التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة
للفترة 2029-2020

الموجز

جهدا مشتركًا بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية
تمثل التوقعات الزراعية للفترة 2029-2020
ً
والزراعة اللتين استندتا في إعدادها إلى آراء خبراء من الحكومات األعضاء في المنظمتين ومن منظمات سلعية متخصصة.
توافقيا للتقديرات على مدى عشر سنوات في ما يخص أسواق السلع الزراعية والسمكية األساسية على
تقييما
وهي تقدم
ً
ً
األصعدة الوطني واإلقليمي والعالمي .وتركز التوقعات األساسية المرجعية على التوجهات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية
التي تحرك قطاع األغذية العالمي.

تقييم أثر جائحة كوفيد 19-على
األسواق الزراعية في المدى
القصير من خالل سيناريو
إضافي

ورغم عدم تعديل التوقعات المرجعية األساسية لما يعكس الظروف غير المتوقعة الناتجة عن جائحة
مفيدا لتقييم اآلثار المحتملة .وقد تمت دراسة اآلثار اآلنية
منطلقا
ً
تعد
ً
كوفيد 19-الحالية ،فهي ّ
التي قد تتأتى عن الجائحة في األسواق الزراعية العالمية من خالل محاكاة السيناريو األولي .وقد
جرى تكييف اإلسقاطات الخاصة بالسنوات األولى من الفترة المعنية في هذه المحاكاة باستخدام
مؤشرات األثر االقتصادي الكلي األولي للجائحة .أما اإلسقاطات المرجعية الخاصة بالسنوات التالية
من التوقعات فهي تتناسب مع المحركات واالتجاهات االقتصادية األساسية التي تؤثر في األسواق
الزراعية العالمية.

ال تغيير في بنية الطلب على
السلع الزراعية األساسية

كبيرا طوال العقد
تغيرا
وبالنسبة إلى الغذاء والعلف والوقود األحيائي ،لن تتغير أهميتها النسبية
ً
ً
ظل عدم توقع حدوث أية تغيرات هيكلية في الطلب على السلع الزراعية .وتبقى
المقبل في ّ
الزيادة السكانية العالمية عنصر النمو األساسي على الرغم من اختالف أنماط االستهالك واتجاهاته
المتوقعة بحسب الوضع اإلنمائي في كل بلد.

  1.لكشلااستخدام أهم السلع الرئيسية على الصعيد العالمي
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أن استخدامات “الزيت النباتي” و”المساحيق البروتينية” ترد ضمن المجموع .وتشير األلبان إلى جميع منتجات األلبان بما يعادلها من وحدات
مالحظة :لم يفد عن سحق البذور الزيتية على اعتبار ّ
المنتجات الصلبة من الحليب .ويشير استخدام السكر للوقود األحيائي إلى قصب السكر والشمندر السكري بعد تحويلهما إلى ما يعادلها من وحدات السكر.
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تبلغ حصة الدهون والمواد
والمحليات
الغذائية األساسية
ُ
ثلثي الزيادة في االستهالك
العالمي اإلضافي للسعرات
الحرارية

ارتفاعا على مستوى العالم ،لكنه على تراجع كنصيب من
ويشهد اإلنفاق على الغذاء للفرد الواحد
ً
الدخل ال سيما في البلدان المتوسطة الدخل .ومن المتوقع أن يزداد متوسط الغذاء المتوافر للفرد
غراما من البروتينات في اليوم الواحد بحلول عام
الواحد ليصل إلى حوالي  3 000سعرة حرارية و85
ً
 ،2029بحيث تمثل الدهون والمواد الغذائية األساسية حوالي  60في المائة من السعرات الحرارية
ارتفاعا على مدار العقد المقبل هو األكبر مقارنة
اإلضافية .ويتوقع أن يشهد استهالك الدهون
ً
ونظرا إلى التحول الجاري الذي تشهده النظم الغذائية العالمية
بالعناصر األخرى إذ سيبلغ  9في المائة.
ً
التي تتجه إلى زيادة اعتمادها على المنتجات الحيوانية والدهون والمواد الغذائية األخرى ،فمن
المتوقع أن تهبط حصة المواد الغذائية األساسية في سلة األغذية لكل مجموعات الدخل بحلول عام
.2029

تدريجيا جميع مجموعات
تتحول
ً
الدخل من المواد الغذائية
األساسية إلى المواد الغذائية
األعلى قيمة

وسيؤدي اختالف مستويات الدخل وتباين اإلسقاطات بشأن نمو الدخل من بلد إلى آخر إلى تباين
أنماط التغذية على مدى العقد المقبل .فمن المتوقع على وجه الخصوص أن يستغل المستهلكون
في البلدان المتوسطة الدخل زيادة الدخل في تحويل أنماطهم الغذائية من المواد الغذائية األساسية
إلى المنتجات ذات القيمة الغذائية األعلى .ومن المتوقع أن تدعم الشواغل البيئية والمتعلقة بالصحة
في البلدان المرتفعة الدخل التحول من البروتينات الحيوانية إلى المصادر البديلة باإلضافة إلى إيجاد
بديل آني للحوم الحمراء ال سيما لحم البقر من خالل الدواجن واألسماك.

يستخدم قطاع الماشية الذي
مزيدا من
توس ًعا
يشهد
ً
ّ
المحاصيل كعلف

أما زيادة استهالك األعالف فهي تقوم بشكل أساسي على الزيادة المستمرة في قطعان الماشية
وإنتاج االستزراع السمكي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .وتتضمن التوقعات تقديرات
باستمرار تكثيف اإلنتاج الحيواني والسمكي مع زيادة مستمرة في كفاءة األعالف وهو ما ينتج
عنه عالقة ثابتة على الصعيد العالمي بين اإلنتاج الحيواني والطاقة الالزمة واألعالف المكونة من
كبيرا بين البلدان المرتفعة
اختالفا
ً
البروتينات على مدار العقد المقبل .ويختلف تكوين حصص األعالف
ً
والمتوسطة والمنخفضة الدخل نتيجة االختالفات القائمة في تكنولوجيا اإلنتاج.

يبقى استخدام المحاصيل
األساسية في صناعة الوقود
األحيائي ثابتً ا باإلجمال

ويتوقع أال تتجاوز الزيادة في استخدام الوقود األحيائي المصنّ ع باستخدام السلع الزراعية األساسية
المستويات الحالية بشكل ملحوظ وذلك بسبب تراجع دورها في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة
وتراجع استخدام وقود النقل المكون من خليط البنزين ونسبة ضئيلة من اإليثانول في إثنين من أهم
أسواق اإليثانول ،أي الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي.

  2.لكشلااالتجاهات اإلقليمية في اإلنتاج الزراعي والسمكي
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يعزى معظم النمو في إنتاج
تحسن اإلنتاجية
المحاصيل إلى
ّ

ويعزى حوالي  85في المائة من النمو في إجمالي إنتاج المحاصيل العالمية على مدار األعوام
العشرة المقبلة إلى زيادة الغالل الناتجة عن تكثيف استخدام المدخالت واالستثمار في تكنولوجيا
اإلنتاج واتباع ممارسات زراعية أفضل .وتعزى نسبة  10في المائة إضافية من النمو إلى زيادة
المحاصيل لكل رقعة زراعية عن طريق تعدد عمليات الحصاد ،بينما ال يعزى إلى توسيع رقعة األرض
تراجعا
الزراعية إال  5في المائة وعليه فإن الدور الذي تقوم به في تحسين استدامة الزراعة سيشهد
ً
مقارنة بالعقد الماضي.

يعد قطاع األلبان والدواجن
ّ
نموا من بين قطاعات
األسرع
ً
المنتجات الحيوانية على
مستوى العالم

ومن المتوقع أن يزيد اإلنتاج الحيواني العالمي بنسبة  14في المائة على مدار الفترة التي تشملها
التوقعات ،وذلك بفعل تدني أسعار العلف باإلضافة إلى ثبات أسعار المنتجات مما يضمن حصول
نموا إذ تستحوذ على حوالي
المنتجين على هامش ربح مج ٍز .وتبقى الدواجن أسرع قطاعات اللحوم
ً
نصف الزيادة المتوقعة في إجمالي إنتاج اللحوم .وتتركز معظم الزيادة في إنتاج لحم الخنزير في
جمهورية الصين الشعبية التي يتوقع أن تتعافى من ُحمى الخنازير اإلفريقية بحلول عام  .2025أما
فيتوقع أن يواصل اتساعه لتصبح مصايد األسماك الطبيعية أهم مصادر السمك
االستزراع السمكيُ ،
على مستوى العالم.

من المتوقع أن تنخفض
االنبعاثات المباشرة لغازات
الدفيئة الناتجة عن الزراعة خالل
العقد المقبل

وعلى افتراض استمرار السياسات والتكنولوجيات الحالية على ما هي عليه خالل الفترة التي
تشملها التوقعات ،تشير إسقاطات اإلنتاج إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  6في المائة
مقارنة بالمستوى الحالي .وسوف تعزى نسبة  80في المائة من هذه الزيادة إلى قطاع الماشية.
ومن الممكن استكمال خفض معدل انبعاثات الكربون الناتج عن اإلنتاج الزراعي من خالل استخدام
التكنولوجيات التي تحد من االنبعاثات على نطاق واسع .ومن وجهة نظر جغرافية ،من المتوقع أن
نظرا إلى زيادة
تكون غالبية الزيادة في االنبعاثات المباشرة في المناطق الناشئة والمنخفضة الدخل
ً
الناتج من نظم اإلنتاج التي ترتفع فيها كثافة االنبعاثات.

ال غنى عن وجود نظام تجاري
عالمي فعال بالنسبة إلى
األمن الغذائي وسبل العيش
في الريف

وستشهد التجارة العالمية في السلع الزراعية األساسية زيادة طفيفة فحسب مقارنة باإلنتاج إذ إنه من
دون أي تغير في السياسات من شأنه تحفيز التجارة ،ستظل الشحنات الدولية معتمدة إلى حد كبير
على الحجم الكلي للسوق .وستحظى التجارة بأهمية متزايدة بالنسبة إلى األمن الغذائي في البلدان
المحدودة الموارد حيث تستأثر الواردات بحصة كبيرة من االستهالك اإلجمالي للسعرات الحرارية
محوريا في تأمين سبل العيش
دورا
ً
والبروتينات .أما في ما يخص أسواق التصدير ،فستؤدي التجارة ً
في المناطق الريفية .لذا ،ال غنى ،بالنسبة إلى المستهلكين والمنتجين على حد سواء ،عن وجود
فعال يمكن التنبؤ به.
نظام تجاري دولي ّ

  3.لكشلاتطور أسعار السلع األساسية باألرقام الحقيقية في األجل الطويل
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من المتوقع أن تتراجع األسعار
الحقيقية تزامنً ا مع تجاوز الزيادة
في اإلنتاجية ارتفاع الطلب

ويتوقع أن تنخفض األسعار الحقيقية لغالبية السلع األساسية التي جاء ذكرها في التوقعات ،وهو
المخفضة لألسعار (ال
ّ
وفقا لالفتراضات التي شملتها هذه التوقعات ،فإن العوامل
ً
ما يوحي بأنه
سيما تحسين اإلنتاجية) ستتغلب على العوامل التي تتسبب في زيادة األسعار مثل محدودية الموارد
وارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني وارتفاع الدخل.

تراجع أسعار السلع الزراعية في
عام  2020وما بعده نتيجة جائحة
كوفيد19-

في نيسان/أبريل  ،2020أجمع الخبراء على أن آثار كوفيد19-ستتمثل في انكماش العرض والطلب
على حد سواء في ما يخص المنتجات الزراعية وأشاروا إلى إمكانية حدوث اختالالت في التجارة
انطالقا من
ً
والخدمات اللوجستية .وستؤثر هذه االختالالت في جميع عناصر النظام الغذائي،
ً
وصول إلى الطلب
مرورا بالتجهيز والتجارة والنظم اللوجستية الوطنية والدولية،
اإلمداد األولي
ً
الوسيط والطلب النهائي .ويعرض أحد السيناريوهات األولية لجائحة كوفيد 19-بعض التصورات
ويبين هذا السيناريو كيف
المبدئية عن آثار الجائحة في األسواق الزراعية على المدى القريب.
ّ
يمكن لجائحة كوفيد 19-أن تتسبب في صدمة حادة في السوق مقارنة بما سبقها من صدمات.
حادا نتيجة تراجع الدخل المتاح ال سيما
وفي هذا السيناريو ،تشهد أسعار السلع الزراعية
هبوطا ً
ً
في البلدان المنخفضة الدخل بسبب الجائحة .ونتيجة هذا التراجع غير المتوقع في القدرة الشرائية،
سيهبط استهالك المواد الغذائية رغم تراجع األسعار الذي يفترض أن يعوضه .ويشير السيناريو
األولي إلى انكماش الطلب على الزيوت النباتية والمنتجات الحيوانية على عكس الطلب على المواد
أقل .وفي الوقت الذي يشير فيه هذا السيناريو إلى اآلثار
ّ
الغذائية األساسية الذي سيتأثر بدرجة
المحتملة لالختالالت الناجمة عن الجائحة في المدى القريب ،يستمر تجلي تبعات الجائحة االقتصادية
وفقا ألنماط شديدة التعقيد.
ً
واالجتماعية والسياسية

شكوك حول توقعات الطلب
والعرض والتجارة بالسلع
الزراعية األساسية

وتواجه أسواق المنتجات الزراعية العالمية مجموعة من الشكوك األخرى باإلضافة إلى جائحة
كوفيد .19-ففي ما يخص العرض ،تشمل هذه الشكوك مسائل مثل انتشار األمراض/اآلفات مثل
حمى الخنازير األفريقية أو غزوات الجراد ،والمقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية ،وإيجاد حلول
تنظيمية بشأن التقنيات الجديدة لتربية النباتات ،واالستجابة في حاالت الظواهر المناخية المتطرفة.
أما في ما يخص الطلب ،فتتعلق هذه الشكوك بتطور األنماط الغذائية ،والشواغل المتصلة بالصحة
ظل االتجاهات السائدة على صعيد السمنة.
واالستدامة ،واالستجابات على مستوى السياسات في ّ
وستكون لالبتكار الرقمي في سالسل اإلمداد الزراعية الغذائية آثار بالغة على جانبي العرض والطلب.
وأخيرا ،ستؤثر االتفاقات التجارية المستقبلية والعالقات التجارية المتغيرة بين عدد من األطراف الهامة
ً
أيضا.
في األسواق الزراعية ً

انخفاض الطلب على المواد
الغذائية العالية القيمة في
البلدان المنخفضة الدخل نتيجة
الجائحة

للتساؤالت أو لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:

شعبة األسواق والتجارة
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

مديرية التجارة والزراعة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

أو زوروا موقعنا اإللكترونيwww.agri-outlook.org :
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