة إىل اإليثانــول والزيــت النبــايت بالنســبة إىل الديــزل الحيــوي، 

سيشــهد منــًوا بطيئـًـا، مــا عــدا يف البلــدان الناميــة الرئيســية حيــث تعــزى الزيــادات يف الطلــب  إىل سياســات محليــة 

أكــر اســتباقية. 

اإلنتاج 
ســيتحقق منــو إنتــاج املحاصيــل يف املســتقبل باألســاس بفضــل زيــادة الغــات. ومــن املتوقــع أن يراجــع منــو الغــات 

قليــاً، ولكــن ميكــن زيــادة اإلنتــاج عــن طريــق ســد فجــوات اإلنتــاج الكبــرة التــي ال تــزال مســتحكمة، ال ســيا يف 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى. وســتتزايد املســاحة العامليــة املخصصــة للحبــوب زيــادة طفيفــة، يف حــن يتوقــع 

أن تــؤدي زيــادة مســاحة فــول الصويــا إىل تلبيــة الطلــب عــى األعــاف الحيوانيــة والزيــت النبــايت.

وســيتأىت منــو إنتــاج اللحــوم واأللبــان مــن زيــادة عــدد القطعــان وارتفــاع اإلنتــاج للحيــوان الواحــد، مــع اســتمرار 

وجــود اختافــات كبــرة يف كثافــة اإلنتــاج. وميثــل منــو إنتــاج الدواجــن قرابــة نصــف إجــايل زيــادة إنتــاج اللحــوم 

عــى مــدى العقــد. ومــن املتوقــع أن تتســارع وتــرة منــو إنتــاج الحليــب مقارنــة بالعقــد املــايض، ال ســيا يف الهنــد 

وباكســتان.
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إجاميل املصيد املصيد لالستهالك البرشياملحصول

القمح الذرة األرز فول الصويا



سيواجه مستوردو األغذية قلة 
العرض بالنسبة إىل معظم 

املنتجات

تشري أساسيات السوق إىل ثبات 
أسعار املنتجات الزراعية

صايف التجارة اإلقليمية يف املنتجات الزراعية– 4الشكل 

وتهيمــن تربيــة األحيــاء املائيــة عــى منــو قطــاع األســاك، نظــرًا إىل أن إنتــاج مصايــد األســاك الطبيعيــة يتحــدد 
باملســتوى الحــايل لألرصــدة وتحكمــه السياســات للحــد مــن الصيــد املفــرط. وســتحافظ الصــن عــى حصــة تفــوق 
60 يف املائــة مــن اإلنتــاج الســميك العاملــي. وتشــر التوقعــات إىل أن إنتــاج األســاك املســتزرعة هــو مصــدر الروتــن 

األرسع منــًوا بــن الســلع.

التجارة
مــن املتوقــع أن تتباطــأ وتــرة منــو التجــارة يف املنتجــات الزراعيــة والســمكية لتصــل إىل نحــو نصــف معــدل النمــو 

املســجل خــال العقــد املــايض. غــر أن التجــارة ســتمثل عموًمــا حصــة ثابتــة مــن إنتــاج هــذا القطــاع خــال العقــد 

املقبــل. وعــى العمــوم، أثبتــت التجــارة يف املنتجــات الزراعيــة أنهــا أكــر قــدرة عــى الصمــود أمــام تقلبــات االقتصاد 

الــكيل مــن التجــارة يف غرهــا مــن الســلع. وبالنظــر إىل املســتوى العــايل نســبيًا للحايــة التــي يتمتــع بهــا القطــاع 

الزراعــي، فإنــه ميكــن لنمــو التجــارة يف املنتجــات الزراعيــة أن يتعــزز بفضــل املزيــد مــن تحريــر الســوق.

وتتزايــد أهميــة الــواردات الغذائيــة بالنســبة إىل األمــن الغــذايئ، ال ســيا يف أفريقيــا جنــوب الصحراء الكرى وشــال 

ــا أكــر لكــن مــوارد  أفريقيــا والــرق األوســط. ويف حــن أن هــذا األمــر قــد يــرز، بالنســبة إىل بعــض البلــدان، طلبً

طبيعيــة غــر كافيــة لزراعــة األغذيــة محليًــا، فإنــه قــد يشــر يف حــاالت أخــرى إىل مشــاكل خاصــة بالتنميــة الزراعية 

ينبغــي االهتــام بهــا.

ويف ظــل ظــروف العــرض والطلــب األساســية املتوقعة التي تشــر إليهــا التوقعــات، يتوقــع أن تتبع األســعار الحقيقية 

ملعظــم الســلع الزراعيــة والســمكية اتجاًهــا تراجعيًــا طفيًفــا، مبــا يبقيهــا عنــد مســتوى أدىن مــن الــذروات الســابقة 

خــال الســنوات العــر القادمــة. وإن أســعار الســلع الزراعيــة عرضــة لتقلــب كبــر، وقــد تشــهد انحرافــات كبــرة 

عــن اتجاهاتهــا الطويلــة األجــل لفــرة زمنيــة طويلــة.

األسعار
يف ظــل ظــروف العــرض والطلــب األساســية املتوقعــة التــي تشــر إليها التوقعــات، يتوقــع أن تتبــع األســعار الحقيقية 
ملعظــم الســلع الزراعيــة والســمكية اتجاًهــا تراجعيًــا طفيًفــا، مبــا يبقيهــا عنــد مســتوى أدىن مــن الــذروات الســابقة 
خــال الســنوات العــر القادمــة. وإن أســعار الســلع الزراعيــة عرضــة لتقلــب كبــر، وقــد تشــهد انحرافــات كبــرة 

عــن اتجاهاتهــا الطويلــة األجــل لفــرة زمنيــة طويلــة.

تطور أسعار السلع عىل املدى املتوسط بالقيمة الحقيقية– االشكل 
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مالحظة: مؤرشات األسعار بالنسبة إىل مجموعات سلعية محسوبة باستخدام ترجيح ثابت 

يّل، باستخدام متوسط قيمة إنتاج الفرة 2014-2016 كأوزان. للسلع داخل كل مجموع كُ
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لقد أدى النمو الواسع النطاق 
إىل انخفاض كبري يف مستوى 

نقص التغذية يف جنوب رشق 
آسيا. وستكون هناك حاجة إىل 

تحسني إدارة املوارد وإىل البحث 
والتطوير واالستثامر من أجل 

تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
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الشكل 6 – التغريات يف أنشطة اإلنتاج الرئيسية يف جنوب رشق آسيا

جنوب رشق آسيا
ــا وشــهد  ــز الفصــل الخــاص للتوقعــات عــى بلــدان جنــوب رشق آســيا التــي كان فيهــا النمــو االقتصــادي قويً ركّ

فيهــا القطاعــان الزراعــي والســميك منــًوا رسيًعــا. وإن النمــو الواســع الــذي شــهده اإلقليــم مّكنــه مــن تخفيــض 

مســتوى نقــص التغذيــة إىل حــد كبــر يف الســنوات األخــرة.

لكــن منــو الزراعــة ومصايــد األســاك يف اإلقليــم  أدى إىل زيــادة الضغــط عــى املــوارد الطبيعيــة، مــا أثــر عــى 

وجــه الخصــوص يف قطاعــي زيــت النخيــل واألســاك املوجهــة نحــو التصديــر. وتشــر التوقعــات إىل بــطء منــو 

ــز عــى التنميــة املســتدامة. إنتــاج زيــت النخيــل بوتــرة كبــرة نظــرًا إىل أن البلــدان املنتجــة الرئيســية تركّ

وســتكون هنــاك حاجــة إىل تحســن إدارة املــوارد وزيــادة البحــث والتطويــر لتحقيــق منــو مســتدام يف اإلنتاجيــة. 

كــا ميكــن إعــادة توجيــه السياســات الهادفــة إىل دعــم إنتــاج األرز مــن أجــل تيســر تنويــع الزراعــة. وبالنظــر 

إىل رسعــة تأثــر اإلقليــم بتغــر املنــاخ، هنــاك حاجــة إىل االســتثارات لتيســر التكيــف.
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