
cr
éd

it 
ph

ot
o:

 ©
FA

O
/E

ze
qu

ie
l B

ec
er

ra

االستعراض السنوي لعام 2017

مركز االستثامر يف منظمة 
األغذية والزراعة

وافق املجتمع الدويل من خالل اعتامد أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش عىل تحقيق 
خطة التنمية الطموحة بحلول عام 2030. واالستثامر يف األغذية والزراعة عامل حاسم من أجل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

تدعو هذه الخطة الطموحة إىل بذل جهود استثنائية وهي جهود 

ينبغي متويلها. ولن يكون التمويل عن طريق املساعدات اإلمنائية 

الرسمية وحده كافياً. إذ نحتاج اليوم وأكرث من أي وقت مىض إىل 

حشد االستثامرات الخاصة لتطوير واستكشاف طرق مبتكرة للتأكد 

من وصول األموال إىل املجاالت التي هي يف أمّس الحاجة إليها. ومتثّل 

الرشاكات والتعاون واالستعداد إىل العمل معاً عرب مختلف األقاليم 

والبلدان والقطاعات عنارص أساسية لتنفيذ خطة عام 2030.

واستناداً إىل حسابات منظمة األغذية والزراعة تبلغ قيمة املوارد 

اإلضافية الالزمة للقضاء عىل الفقر والجوع بحلول عام 2030، 265 

مليار دوالر أمرييك سنوياً.

منوذج فريد من نوعه

يف عام 1964، أقام مركز االستثامر التابع ملنظمة األغذية والزراعة 

رشاكات مع الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية واملنظامت 

الوطنية والقطاع الخاص ومنظامت املنتجني لتقديم خدمات دعم 

االستثامر للبلدان النامية والبلدان التي متر يف مرحلة انتقالية، يف 

مجاالت األمن الغذايئ والتغذية والزراعة والتنمية الريفية واإلدارة 

املستدامة للموارد الطبيعية. ويدعم املركز اليوم عمليات االستثامر يف 

حوايل 70 بلداً.

ويقّدم مركز االستثامر، وهو ميثّل جهة االتصال عىل مستوى املنظمة 

للرشاكات مع املؤسسات املالية الدولية الكربى، االبتكار واملعارف 

والخربات الفنية والسياساتية للتأثري يف عمليات االستثامر، موفّراً 

الدعم للبلدان لتصميم وتنفيذ وتقييم االسرتاتيجيات والخطط 

والربامج واملشاريع الخاصة باالستثامرات يف مجال األغذية والزراعة.

وتتمثل والية املنظمة عىل الصعيد العاملي لدعم االستثامر يف 

التقسيامت الجغرافية الثالثة التالية: أفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ 

وآسيا واملحيط الهادئ؛ وأوروبا وآسيا الوسطى والرشق األدىن وشامل 

أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.

تندرج تهيئة بيئة مواتية لالستثامرات يف مجايل األغذية والزراعة 

يف صلب الدعم الذي تقّدمه املنظمة للدول األعضاء. وميثل ربط 

املساعدة يف مجال السياسات بدعم االستثامر املفتاح من أجل 

إحداث األثر املنشود عىل نطاق واسع.
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املبلغ اإلجاميل لألموال التي تم حشدها لالستثامر خالل عام 2017 بدعم 
من منظمة األغذية والزراعة

العدد اإلجاميل ألنشطة الدعم يف مجال السياسات التي 
تم تنفيذها يف عام 2017

املوارد البرشية التي حشدها مركز االستثامر يف 
املنظمة خالل عام 2017

أكرث من

مليارات دوالر أمرييكبلداً

دراسة للسياسات

دراسة 
للقطاعات

اسرتاتيجيات زراعية

عمليات حوار بني القطاعني 
العام والخاص بشأن السياسات

خبرياً فنياً عاملني يف 
املنظمة ومعارين من 

اإلدارات األخرى

مستشاراً 
)دولياً ووطنياً(

أكرث من

أخصائياً يف مجال 
االستثامر وموظفاً 

معاوناً

مرشوعاً استثامرياً



 
عدد وقيمة املشاريع االستثامرية التي متولها املؤسسات املالية الدولية الرشيكة والتي 

وضعت بدعم مركز االستثامر يف املنظمة، بحسب املنطقة الجغرافية )2017(
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ميّثل مركز االستثامر جهة االتصال عىل مستوى املنظمة للرشاكات 

مع املؤسسات املالية الدولية الكربى لتصميم مشاريع االستثامر 

وحشد املوارد وتوفري مستوى عال من الدعم الفني الذي يستجيب 

الحتياجات البلدان.

ويساعد هذا النهج عىل تحديد الحواجز السياساتية والترشيعية 

والتنظيمية والرضيبية التي تعيق التنمية، فضال عن خيارات 

لالستثامرات املسؤولة. وإّن خدمات تنمية القدرات التي يوفّرها 

املركز متخصصة للغاية ومصممة لتعزيز قدرة األفراد واملؤسسات 

عىل اتخاذ قرارات استثامرية أفضل.

 ويف عام 2017، ساهم مركز االستثامر يف تصميم عدد من املشاريع 

أو يف توفري املساعدة الفنية لها 

أو يف اإلرشاف عليها أو تقييمها وقد بلغ عددها 153 مرشوعاً يف 68 

بلداً. وقد تم االضطالع بأكرث من 800 بعثة ودراسة مكتبية لدعم 

البلدان األعضاء.

التطلّعات املستقبلية

يواصل مركز االستثامر تكييف مهاراته وخرباته لالستجابة للتحديات 

الجديدة. وتشمل مجاالت اهتامم املركز 

يف املستقبل إقامة روابط أقوى بني السياسات واالستثامر ووضع 

آليات فعالة لحشد االستثامرات من مصادر متنوعة. 

إن منظمة األغذية والزراعة وال سيام عن طريق مركز االستثامر، 

مستعّدة لتقديم خرباتها للتأثري يف الفرص الواعدة 

يف استثامرات ذات أثر اجتامعي كبري ومتويل إجراءات التصدي لتغري 

املناخ واالبتكارات يف مجال التكنولوجيا.

ومن الواضح أنه إذا ما رغب املجتمع الدويل يف القضاء عىل الفقر 

والجوع بحلول عام 2030 ويف حامية موارد األرض لألجيال القادمة 

ومعالجة سائر املشاكل العاملية املعّقدة، فإن االستثامر يف الحلول 

املبتكرة وتوطيد التعاون بني القطاعني العام والخاص رضورة 

مطلقة.

السيد محمد املنصوري، مدير مركز االستثامر يف منظمة األغذية والزراعة.
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أوروبا وآسيا الوسطى
714 مليون دوالر أمرييك

7 مشاريع
الرشق األدىن وشامل أفريقيا

369 مليون دوالر أمرييك
4 مشاريع

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
703 ماليني دوالر أمرييك

10 مشاريع أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
701 1 مليون دوالر أمرييك

16 مرشوعاً

عدد وقيمة املشاريع االستثامرية التي متولها املؤسسات املالية 
الدولية الرشيكة والتي وضعت بدعم مركز االستثامر يف املنظمة، 

بحسب املؤسسة املمّولة )2017(

آسيا واملحيط الهادئ
040 3 مليون دوالر أمرييك
18 مرشوعاً

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
آسيا واملحيط الهادئ
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أوروبا وآسيا الوسطى
الرشق األدىن وشامل أفريقيا

مليارات دوالر 
أمرييك

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
ً 11 مرشوعا
947 مليون دوالر أمرييك

مرصف التنمية الكاريبي
مرشوع واحد )1(
36 مليون دوالر أمرييك

البنك الدويل
ً 39 مرشوعا
483 5 مليون دوالر أمرييك

مؤسسات أخرى )برامج 
التعاون التقني/حسابات 
األمانة(
4 مشاريع
61 مليون دوالر أمرييك

ويساعد مركز االستثامر يف حشد وتنسيق االستثامرات يف مجايل 

األغذية والزراعة عىل املستوى القطري، موفراً املساعدة للحكومات 

يف وضع اسرتاتيجيات وخطط االستثامرات الزراعية املناسبة. وبالتايل 

فهو يساعد البلدان يف اتخاذ قرارات استثامرية أفضل ويف مواءمة 

سياساتها واستثامراتها يف مختلف الوزارات املختصة.

وهو يعمل كوسيط محايد ويسّهل الحوار ضمن مجموعة واسعة 

من الجهات الفاعلة يف القطاعني العام والخاص، مبا يشمل املزارعني 

-وكبار املستثمرين -واملصارف ومؤسسات التمويل. وغالباً ما يدعم 

هذا املركز الحكومات لوضع منابر للتشاور من أجل إضفاء الطابع 

املؤسيس عىل هذا الحوار، ويقّدم املشورة بشأن السياسات عموماً. 
االتصال: مركز االستثامر التابع ملنظمة األغذية والزراعة

Investment-Centre@fao.org
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