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 الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بين المشترك األغذية سالمة عن األول الدولي المؤتمر
 األفريقي واالتحاد العالمية

 2019 شباط/فبراير 13-12 أبابا، أديس

 لألغذية مأمونة قيمة سالسل لصالح الخاص القطاع استثمارات حشد

 
 المقّدمة

 فقد النامية، البلدان يف املاضية الثالثة العقود خالل الغذائية النظم يف التطورات حققتها اليت العديدة اإلجيابية النتائج رغم
 طريق عن املنقولة واألمراض للحدود العابرة والنباتية احليوانية األمراض انتشار ازدياد فيها مبا كربى  حتديات مع أيًضا ترافقت
 احلجم واملتوسطة الصغية الزراعية املؤسسات نتتمكّ  لكي العامل املال ورأس االستثمارات من كبير   كم    ضخّ  وسيتعّي .  األغذية

 عن الناجتة الكربى املخاطر تردع ما وغالًبا. الغذائية مظ  النّ  تشهدها اليت التحوالت عن الناشئة التجارية الفرص استغالل من
 تكون قد ما وهو االستثمار، عن اخلاص القطاع يف الفاعلة األطراف النامية البلدان يف القطاع هذا يف التجارية األعمال ممارسة

 التدريب ويف األساسية التحتية البىن يف االستثمار عدم حال يف املستهلكي إىل تصل اليت املنتجات سالمة على سلبية تأثيات له
 للعمل فرص خلق غرار على) الغذائية النظم لتطوير املعروفة املنافع وإنّ .  وإدارهتا األغذية على الرقابة مونظ   والتكنولوجيات

 باحلكومات دفعت قد( الشباب املشاريع ألصحاب فرص وإفساح أكثر معقولة وبأسعار أنسب غذائية منتجات وإتاحة
 هذا يف االستثمارات إىل أفضت اليت والن هج للتجارب متزايدة عناية إيالء إىل الدولية التنمية جمال يف األخرى الفاعلة واألطراف

 . القطاع

 المشّجعة العوامل
 الفاعلة األطراف حلمل املشّجعة البيئة ختلق أن شأهنا نم   عامة سلع وتوفي السياسات من جمموعة اعتماد العام بالقطاع جيدر

 أصحاب من األطراف تلك أكانت سواء ،الغذائية السلسلة امتداد على مستدامة باستثمارات القيام على اخلاص القطاع يف
. مالية مؤسسات أو كربى  ودولية وطنية زراعية أعمال شركات أو احلجم ومتوسطة صغية زراعية مؤسسات أو الصغية احليازات

 ضمنها ومن إتاحتها العام القطاع على يتعّي  اليت" األساسية" املشّجعة العوامل من عدد إىل (2009) وآخرون Christy ويشي
 األراضي وحيازة التحتية والبىن باإلمجال الكلّية االقتصادية الظروف وتوافر العام القطاع وحوكمة عامة وتنظيمية قانونية أطر وجود

 رتؤثّ  إهنا بل فحسب، اخلاص القطاع قبل من املستدامة لالستثمارات سبًقام   شرطًا العوامل هذه ت عدّ  وال. التجارية والسياسة
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 سبيل وعلى. ودهتاوج   املستهلكي إىل تصل اليت الغذائية املنتجات لسالمة احملدِّدة األخرى العوامل على مباشر بشكل أيًضا
 والطاقة، النقل غرار على التحتية البىن وتوافر واملياه األراضي مثل األخرى املوارد إىل بالنسبة امللكية حقوق وضوح حيدد املثال،
 وباإلضافة. والتربيد التخزين مرافق واستخدام النفايات من والتخلص الغسل مثل التجهيز وعمليات وإنشائه التجهيز مرفق موقع

 لألعمال مواتية بيئة بناء حتّفز أخرى مشّجعة عوامل إىل (2009) وآخرون Christy يشي األساسية، املشّجعة العوامل إىل
 للرقابة التحتية والبنية وجودهتا األغذية سالمة معايي العوامل تلك أهمّ  ولعلّ .  اخلاص القطاع من االستثمارات لتشجيع التجارية

 تطبيقها جيري أن بل فحسب املعايي تلك وضع يتم أال على حترص واليت هلا املرافقة الدعم وخدمات واملؤسسات األغذية على
 .واالمتثال واالتساق الشفافية لضمان أيًضا

 نسبًيا أعلى كلفة  وتدفع أكرب عقبات تواجه احلجم واملتوسطة الصغية واملؤسسات املنتجي صغار نّ أب باإلمجال إقرار وهناك
 حنو على جمّهزة الكربى الشركات تكون املثال، سبيل فعلى.  الكربى باملؤسسات مقارنة التجارية لألعمال مواتية غي بيئة لقاء

 بالنسبة األنظمة هذه إدارة الصعب من يصبح قد أنّه حي يف لألنظمة، باالمتثال املتصلة التكاليف الستيعاب أفضل
 احلصول من احلجم واملتوسطة الصغية الشركات تتمكن ال وقد. جّيد حنو على مصّممة تكن مل حال يف الصغية الشركات إىل

 باستطاعة واليت التجارب إلجراء عامة خمتربات توافر عدم بسبب االمتثال معايي على أو للمنتجات الالزمة الشهادات على
 والتنظيمية املؤسسية واألطر السياسات تصميم جيري أن الضروري من لذا،. منشىآهتا ضمن استحداثها الكربى الشركات

 اعتماد الغرض هلذا اتباعها باإلمكان اليت الن هج وتشمل. الفاعلة األطراف صغار احتياجات مراعاة أجل من املالئم النحو على
 تلك لدعم وخدمات إعانات وتوفي احلجم واملتوسطة الصغية املؤسسات يف للعمالة خمتلفة وأنظمة مبّسط ضرييب نظام

 .املوضوعة لألنظمة االمتثال عملية إدارة لتسهيل القدرات بناء عمليات أو أنشطتها من خمتلفة جوانب يف املؤسسات

 التمويل على الحصول
. القيمة سلسلة امتداد على اخلاص القطاع من االستثمارات امللحوظ اليقي وعدم املخاطر مع مقارنة املرتقبة العائدات زحتفِّ 

 وفرص االستثمارات عائدات تدين يشمل مبا فيه عالية خماطر بوجود النامية البلدان يف الغذائية صناعةوال الزراعة قطاع ويتمّيز
 صغار من العديد مع التعاطي جراء اإلنتاج وخطر املعامالت تكاليف وارتفاع اجلّيدة اإلنتاج مدخالت على احملدودة احلصول
 التجارية األعمال يف اخلاص القطاع استثمارات يف أساسي عامل السياق هذا يف يعدّ  املوجودة، املخاطر إىل وبالنظر. املنتجي
 معها والتعامل املخاطر إدارة اخلاص للقطاع يتيح مبا الغرض، هلذا يًصاخصّ  مةمواملص املالئمة املالية اخلدمات توافر الزراعية
 . القيمة سلسلة امتداد على األغذية سالمة لضمان الالزمة تلك ذلك يف مبا االستثمارات، ومتويل

 احلرّة، املبادرات مؤسسات إىل بالنسبة األبرز احلامسة النجاح عوامل إحدى والتمويل القروضلى عي عّد احلصول  حي ويف 
 واملتوسطة الصغية الزراعية واملؤسسات املنتجي أنّ  على دالئل مثة الغذائية، الزراعية القيمة سلسلة يف العاملة تلك فيها مبا

 أنّ  إىل أيًضا البحوث وتشي. حجًما األكرب بالشركات ةمقارن التمويل على باحلصول يتعلق ما يف خاص بشكل متضررة احلجم
 اخلاص القطاع إليها حيتاج اليت التكنولوجية االبتكارات تطوير يعيق ميسورة بكلفة املرن للتمويل موثوقة مسارات وجود عدم

 الدويل البنك أجراها باملؤسسات خاصة استقصائية دراسات وتشي. تنافسية بصورة ومغذية مأمونة بأغذية األسواق إلمداد
 األغذية قطاع يف احلجم واملتوسطة الصغية املؤسسات منها تعاين اليت العوائق أبرز أحد يعدّ  التمويل على احلصول أنّ  إىل

 .الناشئة االقتصادات يف واملشروبات
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 القطاع من االستثمارات لتحفيز استخدامها ميكن اليت املخاطر وطأة من التخفيف وآليات املالية اخلدمات على األمثلة وتشمل
( التعاقدية الزراعة ترتيبات من كجزء  مثالً ) القيمة سلسلة ومتويل لالستثمارات املخصصة واألموال للقروض الضمانات اخلاص

ج استخدام فأكثر أكثر وجيري. املستودعات إيصاالت ونظم والتأمي  أكثرها أحد املختلط التمويل بينها، من يبدو، مبتكرة هن 
 . اخلاص القطاع قبل من االستثمارات لتحفيز العامة األموال استخدام يتم حيث فعالية

  القدرات وبناء السالسل تنسيق آليات
 مزّودين مثالً  باعتبارهم) هبا معنيون واجملّهزين املنتجي صغار يكون اليت القيمة سالسل إىل االستثمارات تدفقات حتفيز باإلمكان

 إلدارة العقود وتيسي تشجيع: بينها ومن. اآلليات من منوعة جمموعة بواسطة السلسلة تنسيق حتسي خالل من( اخلام للمواد
 األعمال رفغ   غرار على املصلحة؛ أصحاب بي احلوار لتشجيع الالزمة واملنصات اهلياكل اإلمداد؛ سالسل يف املعامالت

 اقتصادات بناء إىل وصوالً  منها القائم تعزيز أو الفاعلة األطراف تلك جتمع منظمات وإنشاء املهنية؛ واالحتادات الزراعية التجارية
 معايي ضمان وعمليات الشهادات وإصدار املعرفة ونشر والبحوث املهارات بصقل املتصلة التكاليف وتوزيع النطاق واسعة
 يف الفاعلة لألطراف واإلدارية الفنية القدرات وبناء املالية األمّية حمو يف االستثمار خاصة بأمهية يتسم ذلك، ومبوازاة. اجلودة

 األغذية سالمة حتسي من اجلدوى لدراسة القيمة سلسلة يف الفاعلة األطراف فهم حيّسن أن شأنه من فهذا. القيمة سالسل
 واالمتثال القيمة سلسلة امتداد على السالمة لضمان املناسبة الرقابة وإجراءات الوقائية املمارسات تطبيق على وقدرهتا وجودهتا

 .األسواق ملتطلبات

 والخاص العام القطاعين بين الشراكات
 بي جتمع اليت واخلاص العام القطاعي بي االبتكارية الشراكات تشجيع فأكثر أكثر جيري احلكومية، املوارد حمدوديّة ظلّ  يف

 اخلاص القطاع من االستثمارات لتحفيز اتآليّ  بوصفها املدين اجملتمع يف واألفرقاء املزارعي وصغار واحلكومات التجارية األعمال
 الكفاءة تضافر نتيجة احملتملة املنافع من عدد على واخلاص العام القطاعي بي الشراكات هذه وتنطوي. الغذائية الزراعة قطاع يف

 على صر حي مومنظِّ  عةمشجِّ  بيئة ربتك  م   دور العام القطاع يؤدي حيث اخلاص، القطاع هبا يتمّيز اليت واالقتصادية التشغيلية
 بي الشراكات إقامة لدى الشفافية أمهية على الرتكيز فيه املبالغ من وليس. نطاقًا األوسع والبيئية االجتماعية املصاحل ضمان

 احلفاظ يف حامسًا دورًا األخي هذا يؤدي املدين، اجملتمع منظمات تعين الشراكات تلك كانت  وحيثما واخلاص العام القطاعي
 لتشاطر فّعالةً  آليةً  واخلاص العام القطاعي بي الشراكات تكون وقد. وقيمتها الشراكات تلك تكامل يف العموم ثقة على

 تضمي وباإلمكان. القيمة سلسلة يف االستثمارات وتشجيع اخلاص القطاع دخول تعيق اليت احلواجز خفض خالل من املخاطر
 إضافية ضمانة إلعطاء واخلاص العام القطاعي بي الشراكة مشاريع ضمن املؤسسية واآلليات األسواق يف احلوافز من جمموعة

 العام القطاعي بي الشراكات من متنوعة مناذج وهناك. مشّجعة تنظيمية بيئة وجود عدم على التغلب يف واملساعدة للمستثمرين
 وتشغيلها وإنشاؤها التحتية البىن بناء: خالل من األغذية سالمة ضمان أيًضا تسّهل حمددة لغايات تصميمها وباإلمكان واخلاص

 البحوث وتيسي الغذائية؛ الزراعية واحلدائق اللوجستية النظم أو السلع ختزين منشآت أو األسواق يف التجارية املراكز غرار على
 اعلةالف األطراف مهارات لصقل األعمال تطوير خدمات وتوفي القيمة؛ سالسل تطوير وتيسي التكنولوجيا؛ ونقل واالبتكار

 . القيمة سلسلة يف
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  اإلقليمية الُنهج
 الزراعة قطاع يف اخلاص القطاع من االستثمارات لتشجيع استخدامها العام القطاع باستطاعة اليت اخلاصة النهج إحدى تتمثل

 االجنبية االستثمارات فيها مبا) الصناعية الزراعية االستثمارات/  الزراعية التجارية األعمال جتميع ودعم استقطاب يف الغذائية
 على احلصول إمكانية مع( وسوامها والطاقة النقل) مضمونة فيها التحتية البىن تكون حمددة جغرافية مناطق ضمن( املباشرة

 واملناطق والتجمعات االقتصادية اتاملمرّ : تلك اإلقليمية التنمية مناذج على األمثلة ومن. األسواق يف واملدخالت املخرجات
 احلصول فرص حتسي إىل باإلمجال تؤدي وهي. املشاريع وحاضنات التكنولوجية واملناطق الصناعية واملناطق اخلاصة االقتصادية

 مأمونة غذائية منتجات توفي لضمان الالزمة السالسل على القائمة النهج اعتماد رييسِّ  مبا والتنسيق التكنولوجيات على
 . النهائية السوق يف للمستهلكي

 الخالصة
 سموتتّ . الغذائية القيمة سلسلة يف اخلاص القطاع من االستثمارات إىل بالنسبة هائلة فرص على الغذائية النظم حتويل ينطوي

 مشّجعة وبيئة سياسايت إطار وتوفي اخلاص القطاع من االستثمارات تلك يد إلطالق حامسة بأمهية العام القطاع من االستثمارات
ةم   استثماراهتم جتعل اليت املناسبة الظروف وتوفي اخلاص القطاع من املستثمرين استقطاب أجل من  خدمات وجود وإنّ . رِب 

 بي جتمع مبتكرة وشراكات االستثمارات خطر من املستطاع قدر واحلدّ  الفاعلة األطراف لتحفيز جّيد حنو على مةمصم   مالية
 امتداد على التنسيق وتشجيع اإلقليمية التنمية ومناذج املدين اجملتمع ومنظمات املزارعي وصغار واحلكومات التجارية األعمال
 القطاع من االستثمارات حتفيز على قدرهتا حيث من جدواها أثبتت واليت اختبارها جرى اليت الن هج بي من عدّ ت   القيمة، سلسلة
 حامسًا عامالً  القيمة سلسلة يف الفاعلة لألطراف واإلدارية الفنية القدرات تعزيز يف االستثمار ويعترب. القيمة سالسل يف اخلاص

 وامتثاهلا القيمة سلسلة امتداد على السالمة لضمان الالزمة الرقابة وتدابي املمارسات األطراف تلك اعتماد على للحرص
 . السوق ملتطلبات
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