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 االستوائيةسلع الو مواد اخلام واآلفاق املستقبلية لألسواق الدولية لل القضااي
 

 وجزامل
اقتصهههههادات الم ي  من البل اا النام ة  يف البسهههههتنة واملنتجات االيهههههتوائ ة منتجات املواد اخلام و  وتصههههه ي  إنتاج سههههه  ي

للماليم من  شههةوحتسههم مسههتوملت املم  ال خاو الم ش لكسهه   رئ سههً ا مصهه رًا مهاابعتبار   منًوايهه ما لقا البل اا  وال
 .2030تحق ق خطة التنم ة املست امة لمام ل   وابلتايللصحاب احل ازات الصغرية يف ال يف

وتبحه  ذه ا الوق قهة يف االاهاذهات احله يتهة والتوقمهات املتويههههههههههههههطهة اد ها مموعهة جتهارة من املواد اخلهام واملنتجهات 
المق  على م ار تشكا ذ ا اديواق ق  الطل  والم ض والتجارة واديمار اليت  يف ااذاتاالااليتوائ ة. وذي تُقّ   

بشهههكا ط  ف يهههتن    االيهههتوائ ة ق ة للمواد اخلام ال ئ سههه ة واملنتجات اديهههمار احلق  املقبا. وتشهههري النتائىل إن لاّ 
الماما ال ئ سههي وراا الفههمف املتوقع ذو خالل السههنوات المشهه  القادمة. ويهه كوا اع اض مم الت النمو السههكا  

ابيف ههههها ة إن و . امل ت ع السهههههكا  نموذات الناطق امليف منو الطل   ومن املتوقع لا ينشهههههم ممظ  الطل  ايف هههههايف يف 
وعلى ااذات منو االيههههت الق القوب يف بم  اديههههواق. يف االاملسههههت لكم و ت فهههه الت التغريات يف ق  ت ع  ذلك  

 بشهههههههكا ليهههههههايهههههههيا   م  وعً االيهههههههتوائ ة الم ض  من املتوقع لا يزداد ايفنتاج الماملي للمواد اخلام واملنتجاتمسهههههههتو  
. ومن انح ة نسهههبً الصهههغ   دورًارقمة ادرا هههي الزراع ة ع  لا يؤدب تويهههب نما من املتوقع مبكايههه  الك ااة وايفنتا  ة  

الصادرات عائ ات  زملدة  س   يفي  ما االيتوائ ة املواد اخلام واملنتجات يف تجارةالمنو ستم  ياملتوقع لا لخ    من 
ا على متزاي  من البل اا النام ة لقا اعتمادً ع د لصههههههههههههههب  وادمن الغ ائي يف الم ي  من البل اا النام ة. ومع ذلك  

  اتق  مجي  على املنتجات غري الزراع ة  وذي عمل ة انتقال  اعتماًداولكت    صههههادراتإي ادات اليف  احملاصهههه ا النق ية
 وانمكاياهتا. ل    ليباهبابمناية 
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 إّا اللجنة م عوة إن:

 
 احملتملة على ادمن الغ ائي انمكايهههههههههاهتا املتويهههههههههطة اد ا اليت لع هتا ادمانة ومناقشهههههههههة  التوقمات ايهههههههههتم اض

 والتنم ة الزراع ة الشاملة؛

 اليت تقوم هبا منظمة ادغ ية والزراعة يف السهههههوق مه ة لنشهههههطة ال صههههه  والتق    وتوقماتد ن تق ي ذاايفع اب ع 
مسهههتنرية  يههه ايهههات ة اختاذ ق اراتعلى ادعفهههاا مسهههاع ة االيهههتوائ ة من ل ا ات يتملق ابملواد اخلام واملنتج ما

 ؛وقائمة على اددلة

  تو ري التو  ه بشهههههما عما منظمة ادغ ية والزراعة املتملق ابديهههههواق والسههههه ايهههههات المامة اخلاصهههههة ابملواد اخلام
توصهه ات ّّكن البل اا وصههانمي السهه ايههات واملنتجات االيههتوائ ة لمل ا لكت   ائ ة خل مة ادعفههاا  وتق   

 .من زملدة ايت  ام ذ ا المما وايت مابه

 

 مفموا ذ ا الوق قة إن: بشماميكن تو  ه لبّ ايت سارات 
 

 لمانة لنة مشكالت السلع
 شمبة اديواق والتجارة

 FAO-CCP@fao.org  ايفلكرتو :الربي  
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 املقدمة -أواًل 

السلع  متويطة اد ا بشما توقمات إ  اا على لمه ة يف دورهتا التان ة والسبمم السلع تكالمشلنة ش دت  -1
ا لوصهههههج اللجنةو المامة.  اتاديهههههايههههه ة و ائ هتا ولمه ت ا يف تو  ه ق ارات السههههه ايههههه  توقماتالا بتويههههه ع نطاق حتل  ليفهههههً

ادمانة ذ ا الوق قة ل حص  ت  لع ّ لنة مشهههكالت السهههلعمن الغ ائي. وايهههتجابة لطل  م مة لأللخ    يهههلًمال شهههما 
 تويهههه ع نطاق تغط ةلادمانة  وختطط 1.جتارة ايههههتوائ ة واد خام ومنتجاتملاملتويههههطة اد ا  توقماتاالااذات احل يتة وال

 سلع ادياي ة يف املستقبا.ال

 من آاثر. ثّ  ن ااصههه ا النق ية وما يرتت  عاحمليهههلع ض بم  اخلصهههائص ال ئ سههه ة ديهههواق وتب ل الوق قة ابيهههتم ا -2
التوقمات املتويههطة اد ا  وتسههلط الفههوا على النتائىل ال ئ سهه ة للتوقمات من اليت تقوم عل  ا ال ئ سهه ة  ال   هه اتتناقش 
القفهههامل الناشهههتة امل تبطة ابلتوقمات. وال يُمّ  اخلتامي لو ه ع م ال قم و    القسههه م ض والطل  واديهههمار. ويُو هههالانح ة 
  رتا هههههات بشهههههما ب تة االقتصهههههاد الكلييسهههههتن  إن ع ة ا    ولكنه ميتا يههههه ناريو ممقواًل اتنبؤً  قماتهل ا التو  يههههها خط اد

   والس ايات الزراع ة والتجارية.الوية  ومنو ايفنتا  ةظ وف الو 

 
 سلع احملاصيل النقديةالسعري ل سلوكالطبيعة  -ااثنيً 

التنم ة االقتصههههادية لتحق ق احملاصهههه ا النق ية الصههههادرات من متم  على عائ ات تزال الم ي  من البل اا النام ة ت ال -3
ايفي ادات      ُتسهههذلك ابيف ههها ة إنمسهههتوملت املم شهههة. و  تو ري   ص المما وحتسهههمالقطاع كمصههه ر لومن واال تماع ة  

 تظاّ . و احلكوم ةعائ ات الفههههه ائ  امل تبطة ابلواردات و/ لو صهههههادرات احملاصههههه ا النق ية يف  امل تل ة احملصهههههلة من الفههههه ائ 
يف  نسهههبً اصهههادرات السهههلع كبرية  السهههك  كنسهههبة متوية من إيايلو  واكهوال االيهههتوائ ة املشههه وابت لصهههادرات احلصهههة ايفيال ة 

 (.1 احلصص ال  دية لبم  املنتجات خالل المق ين املا  م )ال ولرغ  اع اض ع د من البل اا النام ة  

ليهههههمار احملاصههههه ا النق ية ال ول ة يم  اع اض     إاّ بشهههههكا عامالزراع ة غري م ا نتجات الطل  على امل لاّ ومبا  -4
  يتمق  دخا الممال ال ي  م وصهههههههغار ره عن ما تن    اديهههههههمالنّ  ظ   الب اانتالصهههههههادرات. وتُ عائ ات ا اع اض  هههههههمنً 
 -2010و 2008بم عامي ال ق . و ا يزي  من جاط  انم ام ادمن الغ ائي وارت اع مسههههههتوملت   مبشههههههكا يههههههلي املنتجم

يف  14.5الزراع ة بنسبة للمنتجات   اع فج اديمار المامل ة 2019وعام  -املوا قة ل رتة ارت اع ليمار السلع ادياي ة 
ادكت  املنتىل رمبا يمّ  النّب . و ايف املائة تِباعً  14يف املائة و 15.3ة املشههههه وابت واملواد اخلام بنسهههههبليهههههمار مع اع اض املائة  
صههههادرات ال. ونت جة ل لك  اع فههههج عائ ات 2016من  عام ا تق يبً  يف املائة 20بنسههههبة ليههههمارا   ح   اع فههههج داللة

 يف املائة. 6بنسبة  للنبّ  رةدكرب مخس دول مص ّ 

 

                                                      
ن تشهههههما السهههههلع اديهههههايههههه ة امل تارة ادابكا والنّب ول ف  وز اهلن  والوت والسههههه زال والشهههههاب. وت د ايفيهههههقاطات ابلنسهههههبة إن السهههههك  والقطن  هههههم 1

 (.CCP74/2021/4التوقمات املتويطة اد ا املشرتكة بم منظمة التماوا والتنم ة يف امل  اا االقتصادب ومنظمة ادغ ية والزراعة  من الوق قة )
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 الزراعة والتجارة : أمهية احملاصيل النقدية يف قطاعي1اجلدول 

 البلدان
والسكر كنسبة  1االستوائيةحماصيل املشروابت 

 مئوية من إمجايل املنتجات الزراعية
والسكر  1ةاالستوائياملشروابت حماصيل 

 جتارة البضائعإمجايل كنسبة مئوية من 
1990 2000 2018 1990 2000 2018 

 12.6 13.7 32.5 35.9 24.0 44.7  بليز
 37.2 84.1 84.5 75.9 99.0 91.2 بوروندي

 12.4 9.1 16.1 46.9 46.1 58.4  الكامريون
 27.6 28.7 30.9 44.0 58.4 59.9 كوت ديفوار

 2.4 13.0 34.3 13.9 22.0 65.9 يةمهورية الدومينيكاجل
 17.0 10.8 31.1 64.5 33.0 49.6  إيسواتيين

 26.9 55.4 44.2 35.1 78.3 50.2  إثيوبيا
 12.5 28.4 38.2 26.7 48.6 55.4 غواتيماال
 13.5 26.7 24.0 48.0 60.4 30.5  هندوراس

 26.4 34.8 43.0 45.5 60.7 68.5  كينيا
 12.1 15.7 20.3 16.3 16.6 22.4  مالوي

 12.2 12.6 25.9 52.8 68.2 66.4  سريالنكا
 1.4 23.4 28.9 5.7 34.4 42.8  تنزانيا

 22.5 34.2 76.0 43.0 61.6 83.6 أوغندا
 والكاكاو والنبّ تشما الشاب  1

 منظمة ادغ ية والزراعةاملص ر: 
 
هل ا االع اض احلاد يف ليههههمار يههههلع احملاصهههه ا النق ية  ولكن السههههب  ال رب  ت سههههرياتمّت تق   الم ي  من الو  -5

تغريات مع ال كتريًا  الطل يت اعا   ال يف اديواق. لّواًل  تك رة بم الم ض والطل املختالالت االإن  بشكا لياييي  ع 
الطابع ال ائ  للم ي  يم    اري كبري على الطل . اثن ً يفح اث أتقادم  ح كة يههههم ية شهههه ي ة  يتطل ل لك   يف اديههههمار

الصايف التمقري القصري. ويتمتا على امل   الم ض ال ميكن لا يتك ف بس عة  من السلع )متا النب والشاب والكاكاو( لاّ 
 .ار والكساد مت اوتة الطول والممقدورات متك رة من االزدذيف ظ ور غري امل نم  للم ض والطل 

مو هههع تظّا مّ ة بمفههه ا ا خ   إّا   ا )متا ال اف(ا زمن ً ق  يكوا حم ودً أتقري بم  الصههه مات  ويف حم لاّ  -6
تزال  والتؤق  على االااا الطويا اد ا ديههههههمار السههههههلع.  طويلة ادم الالصهههههه مات  ذامة داّ  وذ ا مسههههههملة .نقاش كبري

يف اديهههههههههمار مسهههههههههتم  ح وث اع اض عن  بم  ادحباث    ت من انح ة   بشهههههههههما ذ ا املو هههههههههوع:ادحباث منقسهههههههههمة 
(Prebisch  1950؛Singer   1956 ًم  وع  )ع الم ض مبمّ ل ليهههه ع بكتري  ويههههتال ب يسههههم  ب تكنولو يالتقّ م لاب ا

 و ود ااههاا طويهها ادمهه لدلههة على  ادخ   ومن انح ههة لخ    ال اهه  بم  ادحبههاث .ودخهها ال  د منو السههههههههههههههكههاامن 
(Deaton وLaroque  1992 .) يههههههؤال ا يي  ولكنّ يف اديهههههها   وذ ا ماما إذا كانج اديههههههمار تتبع اااذً إّا مم  ة و 

ياليا  غامفة. وتؤك  بم  ال رايات لاّ   انتائج بشما ذ ا املو وع  ولكنّ جتل ة ا يب ة وتتو   لعمال  .عم قة اآاثر 
  Yang  (1988)  Sapsford (1985)و Grilli(: ا ابل مااااذً  لّا ذناقلب غري اثبتة ) اديهههههههايههههههه ة ليهههههههمار السهههههههلع
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Leon وSoto (1997  )Cashin وMcDermott (2001)   ال عام )لب   السهههلسهههلة اثبتة بشهههكاي   آخ وا لاّ ب نما
Yoon (2013 .)و Yamada( و2005) Urzua (1989  )Perron (1989  )Zaniasو Cuddingtonااهههههاا(: 

 التحل ا.وع املؤش ات املست  مة يف ون لخ  الم ناتو رتة  اديال   ختالف  ختتلف النتائىل ابوبشكا عام

ت ابري  مالة يف جمال  الختاذة ابلغ ادمه  لم ًا وطب مة صههههه مات اديهههههمار     خصهههههائص يهههههلسهههههلة اديهههههمار ويم ّ  -7
ربامىل  دائمة. ص مات اديمار تكوا   اديمار غري التابتةيلسلة إن وابلنسبة والرتت بات املؤيس ة. اديمار ي ايات 

على امل   الطويا. وكاا ذ ا ذو احلال غري مسههههههههههههههت امة غري التابتة  املمتلكاتاليت تتجاذا تتب ج اديههههههههههههههمار لو ال خا 
ُصمِّمج ملمالة  مف اديمار وتقلب ا. واليت ا اقتصادية" جتلف ات اقات السلع ادياي ة اليت تتفمن "بنودً إن ابلنسبة 

. إبطائه يف حتق ق النتائىل امل  وة بسهههههههب  صهههههههموبة عكس االااا التنازيل لأليهههههههمار لو عموًماوق   شهههههههلج ذ ا االت اقات 
 1989والكاكاو يف عامي  ابلنبّ ب نما توق ج الت خالت اخلاصهههههة   1984وانت ج الت خالت يف ليهههههواق السهههههك  يف عام 

 .2000. وايتم ت ت ت بات ايفم اد ابلوت واملطاط حىت عام اتِباعً   1993و

 قسهههههه يف ال اليت مّت تو هههههه ح ا ال   هههههه اتا بم د من رذنً  2029-2020التوقمات املتويههههههطة اد ا لل رتة  وتظاّ  -8
)الشههههههاب لسههههههلع   يج ابيههههههت  ام مناذج اارية خاصههههههة ابذ ا إن عمل ات حماكاة لُ  لرقام التوقمات بلورةالتايل. وتسههههههتن  

  حالةيف (VARX) للمو ِّ ات مع متغرّي خار ي  ايتاالحن ار الونظام   (الز السههههههههه وادابكا و   وز اهلن لل اف والوت و 
وقاع ة الب اانت ايفحصههههائ ة التجارة  و اديههههواق شههههمبة  قاع ة ب اانتسههههلع من ال زان ات وأتيت اململومات اخلاصههههة مب. النبّ 

الصهههادر عن  ةالمامل  ة اق االقتصهههاديا  تق ي  توقمات االقتصهههاد الكلي من ايهههُتمّ ت. وق  للنبّ   واملنظمة ال ول ة للمنظمة
 .صن وق النق  ال ويلعن  ةاالقتصاد الماملي الصادر وتوقمات  بنك ال ويلال
 

 التوقعات تقوم عليهااليت  ة الرئيسيةالكلي يةقتصاداال الفرضيات -ا اثلثً 

على  19- ائحة كو   آاثر  يف االعتبار القتصهههاد الكلي هل ا التوقمات اديهههايههه ةال   ههه ات اخلاصهههة ابأتخ    -9
   من املتوقع لا يتمهها  إن حههّ  مههاال تزال غري مؤكهه ة  2021التوقمههات لمههام  لاّ  مع. و ةالمههامل هه يههةاالقتصهههههههههههههههادالتوقمههات 

مع مم الت  ّاشههههً ا  2029إن عام  2022  ولا يتسههههارع من عام 2020لمام االقتصههههادب التباطؤ االقتصههههاد الماملي من 
 .النمو السنوية املتوقمة قبا ب اية الائحة

مم ل منو الناتىل احمللي ايفيايل لقا يف  متويههههههههههههههط لا يكوا من املتوقع  توقماتالاليت تشههههههههههههههمل ا وخالل ال رتة  -10
البل اا الناشههتة والنام ة. ومن املتوقع لا يرتاوا النمو االقتصههادب يف لم يكا الالت ن ة  ا ذو عل ه يفاالقتصههادات الصههناع ة م

ل  يق ا وآي ا مبم ل منو ب نما من املتوقع لا تنمو   ينوملً يف املائة  3.0و 0.5ومنطقة البح  الكاريي والش ق ادويط بم 
 .(1يف املائة )الشكا  6يصا إن لعلى ق  

يف املائة  0.95ق را  مبم ل منوّ   2029يف عام  ات نسههههههههمةمل ار  8.5صهههههههها ع د يههههههههكاا الما  إن ومن املتوقع لا ي -11
المق  املا هههي. ومن املتوقع  خاللاملسهههّجا يف املائة  1.16البالغ نمو المبم ل    مقارنةلتوقماتخالل ال رتة املشهههمولة اب يهههنوملً 

لا تشهه   لكرب زملدة  من املتوقعاليت  يف ل  يق ا  نوب الصههح اا الكرب    وال يهه مايف املناطق النام ةقوب ح وث منو يههكا  
ايهههههنوية. ومن املتوقع  ح وث زملدات كبرية يف آيههههه ا )ابيهههههتتناا الصهههههم واهلن ( والشههههه ق ادويهههههط و ال ل  يق ا ولم يكا  ليفهههههً

 .الالت ن ة
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 لتوقعاتالفرتة املشككككككمولة ابخالل  سكككككككايمعدل النمو الو ناتج احمللي إلمجايل ال النمو السككككككنوي عدلم :1الشكككككككل 

 ( حسب املناطق )بلدان خمتارة( 2020-2029)

 
 املص ر: منظمة ادغ ية والزراعة / البنك ال ويل

 
ااد ا تتمق  التوقمات املتويهههطة و  -12 . ومن يههه ةالسههه ا املمايريابحلالة ال اذنة ديهههواق احملاصههه ا النق ية ال ول ة و  ليفهههً

الم ض والطلهه  يف   ههاني على   مع أتقرياتبهه ايههة التوقمههات رتة ي  من على  19- ههائحههة كو  هه  أتقري الوا هههههههههههههه  لاّ 
 على اكبريً   ا  أتقريً الوطن ة الحتواا انتشهههههار ال ريو  على يهههههب ا املتال  ا السهههههلطاتت   هههههاليت  الق ودلق ت ق  و ق. ايهههههو اد

 ط يق ابلفههه ورة عنواليت   يتّ  تمويفههه ا   2020ال يههه ما خالل ال بع ادول من عام   والكاكاو والنبّ ايهههت الق الشهههاب 
التمقري وتمطا اخل مات اللو سهههههههت ة احملل ة وال ول ة. ومتلف حج  الممالة نقص بالم ض  أتق و .املنزيل ارت اع االيهههههههت الق

 .اذي ادكت  تف رً  املنتجات القابلة للتلفكانج ولكن بشكا عام    املنتىلابختالف 
 آب /لغسههههههههطسو  2018لملر  /مايو بم  2يههههههههمار احملاصهههههههه ا النق يةد منظمة ادغ ية والزراعة مؤشهههههههه واع    -13

والقطن. واع   املؤشهههه   النبّ ليههههمار ارت اع   مع 2019 كانوا ادول  /ديسههههمربيف نقطة  100 قبا لا يتما  إن  2019
  2020ليلول /  يهههههههههبتمربو ّوز  /يول و املمت ة بميف ال رتة  م ة لخ   قبا لا ي ت ع  2020كانوا التا    يناي  / يفا جم دً 

  اع فههههج ليههههمار ن ايفصههههابة ابل ريو ب اية املو ة التان ة م مع. ومع ذلك  ات رجي ً  ايفغالق المامليمع خت  ف عمل ات 
 هإن لنّ  التوقماتطل  الماملي. وتشري نتائىل ال  م عومة ابع اض 2020 تش ين ادول /احملاص ا النق ية ال ول ة يف لكتوب 

                                                      
ذو مؤش  م ّ   حبس  الصادرات ويربز التغريات احلاصلة يف اديمار ال ول ة للنّب والشاب  يمار احملاص ا النق يةد منظمة ادغ ية والزراعةمؤش  إّن  2

 اديود والكاكاو والقطن. 
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من ح   ل المق  املقبا خالا ا ط   ً ارت اعً يههههمار احملاصهههه ا النق ية د منظمة ادغ ية والزراعةمؤشهههه  من املتوقع لا ي ت ع 
 (.2)الشكا  ابلق مة احلق ق ة ن    ولكّنه ي  مس ةالق مة ايف

 
 احلقيقية ةابلقيم سعار احملاصيل النقديةأل منظمة األغذية والزراعةملؤشر املتوسطة األجل  غرياتالت :2الشكل 

 
 .انكماش ماماك  ادم يك ة يف الوالملت املتح ةيمار احملاص ا النق ية مؤش  لست  م مالحظة: يُ 
 ةمنظمة ادغ ية والزراع املص ر:

 

 السلعةسب حبأبرز التطورات  -ارابعً 

 الشاي -لف أ

  بوترية لبطم يههههههنوملً  يف املائة 2.1لشههههههاب اديههههههود بنسههههههبة الماملي لنتاج ايفي ت ع من املتوقع لا   2029حىت عام  -14
مل وا طن   4.17ا يصهههههها ايفنتاج إن . ومن املتوقع ليف املائة 2.5 يبلغ مم ل النموكاا من المق  السههههههابق عن ما   بقل ا

ا م عومً (  يف املائة 4.1ا )تويههع الصههم كبريً دات يف الصههم وك ن ا واهلن  ويهه يالنكا. ومن املتوقع لا يكوا زملاليمكس  ام
من املتوقع لا يوانا ابلصههههم. و مقاطمة يف املزروع   pu 'erشههههاب قوب يف الطل  احمللي على الشههههاب اديههههود متاالنمو ابل

  اتباعً  يههههنوملً يف املائة  0.6يف املائة و 2.1  بنسههههبة النكاك ن ا ويهههه ين للشههههاب اديههههود  لال ومها  ريمصهههه ّ  لكربإنتاج ينمو 
 .ينوملً يف املائة  2.3يف اهلن  بنسبة ايفنتاج توقع لا يزداد يُ ب نما 

 4.02ل صههههها إن  يهههههنوملً يف املائة  6.3 ق رالشهههههاب ادخفههههه  مبم ل ليههههه ع الماملي لنتاج ايفينمو املتوقع لا ومن  -15
 1.92من  تق يًبا يف الصم ح   يتوقع لا يتفاعف إنتاج الشاب ادخف  التويع  ما يمكس 2029مل وا طن يف عام 
بهه اًل من زملدة ايفنتهها  ههة عن  نموال ينتىل . ومن املتوقع لا2029طن يف عههام  ماليم 3.7إن  2019مل وا طن يف عههام 
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 فههههها. ومن ادزراع ة الماريهههههات املو المال ة  تادصهههههناف ذات الغال  من خالل إعادة زراعة ادرا هههههي تويهههههع مسهههههاحات
 .يف املائة 4.0مم ل منو ينوب يبلغ تويط كبري من إنتا  ا من الشاب ادخف  مبشكا  انم ب ج لا تزي     ليًفااملتوقع 

 4.1خالل المق  القادم ل صهههها إن  يههههنوملً يف املائة  2.0ايههههت الق الشههههاب اديههههود بنسههههبة يزداد ومن املتوقع لا  -16
يتوقع لا إذ يف الصهههههم  لكرب مخسهههههة بل اا منتجة  هههههمن لكرب تويهههههع  صهههههاومن املتوقع لا حي. 2029مل وا طن يف عام 

الشهههاب اديهههود  يف املائة   4.9 اق رذ ةيهههنويبزملدة   2029ا يف عام طنً  397 227يصههها ايهههت الق الشهههاب اديهههود إن 
الشاب. ومن املتوقع  اليت القابل وائ  الصح ة املتزاي  الوعي تُمز  إن بشمب ة كبرية يتمتع والشاب ال اكن  pu'erشاب و 

ا يف املائة(   5.1يف املائة(  وروان ا ) 8.1حتق ق منو قوب يف الم ي  من البل اا املنتجة يف ل  يق ا وآيه ا  متا لوغن ا ) ليفهً
يف  2.4ون بال ) (يف املائة 2.8وبنغالديش ) يف املائة(  3.8يف املائة(  وزمبابوب ) 4.0ومالوب )يف املائة(   4.3وك ن ا )

 يف املائة(. 1.4النكا )وي ي  يف املائة( 1.5وإن ون س ا )  يف املائة( 2.1املائة(  واهلن  )

لتصههههها إن  يهههههنوملً  يف املائة 1.4صهههههادرات الشهههههاب اديهههههود بنسهههههبة تزي    من املتوقع لا املقباالمق   م   علىو  -17
 يالنكا واهلن  ر  تل  ا يههههههههيف ك ن ا اليت من املتوقع لا تظا لكرب مصهههههههه ّ    بسههههههههب  الزملدة2029مل وا طن يف عام  1.41

الشهههههههههههههاب المامل ة من صهههههههههههههادرات اللا تنمو  انم ولوغن ا وتنزان ا والصهههههههههههههم ون بال وزمبابوب. ومن املتوقع ج وادر نتم و  
  ينوملً يف املائة  4.0دة ق رذا   بزمل2029ا حبلول عام طنً  616 527صا إن تلي ع على امل   املتويط  ل ادخف  بوترية

الس ط ة شاب ادخف . ومن املتوقع لا تستم  الصم يف لل نريمص ّ لكرب قالقة  من ب ماتامليف القوية م  وعًة ابلزملدات 
  يف املائة 3.6ق رذا زملدة يههنوية بمن الصههادرات   يف املائة 70يههوق تصهه ي  الشههاب ادخفهه   ح   ّتا لكت  من على 

 ا.تِباعً  يف املائة 6.5و يف املائة 7.0 سبةانم وال اابا  بن ج تل  ا   

 البن  - ابء

 وذلك ماليم طن خالل المق  املنت ي 10إن ل صهها  يههنوملً يف املائة  1.9بنسههبة الماملي للنّب منًوا نتاج ايف يههّجا -18
املزروعة واعتماد  املسههههههههههههههاحاتتويههههههههههههههع رئ سههههههههههههههي  بم  ىل منتِ ذو  م ان ج  ت كبرية يف    ما يمكس زملدا2019حىت عام 

يف املائة  1.8ق را مبم ل منو ينوب  للنبّ  ينتاج الماملايف  من املتوقع لا يزداد 2029ماريات زراع ة   ي ة. وحبلول عام 
يف املائة  1.3نتاج بنسهههههههههههبة ايفيزداد من املتوقع لا  يف الما   للنبّ لكرب منتىل  مل وا طن. ويف الربازيا  11.73ل صههههههههههها إن 

 ربّ وك لك إنشهههههاا نظ  واحلصهههههاد  التقل   عمل يت يف وامل كنة املسهههههتنسههههه ة شهههههتالت املتزاي  لل يهههههت  امب فههههها اال يهههههنوملً 
ا  ي ة. ومن املتوقع  ا ابحلوا ز السهه ايههات ة ال ام ة إن تمزيز انم  م  وعً  ج  يزداد ايفنتاج يف آيهه ا  وال يهه ما يف  لا  ليفههً

 يف املائة 1.6إق وب ا )+  يف ل  يق ا لب نتجم ال ئ سهههههههه مملإن الا ت ت ع الغاّلت ابلنسههههههههبة   من املتوقع ابملتاذ ا القطاع. و 
من امل ّ   الصناعة يف السنوات ادخرية  ت ا مج   ح   لوي ان ا  يف ويف املقابا(. ينوملً  يف املائة 4( ولوغن ا )+ ينوملً 
 اهل كل ة اليت تؤق  على القطاع.لقصور لو ه ا( بسب  ينوملً يف املائة  0.5-)ايفنتاج يتقّلص لا 

لنواع اعتماد مع ال يهههههههههههه ما   امناخ ً  تطب ق ايههههههههههههرتات ج ات الزراعة ال ك ةحنو ا ا متزاي ً اااذً  النبّ ويشهههههههههههه   إنتاج  -19
 الزراعة ال ك ةتقن ات ايفنتا  ة. وتشهههما تقن ات حتسهههم   وايهههت  ام الب ن ةزراعة السهههنة  وانتشهههار ماريهههات احملاصههه ا احمل

الناشههههههههتة التقن ات   من بم ادشهههههههه اا إنرتنجو   والتمل  ا يل  ا الغ ايفت والزراعة ال ق قة  مع تطب قات ايفحصههههههههاال وبوات
الويههههههائا املال ة اليههههههتغالل مزامل ذي اليت ّلك الكبرية  قط املزارع بشههههههكا عام   إّا ومع ذلك  . النبّ  ال ئ سهههههه ة يف قطاع

ايههههههههههههههتتمههارات كبرية. ومن املتوقع لا يؤدب اع ههاض اديههههههههههههههمههار الهه ول ههة وارت ههاع تكههال ف الهه يهه ة اليت تتطلهه  التقن ههات 
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مكايهههههههههه  ايفنتاج يف المق  زملدة  من امل خالت  وال يهههههههههه ما الممالة  إن  ان  اع اض الق رة االيههههههههههتتمارية  إن احل ّ 
 .ا  ةاملقبا  مقارنة ابلسنوات المش  امل

 2019مل وا طن يف عام  9.76من   يهههههنوملً يف املائة  1.9بنسهههههبة  للنبّ توقع لا يزداد االيهههههت الق الماملي من املو  -20
 صههةحب  ويههتظا لورواب لكرب يههوق ايههت الكي المق  املا ههي.عن   لب ابع اض ط  ف 2029مل وا طن يف عام  11إن 
إيايل االيهههههههههت الق الماملي تل  ا آيههههههههه ا ولم يكا الشهههههههههمال ة ولم يكا الالت ن ة ومنطقة البح  الكاريي. يف املائة من  30 تبلغ

يف  2.2يف املائة( ولم يكا الشهههههمال ة ) 1.7لورواب )+  يف مسهههههت لكم التقل  يمللوتسهههههتن  مم الت النمو السهههههنوية املتوقمة 
  لو منتجات الق وة الق وة كبسوالتعبوات و  متااملنتجات بتكارات وا املت صصة النبّ  يف يوقادخري املائة(  إن النمو 

اا م عومً املت صهههصهههة  الق وة لنواع االيهههت الق خارج املنزل إن زملدة ع د  املسهههتم  يف نموال. ولد  للشههه ب الاذزة  ليفهههً
 19-كو     ائحة لاّ مع لخالق ة. و ملمايري مست امة و  ايت  إنتا ه و قً ال ب  المايل الودة ابلنبّ اذتمام املست لكم زملدة ب

على امل   املتويط. انتماش قوب ح وث    من املتوقع 2020يف عام  الق وة خارج املنازل ايت القق  لق ت بش ة على 
الما   ما  بسههههائ ( مقارنة يههههنوملً  يف املائة 5.3يههههت الق )+لالآيهههه ا لعلى مم ل منو شهههه  ت المق  املا ههههي   وعلى م  

 .يف الصمخاصة   اع د السكا ارت اع دخا ال  د وزملدةبشكا ليايي  يمكس

المق  على م ار  الق وة ايت القتؤدب إن زملدة بس عة يف ي ع لحناا الما   ومن املتوقع لا الق وة  تنمو ققا ةو  -21
الق وة ذات يهاليها حمالت ال ب شه  ته السه يع   مع النمو املا هيالمق  يف عل ه ج   وإا كاا بوترية لبطم ما كاناملقبا

 ق وةايهههت الق اليزي  املت صهههصهههة. ويف لم يكا الالت ن ة ومنطقة البح  الكاريي  من املتوقع لا المالمات التجارية واملقاذي 
اليت يهههجل ا يف املائة  1.3ا ب لك عن نسهههبة م ت مً   2029مل وا طن يف عام  2.2 صههها إن ل يهههنوملً يف املائة  1.5بنسهههبة 

يف الربازيا  الق وة ن الظ وف االقتصههههادية وزملدة الطل  على حتسههههّ بشههههكا ليههههايههههي خالل المق  املا ههههي. وذ ا يمكس 
 النبّ منو يههههههههههههههوق و  املتزاي    الطل لدّ الوالملت املتح ة ادم يك ة. و بم  ا عامل ً تا  الو املسههههههههههههههت لك ال ئ سههههههههههههههي يف املنطقة 

 .على السواا يار اخلاملنزيل و قسمي االيت الق يف ا إن ايتتمارات كبرية د مؤخ ً املت صصة يف البال

لتصههها اليت تشهههمل ا التوقمات  رتة الخالل  يهههنوملً يف املائة  1.8بنسهههبة ابلنّب المامل ة  تجارةالتنمو ومن املتوقع لا  -22
المق  املا هههههههههي. ومن خالل وحظ النمو ال ب لُ من  لقّا قل اًل  ذ ا النموويههههههههه كوا . 2029مل وا طن حبلول عام  12إن 

 يهههنوملً املائة يف  1.2يف املائة و 1.8لم يكا الشهههمال ة ولورواب  بنسهههبة  لب  التقل  يم ناملسهههتورديشهههرتملت م املتوقع لا تنمو
ومع ذلك  من املتوقع يف السهوق.  نسهبً ا اما يمكس تشهبمً   لمق  املا هياب قارنةملدىن بق ر ممت ل ال ق  ذ ا يُمّ  و ا. تِباعً 
البل اا النام ة   إن  ان  زملدة ايت  ام ا يف  املبتك ة اتاملنتجو  املت صص النبّ  ادخري يف الطل  علىالنمو ي ع  لا 
(  يههههههههههههههنوملً  يف املائة 2.1يف الربازيا )+  النبّ مب مات تزداد يف السههههههههههههههنوات القادمة. ومن املتوقع لا ايفيايل  الواردات منو

 المق  (  وإا كاا بوترية لبطم ما كانج عل ه يفيههههههههههههنوملً  يف املائة 3.2انم )+  ج  ( و يههههههههههههنوملً  يف املائة 2.5وكولومب ا )+ 
الزا ادكرب من الق مة املفهها ة لكّن املماجل   النبّ ا من مصههادراهت و   ج انمكولومب ا   كّا من  مززاملا ههي. ومن املتوقع لا يُ 

 املستوردة.ظا يف البل اا ي 

 اجلوت -جيم 

 وز اهلن   لل اف ل اف الوت  وادابكا  و تلك اخلاصهههههههههة أالتوقمات تتفهههههههههمن   والنبّ ابيف ههههههههها ة إن الشهههههههههاب  -23
يف ع د قل ا من البل اا النام ة  ح   تسهه   يف التنم ة االقتصههادية وتو   مصهه ر  نسههبً ا. وترتكز ذ ا املنتجات الز السهه و 

ال يهههههههه ما يف اهلن  وبنغالديش ويهههههههه يالنكا والصههههههههم وال لبم والربازيا وتنزان ا وك ن ا. و املزارعم   صههههههههغار دخا للم ي  من
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بم  لمما  وتمزيز ال وابط االقتصههههاديةل  ص  خلقمن ذ ا ادل اف يف املسههههتمّ ة وتسههههاع  املنتجات ذات الق مة املفهههها ة 
 .اد نب ةلممالت ا  واملسامهة يف احت اط ات بم ا وما قبا ايفنتاج م احا ما

 اصهههههائصههههه ا خبم عومً  خالل المق  القادم    من املتوقع لا يظا الطل  على ادل اف الطب م ة قوملً بشهههههكا عامو  -24
ا  ولكن الب ولو يللتحلا  وقابل ت االب ت ة  بسههب  تطب ق ا على نطاق وايههع يف القطاعات الصههناع ة. ومن املتوقع لا  ليفههً

االيت  امات التقل  ية ا إن  ن  مع  نبً يتويع نطاق ايت  ام ا يف التطب قات الصناع ة املبتك ة على امل   املتويط  
 واحلصري والبسط. والسجاد واحلبال الس ن واخل وط وحبال  وط املغزولةيف ادقمشة واخل

يف املائة من  95لكت  من على ا ممً  تسهههههههههتحوذاا متالل  مها اهلن  وبنغالديش اقنم يرتكز إنتاج الوت يف بل ينو  -25
المق  املا ههههههي   على م ار يههههههنوملً يف املائة  3.9يف بنغالديش بنسههههههبة منًوا إنتاج لل اف الوت ق  يههههههّجا الماملي. و ايفنتاج 
االيههههههههههههههت الق احمللي. تمزيز إن  2010ايفلزامي يف عام  الوت قانوا تغل ف   تن  ه ايفنتهاج يف اهلنه   ح ه  لدّ ا متجهاوزً 

ويف (. يهههههنوملً  يف املائة 1.5لبطم ) بنغالديش ولكن مبمّ لايفنتاج يف  يتواصههههها ارت اعمن املتوقع لا على امل   املتويهههههط  و 
المق  املا هههههي بسهههههب  اع اض املسهههههاحة املزروعة على م ار  يهههههنوملً يف املائة  1.8يف اهلن  بنسهههههبة ايفنتاج   اع   املقابا

املتويهههههههههههط حبلول عام على امل   من املتوقع لا يتما  ايفنتاج ومع ذلك  واع اض ايفنتا  ة وارت اع تكال ف امل خالت. 
 .ينوملً  ئةيف املا 1.2بزملدة ق رذا   2029

ق  املا هههي بسهههب  اع اض الشهههحنات ا خالل الما حادً واع فهههج الصهههادرات المامل ة من لل اف الوت اع ا هههً  -26
بنغالديش واهلن . ومن املتوقع لا تتما  صههههههههههههههادرات لل اف الوت على امل   مها و   رين للجوتصهههههههههههههه ّ من لكرب بل ين مُ 

ا. ومن املتوقع اشههحناهتمن بنغالديش ح   تزي  يف املائة   1.3ق رذا زملدة يههنوية مع املتويههط   لا تزداد صههادرات  ليفههً
من بنغالديش. و  من ب ماتبسهههههب  زملدة املالسهههههنوات المشههههه  السهههههابقة  من لبطم بوترية المق  املقبا  ولكن خالل الوت 
واليت من املتوقع لا تن    اهلن   اث  لكرب مصهههههههّ ر   من صهههههههادراتالاالع اض املتوقع يف  لا تُمّوض ذ ا الزملدة شهههههههما
 .ام احملليااليت  زملدة بسب   ينوملً يف املائة  1.5بنسبة  اصادراهت

تزداد الواردات على نطاق وايههههههههههههههع. ومن املتوقع لا ُتوزّع   م كزة على حنو كبريصههههههههههههههادرات الوت  ويف حم لاّ  -27
البل اا املسههههههتوردة ال ئ سهههههه ة  تزاي  منم عومة ابلطل  امليف املائة على امل   املتويههههههط   1.2واردات الوت اخلام بنسههههههبة 

يف املائة من الواردات المامل ة.  80.0اليت ّتا جمتممة لكت  من و   ون بال والصههههههههههههههمابكسههههههههههههههتاا واهلن  لال وذي:   ادربمة
ال كود يف مع ايههههههههههههههتم ار يف البل اا النام ة   قوملً ذلك  من املتوقع لا يظا الطل  على منتجات الوت  ابيف هههههههههههههها ة إنو 

 البل اا املتق مة.

 كااألاب - دال

  والورق  وط  ول  الورقنتىل يف احلبال واخلمل ا اهلزاي  املت اليت  اماب ا  م  وعً يف و ع  ّ  كا يوق ادابيظّا  -28
الماملي يف بل ين مها ال لبم كا ادابإنتاج نة" يف صههناعة السهه ارات. ويرتكز والتطب قات "الل     واحل ف ال  ويةواملنسههو ات

( بسهههب  زملدة ايفم ادات يهههنوملً يف املائة  2.0املتويهههط )على امل    المامليايفنتاج منو يسهههتم  وإكوادور. ومن املتوقع لا 
 من ال لبم  وعلى ال غ  من ركود ايفنتاج يف إكوادور.

على م   السههههههههنوات المشهههههههه  القادمة بوترية لبطم من المق   كااداب المامل ة من صههههههههادراتالتنمو ع لا ومن املتوق -29
  ب نما احمل ً لكت  من قالقة لرابع ايفنتاج  يتّ  ايت الق    من لورواب والصم. ويف ال لبما يمكس الطل  املستق  مالسابق
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 يف املائة 0.3)زملدة ط   ة  املصهههههههههههّنمة ادابكامنتجات صهههههههههههادرات تزداد . ومن املتوقع لا كامالً   ر إكوادور إنتا  اصههههههههههه ّ تُ 
االيههههههترياد ليههههههواق ت ا ع ح ة ادم يك ة والصههههههم واهلن  من الوالملت املت امل ت مة الواردات     عّو ههههههج  ح   (يههههههنوملً 

 .اتِباعً يف املائة  0.3و 0.7  ح   يتوقع لا تن    الواردات بنسبة قل  ية  متا لورواب وال ااباالت

 الز السي - هاء

مع توّقع انتماش   خالل  رتة التوقمات ينوملً يف املائة  1.3بنسبة  الز الس الماملي من  نتاجايفمن املتوقع لا يزداد  -30
المق  املا ههههي. ومن املتوقع خالل يف املائة  3.3اع اض حاد بنسههههبة بم    لكرب منتىل يف الما  اليت تم ّ  ايفنتاج يف الربازيا

ا  2.4بنسههبة ايفنتاج يزي  توقع لا   ح   يُ البل اا املنتجة ال ئ سهه ة ادخ    متا تنزان ا وك ن ا والصههممنو يف ح وث  ليفههً
 يف م غشق .ايفنتاج لا ين    ب نما من املتوقع   على التوايل ينوملً يف املائة  1.0و 1.5و

خالل المق  املقبا  مع  يهههههنوملً املائة يف  1.0بنسهههههبة  الز السههههه  لل اف المامل ة من صهههههادراتالمن املتوقع لا تنمو و  -31
لا تن     من املتوقع ب نما  ربازياصههههادرات التنزان ا  صههههادرات . ومن املتوقع لا تتجاوزيف ل  يق امب مات املنتجم زملدة 

على امل    املصّنمة الز الس منتجات يف تجارة تنتمش ال. ومن املتوقع لا ينوملً يف املائة  0.2الربازيا بنسبة الشحنات من 
ا من الصههادرات المامل ة. ومن املتوقع يف املائة 50ميتا لكت  من يف الما   ح   د مورّ لكرب الربازيا    مع بقاااملتويههط  ليفههً

الطل   يزداد ح   من املتوقع لا واملغ ب والزائ الم ب ة مصههه  ي ورية اململكة الم ب ة السهههمودية و  من شهههرتملتتزداد امللا 
 .ادل اف الطب م ة على امل   املتويط على بةامل كّ  من صناعة البناا

 جوز اهلندألياف  - واو

ُلّ   وز بزملدة الطل  على  ةم  وعا يف السههههنوات ادخرية  كبريً   منًوا وز اهلن  المامل ة دل اف سههههوق ال جيههههجلّ  -32
خالل المق  املا ههههي  ومن املتوقع  تق يًبا تفههههاعف ايفنتاج. و   ومنتجات  وز اهلن البسههههتنةال ب يسههههت  م يف زراعة  اهلن 

 وز اهلن   لل اف إنتاج (. ويت ّ يهههههههههنوملً  يف املائة 1.8لبطم )   ولكن مبمّ لالسهههههههههنوات المشههههههههه  القادمةخالل  لكت  لا يزداد
 قودوتيف ع د قل ا من البل اا.   ب ر ة عال ة ادل اف ادخ  إنتاج متا يرتكز إنتا  ا  ّاًما يف آي ا  و بشكا ليايي 

يف املائة  75لكت  من  سههتحوذ علىتو  د يف الما بم   لكرب مورّ  إن ح ّ تُمّ    ي   اهلن لل اف  وز التويههع يف يههوق  اهلن 
اومع ذلك  من املتوقع الماملي. ايفنتاج من   انم ج    لال وذي: يف البل اا املنتجة ال ئ سهههههه ة ادخ    كبريمنو  حتق ق  ليفههههههً
 النكا واتيلن  وإن ون س ا.وي ي

يف املائة  11.3المق  املا ي   زادت بنسبة خالل ملحوظ المامل ة من لل اف  وز اهلن  بشكا  صادراتال منجو  -33
ولكن  المق  املقباخالل . ومن املتوقع لا يسهههتم  ذ ا االااا املتمت ة من اهلن  اهلن  لّ   وزصهههادرات زملدة  ب ما يهههنوملً 
ائة من يف امل 70صهههههههة االحت اظ حب(. ومن املتوقع لا تقود اهلن  ذ ا التويهههههههع  مع يهههههههنوملً يف املائة  1.4لبطم بكتري ) بوترية

من  يف املائة 65ما يق ب من   ح   ّتا لل اف  وز اهلن المامل ة من  داتوار الالصههههههم  الشههههههحنات المامل ة. ويههههههتتصههههههّ ر
اارة ت ا مج ق  الطل  يف لورواب وي ورية كورمل والوالملت املتح ة ادم يك ة. و لا يزداد إيايل الواردات. ومن املتوقع 

مع  2029المق  املا ههههههههي  ولكن من املتوقع لا تتما  حبلول عام خالل يف املائة  2.9بنسههههههههبة لل اف  وز اهلن  منتجات 
 الشحنات من اهلن .زملدة 
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 القضااي العالقة وأوجه عدم اليقني –ا خامسً 

يف نظ  ليايي تُزرع بشكا يف لهنا املواد اخلام واملنتجات البستان ة وااليتوائ ة  منتجات تتمتا إح   خصائص -34
قابل ة الفهههوا على در ات احل ارة المامل ة وارت اع املتط  ة الم د املتزاي  من الظواذ  الوية . وُيسهههّلط البمل ة ادحادية الزراعة

ست امة املزراع ة النظ  اللا ت كز ال ود المامل ة والوطن ة على االيتتمار يف جي    تغري املناخ. ول لكللتمق  بذ ا احملاص ا 
ولدوات التقن ات   وتمزيز ال قمنة الزراع ة وايهههههههههههت  ام البىن التحت ة واملمارف  على يهههههههههههب ا املتال ممالة التغ ات يف وامل نة

يهههاليههها الق مة امت اد على  تشهههج ع مشهههاركة النسهههاا والشهههبابوميكن ليفههها تمزيز م ونة القطاع من خالل  إدارة امل اط .
 والربامىل املست امة.يف املبادرات  املشاركة زملدة   ودع أكمل ا

على  اعتماًدالكت    و حصهههائا صهههادراهتايف على احملاصههه ا النق ية  اعتماًداولصهههب  الم ي  من البل اا النام ة لقا  -35
واملنتجات املم ن ة ال ذ  وخاصة صادرات املمادا الن  سة  حصص  الب اانت التجارية لاّ  املنتجات غري الزراع ة. وُتظ  

م ي  من البل اا على حسههههاب الصههههادرات الزراع ة من ال 2017و 2000بم عامي بشههههكا كبري  ق  ازدادت)متا الن ط( 
ختفههههههههع لطل  اليت قطاعات الحتويا املوارد إن إّا   بم  املالحظات. لواًل طب مة عمل ة التنويع ذ ا تسههههههههت عي النام ة. و 
ة يف م زاا امل  وعات. كبري ص مات  لض البل اا م ّ عائ ات الصادرات  ويُ يف  اتلتقلبل ا لكربتم  ً يم   نسبً ام ونة لكت  
   ص عما لقا من   ص المماما ق  يُو ّ    املالرل  بكتا ة املمادا الن  سهههههههههههههة و املنتجات املم ن ة  يّتسههههههههههههه  قطاع  اواثن ً 

احملاصهههه ا النق ية  على عتماد المام لال سههههتو امل  يههههاذ  اع اض االقصههههري. واثلتً يف امل   لقّله   يف القطاع الزراعي املتاحة
الم ض يف بل   على مسههههههههتو   ههههههههط اابتاال م  زملدة الرتك ز لاّ يف زملدة ت ك ز ليههههههههواق التصهههههههه ي . وت  يف بم  احلاالت

  يهههههه متم  ااا ذ ا لسههههههوق المامل ة. ويف هناية املطافمصههههههّ ر رئ سههههههي ميكن لا تؤدب إن تقلبات كبرية يف اديههههههمار يف ا
من ح   خ    امتمعانمكايههه على إن يههلع غري زراع ة لخ   على  لع الزراع ة ادول ةالسهه وتصهه ي  من إنتاجاالنتقال 

   وزملدة دخا ال  د.مستوملت ال ق   وحتسم ادمن الغ ائي والتغ ية

زراع ة يف الم ي  من القطاعات غري الالقو  ال ا مة وراا التحول إن  نسهههبً اعائ ات االيهههتتمار ادعلى  شهههّكاتُ و  -36
لا يظا قطاع احملاص ا النق ية جي    . ومع ذلكاتبرغ  ارت اع مستو  التقلّ   رة للمحاص ا النق يةلنام ة املص ّ البل اا ا
 ههة ال ي  ههة. ويف كتري من الهه خهها والتنم يف إجيههاد   ص الممهها وتول هه إن لمه تههه  انظ ً البلهه اا املمن ههة  لولويههة يف اا ذقطههاعههً 

ُتشري التق ي ات إن   اص ا النق ية.  ملى يب ا املتالاحملجمال ب ور م كزب يف   يقوم لصحاب احل ازات الصغرية احلاالت
ت ابري ل لك  مُيكن لا يكوا لل .لشههههههههههههههابالماملي لنتاج ايفيف املائة من  60 لصههههههههههههههحاب احل ازات الصههههههههههههههغرية ينتجوا لاّ 

االقتصهههادية. وتشهههما ايف  ااات اليت على التنم ة  أتقري مباشههه لداا قطاع احملاصههه ا النق ية  ملالئمة لتحسهههموالسههه ايهههات ا
تمزيز مشههههاركة لصههههحاب احل ازات و ( 2؛ )ة يهههه ايههههات ة موات ة لتنم ة القطاع( هت تة ب ت1): الصهههه د ميكن لا تسههههاع  يف ذ ا

على يهههب ا املتال عن  ؛ات احملاصههه ا النق ية إن اديهههواقت سهههري وصهههول منتجو ( 3؛ )لصهههغرية يف يهههاليههها الق مة المامل ةا
احلّ  ادقصهههههى  )متاالسهههههم ية ت ابري غري حول ال االختال ات مواامة املمايري وممالةو ( 4) ؛ارت اع اديهههههمارمن  ط يق احل ّ 

  ي ة.التقن ات الااليتتمار يف البح  والتطوي  واالبتكار واعتماد و ( 5)؛ يف مب  ات ا  ات( امل ل ات ستوملتمل
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