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يعترب االستث�ر يف الزراعة أمراً ال غنى عنه لتخفيض مستويات الجوع 

التي يشهد  العا   مناطق  املستدام. وتشكل  الزراعي  اإلنتاج  وتشجيع 

فيها رأس املال الزراعي لكل عامل واالستث�رات العامة يف الزراعة ركوداً 

بؤراً للفقر والجوع اليوم. وسيؤدي �و الطلب خالل العقود املقبلة إىل 

املزيد من الضغط عىل قاعدة املوارد الطبيعية. ولن يقتيض القضاء عىل 

الجوع بشكل مستدام زيادة االستث�رات الزراعية بشكل كب¯ فحسب، 

لكونهم  املزارعون، نظراً  أن يكون  أيضاً. ويجب  وإ�ا تحس´ فعاليتها 

اسرتاتيجية  أي  محور  النامية،  البلدان  يف  الزراعة  يف  املستثمرين  أكرب 

أن يستثمروا  لهم  أريد  إذا  القطاع. ولكن  االستث�رات يف هذا  لزيادة 

الزراعي  لالستث�ر  مؤاٍت  مناخ  إىل  بحاجة  فإنهم  الزراعة،  يف  املزيد 

باالستناد إىل حوافز اقتصادية وبيئة ¾كينية. وتتحمل الحكومات أيضاً 

تذليل  عىل  ̄ة  الصغ الحيازات  أصحاب  مساعدة  عن  خاصة  مسؤولية 

املعوقات التي يواجهونها يف توسيع أصولهم اإلنتاجية وعن ض�ن أن 

اجت�عياً  مفيدة  الزراعة  قطاع  يف  النطاق  الواسعة  االستث�رات 

مكّوناً  الزراعة  قطاع  الحكومي يف  االستث�ر  ويشكل  بيئياً.  ومستدامة 

حاسم األهمية لتوف¯ بيئة مناسبة لالستث�رات الخاصة يف هذا القطاع. 

ّ́ عىل الحكومات نقل األموال العامة النادرة نحو توف¯ سلع  ولذلك يتع

عامة أساسية تنطوي عىل عائدات اقتصادية واجت�عية عالية.
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التنمية  في  وشركاءها  المستويات  جميع  على  الحكومات 

التي  األنشطة  نحو  والخاص  العام  االستثمار  توجيه  إلى 

المستثمرين  جميع  ويحتاج  للمجتمع.  أعلى  عائدات  تدر 

جيدة،  حوكمة  إلى  الريفية  التجارية  واألعمال  الزراعيين 

ريفية،  تحتية  بنية  وإلى  الكلي،  االقتصاد  استقرار  وإلى 

فعالة،  سوقية  مؤسسات  وإلى  آمنة،  ملكية  حقوق  وإلى 

الكبيرة  للمخاطر  والتصدي  الموارد  تعبئة  أجل  من  وذلك 

الزراعة. في  االستثمار  تكتنف  التي 

األصغر  من  األطياف  جميع  من  المستثمرون،  ويحتاج 

الحيازات  أصحاب  فيحتاج  خاصاً:  اهتماماً  األكبر،  إلى 

تواجههم  التي  القيود  على  للتغلب  الدعم  إلى  الصغيرة 

التقلبات  مواكبة  وفي  ومراكمتها،  األصول  ادخار  عند 

الزراعة.  في  الجوهرية  العناصر  من  وهي  والمخاطر 

المنتجين  منظمات  من  األخرى  ولألنواع  للتعاونيات  ويمكن 

لبعض  التصدي  على  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  تساعد  أن 

االجتماعي  األمان  لشبكات  يمكن  كما  التحديات،  هذه 

براثن  من  تنجو  أن  فقراً  الزراعية  األسر  ألكثر  تسمح  أن 

ويمكن  إنتاجية.  أصول  بناء  وبين  بينها  يحول  الذي  الفقر 

اإلنتاج  زيادة  حيث  من  فرصاً  يقدم  أن  الكلي  لالستثمار 

ولكنه  التكنولوجيا،  ونقل  والعمالة  التصدير،  وعائدات 

المجتمعات  حقوق  لحماية  قوية  حوكمة  إلى  يحتاج 

الطبيعية. الموارد  تدهور  ولتفادى  المحلية 

أجل  من  الزراعة  في  االستثمار  تقرير  ويشتمل 

رأس  تراكم  مجرد  من  أكثر  هو  ما  على  أفضل  مستقبل 

من  جزءاً  ذلك  كان  وإن  القطاع،  هذا  في  المادي  المال 

والقدرات  المؤسسات  بناء  إلى  األمر  يحتاج  إْذ  التحدي، 

في  يسهم  بأن  الزراعي  للقطاع  تسمح  التي  البشرية 

التقرير  هذا  يحفز  أن  هو  أملى  وَمْعِقد  مستدام.  مستقبل 

في  الزراعيين  المنتجين  وضع  على  العالمي  المجتمع 

وليس  القطاع.  هذا  في  االستثمار  استراتيجيات  صميم 

المزارعين  جانب  من  االستثمار  بتحفيز  إال  طريق  من  هناك 

نصبح  أن  إلى  سليمة،  بصورة  العام  االستثمار  وتوجيه 

بالتغذية  فرد  كل  فيه  ينعم  عالم  تحقيق  على  قادرين 

مستدامة.  بصورة  الطبيعية  الموارد  واستخدام  الجيدة 

تقديم 

رفيعو  والممثلون  والحكومات  الدول  رؤساء  اجتمع 

األمم  مؤتمر  في  والمنظمات  البلدان  من  المستوى 

يونيو/ في   )20+ )ريو  المستدامة  للتنمية  المتحدة 

مستقبل  تعزيز  بكفالة  مشترك  التزام  إلعالن   2012 حزيران 

أجل  من  لكوكبنا  وبيئياً  واجتماعياً  اقتصادياً  مستدام 

والقضاء  الزراعة  تبوأت  وقد  والمستقبلية.  الحاضرة  األجيال 

من  بصفتهما  تستحقانه  الذي  المكان  الجوع  على  المبرم 

بان  أعلن  وقد  الدولي.  األعمال  جدول  في  العليا  األولويات 

ريو  تجمع  أثناء  المتحدة  لألمم  العام  األمين   - مون  كي 

حد  وضع  إلى  ودعا  الجوع،  على  القضاء  تحدي  عن   20+

األغذية  حالة  تقرير  من  الطبعة  وهذه  العالم.  في  للجوع 

أفضل«  مستقبل  أجل  من  الزراعة  في  “االستثمار  والزراعة 

الزراعية  االستثمارات  ونوعية  مستويات  زيادة  أن  على  تدلل 

أننا  إلى  أيضاً  وتذهب  الغايات.  هذه  لتحقيق  محورية  أمور 

الزراعة.  في  استثماراتنا  أسلوب  تغيير  إلى  بحاجة 

الوسائل  أكثر  بين  من  الزراعة  في  االستثمار  إن 

وزيادة  الفقر  وتقليل  الزراعية  اإلنتاجية  لتعزيز  فعالية 

المستدامة  الزراعة  إلى  العبور  أن  كما  البيئية.  االستدامة 

لحماية  كبيرة  استثمارات  ضخ  بدون  ممكناً  يكون  لن 

الفاقد  وتقليل  الطبيعية،  الموارد  استخدام  كفاءة  وزيادة 

ذلك  ومع  واالستهالك.  والتجهيز  اإلنتاج  مراحل  جميع  في 

والعام  الخاص  االستثمار  مستويات  من  العامل  نصيب  فإن 

التي  األقاليم  في  االنخفاض  أو  بالركود  يتسم  الزراعة  في 

واألكثر  أوجهما.  ليبلغا  الريف  في  والجوع  الفقر  فيها  يشتد 

يؤدى  ال  الزراعة  على  الحكومات  تنفقه  ما  أن  ذلك،  من 

حيث  من  العائدات  أعلى  تحقيق  إلى  األعم  الغالب  في 

االستدامة.  وزيادة  الفقر  تقليل  إلى  وال  الزراعية،  اإلنتاجية 

مطلوبة  العامة  الموارد  من  المزيد  أن  في  شك  وال 

فقط  التقرير  هذا  يدعو  أن  من  فبدالً  ذلك  ومع  للزراعة. 

الجهات  من  والتمويل  الحكومي  التمويل  من  المزيد  إلى 

تضع  جديدة  استثمار  استراتيجية  إلى  يدعو  فإنه  المانحة، 

العامة  الموارد  وتركز  صميمها،  في  الزراعيين  المنتجين 

وخلق  العامة  السلع  تقديم  على  المستويات  جميع  على 

يناشد  كما  المزارعين.  جانب  من  لالستثمار  تمكينية  بيئة 

سيلفا  دا  غرازيانو  جوزيه 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  لمنظمة  العام  المدير 
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شكر وتقدير

أعضاء   2012 والزراعة  األغذية  حالة  تقرير  بإعداد  قام 

األغذية  منظمة  لدى  الزراعية  التنمية  اقتصاديات  شعبة 

 ،Kostas Stamoulis قيادة  تحت  المتحدة  لألمم  والزراعة 

 ،Keith Wiebeو الزراعية،  التنمية  اقتصاديات  شعبة  مدير 

الزراعية،  التنمية  اقتصاديات  بشعبة  الرئيسي   الموظف 

التوجيه  بتقديم  وقام  األقدم.  االقتصادي   Terri Raneyو

 Davidو اإلحصاء؛  شعبة  مدير   ،Pietro Gennari التقني 

 Richardو واألسواق؛  التجارة  شعبة  مدير   ،Hallam

وإعداد  السياسات  وضع  دعم  شعبة  مدير   ،China

مركز  شعبة  مدير   ،Charles Riemenschneiderو البرامج، 

 ،Ann Tutwiler إضافية  توجيهات  بتقديم  وقام  االستثمار. 

 ،Marcela Villarrealو )المعرفة(؛  العام  المدير  نائبة 

القضايا  بشعبة  رئيسية،  موظفة   ،Eve Crowleyو مديرة، 

 Josefو الريفية؛  المناطق  في  والعمالة  والتكافؤ  الجنسانية 

وبوبكر  اإلحصاء،  بشعبة  الرئيسي  الموظف   ،Schmidhuber

واألسواق. التجارة  بشعبة  رئيسي  موظف  بلحسن،  بن 

وصياغة  بحوث  فريق  األول  الجزء  إعداد  تولى  وقد 

 ،Gustavo Anríquez ويضم   ،Jakob Skoet  برئاسة 

 Sarahو  ،André Croppenstedtو  ،Brian Carismaو

 ،Terri Raneو  ،Ira Matuschkeو  ،Lowder 

اقتصاديات  شعبة  من  وجميعهم   ،Ellen Wielezynskiو

 Jean إضافية  مساهمات  بتقديم  وقام  الزراعية.  التنمية 

 ،Benjamin Davisو  ،Jesús Barreiro Hurléو  ،Balié

 Panagyotisو  ،Lauren Edwardsو  ،Paulo Diasو

 ،Leslie Lipperو  ،Marco Knowlesو  ،Karfakis 

 Julianو  ،Cameron Shortو  ،George Rapsomanikisو

من   ،Tiantian Zhaو  ،Antonio Vezzaniو  ،Thomas

المساهمون  وضم  الزراعية.  التنمية  اقتصاديات  شعبة 

واألسواق(؛  التجارة  )شعبة   ،Pascal Liu  اآلخرون 

 Ana Paula de laو  ،Maria Adelaide D’Arcangeloو

ونورا   ،Marta Osorioو  ،Denis Herbelو  ،O Campos

والتكافؤ  الجنسانية  القضايا  )شعبة   Clara Parkو حداد، 

 ،Masahiro Miyazakoو الريفية(؛  المناطق  في  والعمالة 

االستثمار(،  مركز  )شعبة   Saifullah Syedو 

األساسية  الريفية  البنية  )شعبة   ،Calvin Millerو

 Tommasoو  ،Astrid Agostiniو الزراعية(،  والصناعات 

 ،Garry Smithو  ،Eugenia Serovaو  ،Alacevich 

 Davidو االستثمار(؛  مركز  )شعبة   ،Benoist Veilleretteو

 Ciroو والحيازة(؛  والطاقة  المناخ  تغير  )شعبة   Palmer

والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإلقليمي  )المكتب   ،Fiorillo

بنغالديش(. في  المتحدة  لألمم 

دولية  بيانات  مجموعات  واستكمال  تنقيح  تم  وقد 

التحاليل  من  الكثير  يكن  ولم  التقرير.  هذا  ألجل  عديدة 

جهود  لوال  ممكنة  لتصبح  التقرير  بهذا  وردت  التي 

 ،Ilio Fornaseroو ،Carola Fabiو  ،Dominic Ballayan 

 ،Robert Mayoو ،Erdgin Maneو ،Amanda Gordonو 

وهم  اإلحصاء(،  شعبة  في  )وجميعهم   ،Pratap Narainو

السهمي  المال  برأس  المتعلقة  البيانات  أنتجوا  الذين 

وقدموا  األخرى،  اإلحصائية  المؤشرات  وكذلك  الزراعي، 

الفريق  ويُعرب  للبيانات.  أخرى  مصادر  بشأن  المشورة 

لبحوث  الدولي  المعهد  لموظفي  امتنانه  عن  أيضاً 

 Sangeethaو  ،Bingxin Yu ومنهم  األغذية،  سياسات 

المصروفات  بشأن  بيانات  لتقديمهم  وذلك   Malaiyandind

اإلنفاق  إحصاءات  بيانات  قاعدة  من  الزراعة  على  الحكومية 

 Sam Beninو  ،)SPEED( االقتصادية  التنمية  على  العام 

األفريقية،  الحكومات  عن  المصروفات  عن  بيانات  لتقديمه 

للتحليل  اإلقليمي  النظام  قدمها  التي  البيانات  وهي 

 Nienkeو  ،)ReSAKSS( المعرفي  والدعم  االستراتيجي 

بشأن   Gert-Jan Stadsو  Michael Rahijaو  ،Beintema

علوم  مؤشرات  مشروع  من  الزراعييْن  والتطوير  البحث 

من   Masataka Fujita أَْدلى  وقد  الزراعة.  وتكنولوجيا 

توفير  في  بدلوه  والتجارة  للتنمية  المتحدة  األمم  مؤتمر 

أحمد  وياسمين  المباشر،  األجنبي  االستثمار  عن  البيانات 

لردها  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  من 

بالمساعدة  المتعلقة  البيانات  بشأن  االستفسارات  على 

الرسمية.  اإلنمائية 

والمدخالت  األساسية  المعلومات  ورقات  بإعداد  وقام 

 Michelو آدياليد(؛  )جامعة   Kym Anderson اإلضافية 

 CIRAD المشتركة  األبحاث  )وحدة   Benoit-Catin

)جامعة   ،Christian Böberو MOISA Montpellier(؛ 

الغربية(؛  كاسينو  )جامعة   Nadia Cuffaroو  موهنهايم(، 

 Mahendraو أوكسفورد(؛  )جامعة   ،Stefan Derconو

 Shenggenو التنمية(؛  لبحوث  غاندي  انديرا  )معهد   Dev

 ،Tewodaj Moguesو  ،Linden McBrideو  ،Fan 

لبحوث  الدولي  المعهد  من  )جميعهم   Bingxin Yuو

البحوث  )دائرة   ،Keith Fuglieو األغذية(؛  سياسات 
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)جامعة   David Leeو األمريكية(؛  الزراعة  وزارة  االقتصادية 

للتعمير  األوروبي  )البنك   ،Carly Petraccoو كورنيل(؛ 

للتنمية  الدولي  )الصندوق   ،Bettina Pratoو والتنمية(؛ 

الزراعية(.

عمليتين  تدريب  حلقتي  من  التقرير  استفاد  وقد 

 Rita Butzerو  ،Derek Byerlee بمشاركة  تقنيتين 

التنمية  )بنك   ،Cesar Falconíو شيكاغو(،  )جامعة 

الدولي(،  )البنك   Madhur Gautamو  األمريكي(، 

 Ellenو الدولي(،  )البنك   ،Donald Larsonو

 Tewodajو غيتس(،  وميليندا  بيل  )مؤسسة   McCullough

األغذية(،  سياسات  لبحوث  الدولي  )المعهد   ،Mogues 

الزراعية(،  للتنمية  الدولي  )الصندوق   ،Bettina Pratoو 

الزراعية(،  للتنمية  الدولي  )الصندوق   ،Philippe Rémyو 

الزراعية(،  للتنمية  الدولي  )الصندوق   ،Carlos Seréو 

سياسات  لبحوث  الدولي  )المعهد   ،Gert-Jan Stadsو

 Alberto Valdés، )Universidad Católicaو األغذية(، 

لبحوث  الدولي  المعهد  )من   ،Bingxin Yuو  ،)de Chile

السياسات  )مركز   ،Linxiu Zhangو األغذية(،  سياسات 

فريق  ويشعر  الصينية(.  العلوم  أكاديمية  الصينية،  الزراعية 

التدريب  حلقة  في  للمشاركين  الشديد  باالمتنان  الصياغة 

والخارجيين  الداخليين  المراجعين  من  وللكثيرين  العملي، 

المنشور.  مسودات  مختلف  بمراجعة  قاموا  الذين  اآلخرين 

للتنمية  الدولي  الصندوق  المالي  الدعم  بتقديم  وقام 

لدراسة  »الدعم  تقديم  )مشروع  اليابان  وحكومة  الزراعية 

في  االستثمار  لزيادة  المالئمة  السياسات  تدابير  حول 

البيانات  على  للحصول  األغذية«(  استخدام  وحفز  الزراعة 

األساسية،  المعلومات  ورقات  وإعداد  التحليالت  وإجراء 

الفريق  هذا  ويقر  العملية.  التدريب  حلقات  وتنظيم 

الدعم.  هذا  بقيمة  بامتنان 

 Merritt أعده  فقد  التقرير  من  الثاني  الجزء  أما 

واألسواق(  التجارة  )شعبة  من   Holger Mattheyو  Cluff

.Jakob Skoet توجيه  تحت 

أعدته  فقد  التقرير  هذا  من  الثالث  الجزء  وأما 

)وكالهما   ،Brian Carisma بمساعدة   ،Sarah Lowder

 Aparajita وقام  الزراعية(.  التنمية  اقتصاديات  شعبة  من 

الزراعية(  التنمية  اقتصادات  )شعبة  من   ،Bijapurkar

التقرير.  بمراجعة 

التنمية  )إدارة   Michelle Kendrick كانت 

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  لدى  واالجتماعية  االقتصادية 

اإلنجليزية  باللغة  التحرير  أعمال  عن  مسؤولة  المتحدة( 

 ،Paola Di Santo وقدمت  المشروع.   وإدارة 

العملية.  هذه  طوال  اإلداري  الدعم   Liliana Maldonadoو

ميلون(  كارنيجي  )جامعة  من   Annelies Deuss وقامت 

الترجمة  خدمات  أما  للتقرير.  النهائي  المشروع  باستعراض 

في  والتوثيق  االجتماعات   برمجة  دائرة  فقدمتها  والطباعة 

وقراءة  الطباعي  واإلخراج  الرسومات  بتقديم  وقام  المنظمة، 

 Green Ink وشركة   Flora Di Carloو بلبل  عمر  األصول 

النشر. لخدمات  المحدودة 



x

االختصارات 

 AOIالزراعي للتوجيه  الدليلي  الرقم 

ASTI الزراعية والتكنولوجيات  العلوم  مؤشرات 

CAADP أفريقيا في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج 

CFS العالمي الغذائي  األمن  لجنة 

EU األوروبي االتحاد 

FDI المباشر األجنبي  االستثمار 

FFPI )المتحدة لألمم  والزارعة  األغذية  )منظمة  األغذية  ألسعار  الدليلي  الرقم 

G20 المركزية البنوك  ومحافظي  المالية  لوزراء  العشرين  مجموعة 

G8 الثماني مجموعة 

GAFSP الغذائي واألمن  للزراعة  العالمي  البرنامج 

GDP اإلجمالي المحلي  الناتج 

GEFالعالمية البيئة  مرفق 

 IFAD الزراعية للتنمية  الدولي  الصندوق 

IFPRI األغذية سياسات  لبحوث  الدولي  المعهد 

IMF الدولي النقد  صندوق 

MAFAP أفريقيا في  والزراعة  األغذية  سياسات  رصد  مشروع 

MDG لأللفية إنمائي  هدف 

NEPAD أفريقيا في  التنمية  أجل  من  الجديدة  الشراكة 

NFP الوطنية األغذية  سياسات 

NGO حكومية غير  منظمة 

NRP للحماية االسمية  األسعار 

ODA الرسمية اإلنمائية  المساعدة 

OECDاالقتصادي الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

PRAI والموارد المعيشة  وسبل  الحقوق  يحترم  الذي  المسؤول  الزراعي  االستثمار  مبادئ 

PSNPاإلنتاجي األمان  شبكات  برنامج 

PSTA II الزراعي للتحول  االستراتيجية  الخطة  من  الثانية  المرحلة 

R&D والتطوير البحث 

RRA للمساعدة النسبي  المعدل 

ReSAKSSالمعرفة ودعم  االستراتیجیة  لتحلیل  اإلقلیمیة  األنظمة 

SPEEDاالقتصادية التنمية  على  العام  اإلنفاق  إحصاءات 

 TFP اإلنتاج لعوامل  الكلية  اإلنتاجية 

 UNCTAD والتنمية للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر 

USAID الدولية للتنمية  األمريكية  الوكالة 

VGGT في والغابات  األسماك  ومصايد  األرض  لحيازة  المسؤولة  للحوكمة  الطوعية  التوجيهية  المبادئ 

الوطني الغذائي  األمن  سياق 
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موجز تنفيذي 

االستثمار   :2012 والزراعة  األغذية  حالة  تقرير  يوضح 

هم  المزارعين  أن  أفضل  مستقبل  أجل  من  الزراعة  في 

وعليه،  النامية.  بالبلدان  الزراعة  في  المستثمرين  أكبر 

االستثمارية  وقراراتهم  المزارعين  بأن  القول  إلى  يذهب 

إلى  ترمى  استراتيجية  أية  صميم  في  تكون  أن  يجب 

كذلك  التقرير  ويقدم  الزراعي.  االستثمار  تحسين 

استخدامها  يمكن  العامة  الموارد  أن  كيف  تبين  قرائن 

قبل  من  والسيما  الخاص،  االستثمار  لتحفيز  أكبر  بفعالية 

والخاصة  العامة  الموارد  وتوجيه  أنفسهم،  المزارعين 

اجتماعياً.  المفيدة  النتائج  من  المزيد  تحقيق  نحو 

لرأس  المزارعين  مراكمة  حول  التقرير  هذا  ويتمحور 

جانب  من  االستثمارات  وحول  الزراعة،  في  المال 

التراكم.  هذا  لتيسير  الحكومات 

الزراعي،  النمو  لتعزيز  أساسية  الزراعية  التنمية  إن 

وقد  البيئية.  االستدامة  وتعزيز  والجوع،  الفقر  وتقليل 

والفقر  الجوع  يسودها  التي  العالم  من  األقاليم  شهدت 

جنوب  وأفريقيا  آسيا  جنوب   - اليوم  واسعة  بصورة  المدِقع 

عمال  جانب  من  استثمار  معدالت   - الكبرى  الصحراء 

الزراعة  مجال  في  االنخفاض  في  آخذة  أو  راكدة  الزراعة 

على  األخيرة  القرائن  وتدل  اآلن.  حتى  عقود  ثالثة  لمدة 

الجوع  على  المبرم  القضاء  أن  غير  تحسن،  عالمات  وجود 

بصورة  ذلك  وتحقيق  أخرى  ومناطق  المناطق  هذه  في 

مستوى  في  كبيرة  زيادات  إلى  يحتاج  سوف  مستدامة، 

تحسينات  تحدث  وأن  الزراعة،  في  المزرعة  داخل  االستثمار 

الحكومي. االستثمار  ونوعية  مستوى  من  كل  في  دراماتيكية 

محور  يشكلوا  أن  للمزارعين  ينبغي 
لالستثمار  استراتيجية  أي 

اآلن  حتى  إعدادها  تم  بيانات  أشمل  التقرير  هذه  يقدم 

المصروفات  وتدفقات  لالستثمار  النسبية  األحجام  بشأن 

المانحة  والجهات  والحكومات  المزارعين  جانب  من 

البلدان  في  الخاص  القطاع  من  األجانب  والمستثمرين 

مستثمرو  وينفق   . والمتوسط   - المنخفض  الدخل  ذات 

مختلفة  أشياء  على  مواردهم  والخاص  العام  القطاع 

بين  التمييز  دائماً  السهل  من  وليس  مختلفة،  وألسباب 

ينطوي  االستثمار  فإن  وببساطة،  والمصروفات.  االستثمار 

منافع  أو  زائداً  دخالً  تولِّد  التي  األصول  مراكمة  على 

المصروفات  تنطوي  حين  في  المستقبل،  في  أخرى 

تعتبر  ال  محولة  ومدفوعات  جارية  مصروفات  على  أيضاً 

عادة.  استثماراً 

وعلى الرغم من هذه القيود المفاهيمية والعملية، فإن 

البلدان  في  المزارعين  أن  إلى  تشير  المتاحة  البيانات  أفضل 

ذات الدخل المنخفض - والمتوسط يستثمرون في رأس المال 

ما  أضعاف  أربعة  أكثر من  مزارعهم كل سنة  داخل  السهمي 

ذلك،  من  واألكثر  الزراعي.  القطاع  في  حكوماتهم  تستثمره 

أن استثمارات المزارعين تجعل المصروفات على الزراعة من 

الخاص  القطاع  ومستثمري  الدولية  المانحة  الجهات  جانب 

استثمارات  جانب  من  الهيمنة  وهذه  ِقزْمة.  تبدو  األجانب 

العنصر  يكونوا  أن  يجب  أنهم  تعنى  الخاصة  المزارعين 

حجم  زيادة  إلى  ترمى  استراتيجية  أية  في  المهم  المحوري 

الزراعي. االستثمار  وفعالية 

للزراعة  ضروري  لالستثمار  محفز  مناخ  وجود 

االستثمار  بمناخ  مباشرة  االستثمارية  المزارعين  قرارات  تتأثر 

من  الكثير  أن  من  الرغم  وعلى  داخله.  يعملون  الذي 

استثمارية  مناخات  في  حتى  باالستثمار  يقومون  المزارعين 

القدر  فإن  قليلة(،  بدائل  لديهم  تكون  قد  )ألنه  داعمة  غير 

التقرير  هذا  في  للمناقشة  تطرح  التي  الدالئل  من  القليل 

مناخ  وجود  في  استثماراتهم  تزداد  المزارعين  أن  تبين 

استثمارهم  يتمخض  أن  احتماالت  وتزداد  لالستثمار،  مواٍت 

واقتصادياً.  اجتماعياً  مفيدة  نتائج  عن 

على  لالستثمار  مواٍت  مناخ  غياب  أو  وجود  ويعتمد 

تعطى  سعرية  حوافز  تُولِد  فاألسواق  والحكومات.  األسواق 

اآلخرين  الخاصة  المشروعات  وألصحاب  للمزارعين  إشارات 

مربحة.  االستثمارات  تجعل  التي  الفرص  توجد  وأين  متى 

والسياساتية  القانونية،  البيئة  خلق  عن  مسؤولة  والحكومات 

من  الخاص  القطاع  مستثمري  تُمِكن  التي  والمؤسسية 

ففي  اجتماعياً.  مسؤولة  بطرق  السوق  لفرص  االستجابة 

يقوم  لن  مناسبة،  سوق  وحوافز  تمكينية  بيئة  غياب 

أن  كما  للزراعة،  كافية  استثمارات  بتقديم  المزارعون 

وفي  المثالية.  االجتماعية  النتائج  تحقق  ال  قد  استثماراتهم 

والحفاظ  الخاص  لالستثمار  تمكينية  بيئة  بناء  إن  الحقيقة، 

يمكن  التي  االستثمارات  أهم  أحد  ذاته  حد  في  هو  عليها، 

العام.  القطاع  بها  يقوم  أن 
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معروفة  لالستثمار  الصالح  العام  المناخ  عناصر  إن 

األهمية،  بنفس  تتسم  العوامل  نفس  من  كثيراً  وإن  جيداً، 

الحوكمة  للزراعة:  التمكينية  البيئة  في  أكبر  وبأهمية  بل 

التجارية  والسياسات  الكلي،  االقتصاد  واستقرار  الجيدة، 

واحترام  الفعالة  السوق  ومؤسسات  والمستقرة،  الشفافة 

السوق  حوافز  على  كذلك  الحكومات  وتؤثر  الملكية.  حقوق 

لقطاعات  بالنسبة  الزراعة  في  االستثمارات  تجتذب  التي 

الضرائب  تحديد  أو  الدعم  تقديم  خالل  من  وذلك  أخرى، 

التجارية،  والسياسات  العملة  تحويل  وأسعار  الزراعة،  لقطاع 

الُمنِصفة  المعاملة  لضمان  العناية  بذل  ينبغي  ثم  ومن 

الزراعة  في  لالستثمار  مناسب  إطار  كفالة  أن  كما  للزراعة. 

الحوافز  في  البيئية  والفوائد  التكاليف  إدراج  كذلك  يتطلب 

وإنشاء  الزراعة،  في  المستثمرين  تواجه  التي  االقتصادية 

المستدامة.  اإلنتاج  نظم  إلى  االنتقال  تيسر  آليات 

مساعدة  تستطيع  الحكومات 
للتغلب  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

االستثمار تحديات  على 

الدخل  ذات  البلدان  من  الكثير  في  المزارعين  إن 

وحوافز  مواتية،  غير  بيئة  يواجهون  والمتوسط   - المنخفض 

يُواِجه  ما  وغالباً  الزراعة.  في  يستثمروا  لكي  ضعيفة 

الفقر  تشمل  نوعية  قيوداً  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

إلى  الوصول  وصعوبة  الملكية  حقوق  وضعف  المدقع 

والقدرة  للصدمات،  والتعرض  المالية،  والخدمات  األسواق 

ساحة  وجود  كفالة  أن  كما  المخاطر.  تحمل  على  المحدودة 

وكبار  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  بين  العدالة  تكفل  عمل 

والكفاءة  اإلنصاف  لسببي  أهمية  ذو  أمر  لهو  المستثمرين 

المشتغالت  للنساء  بالنسبة  الحال  هو  وهذا  االقتصاديين. 

صرامة:  أكثر  قيوداً  غالباً  يواجهن  واللواتي  بالزراعة، 

تسمح  أن  والشاملة  الفعالة  المنتجين  لمنظمات  فيمكن 

القيود  بعض  على  يتغلبوا  بأن  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب 

وفي  األسواق،  بعض  إلى  الوصول  في  يواجهونها  التي 

ويمكن  المالية.  والخدمات  الطبيعية  الموارد  على  الحصول 

تلعب  أن  األمان  شبكات  ومخططات  االجتماعية  للتحويالت 

الحيازات  ألصحاب  تسمح  سياساتية  كأدوات  دوراً  كذلك 

ويمكن  أصولهم.  قاعدة  من  يوسعوا  أن  فقراً  األكثر  الصغيرة 

أكثر  بين  من  اثنين  على  التغلب  في  مفيداً  ذلك  يكون  أن 

الفقراء  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  يواجهها  التي  القيود 

فرصة  أو  بهم  خاصة  مدخرات  وجود  عدم  وهما:  صرامة 

المخاطر.  ضد  تأمين  وجود  وعدم  االئتمان،  إلى  للوصول 

الحيازات  ألصحاب  تسمح  أن  يمكن  اآلليات  هذه  فمثل 

وأن  أصوالً،  تَُكِون  أن  الريفية  واألسر  الفقراء  من  الصغيرة 

)البشرية،  لألصول  اختيارهم  أن  غير  الفقر،  ِشراك  تتخطى 

)كاألنشطة  وأنشطتهم  المال(  رأس  أو  والطبيعية  والمادية، 

للحوافز،  الكلى  الشكل  على  تعتمد  الزراعية(  وغير  الزراعية 

منفردة. بصورة  أسرة  كل  ظروف  على  تعتمد  كما 

يتيح  النطاق  الواسع  الخاص  االستثمار 
الحوكمة  إلى  يحتاج  ولكنه  الفرص 

نحو  الموجهة  الدولية  األموال  من  المتزايد  التدفق  إن 

الشركات  جانب  من  واسع  نطاق  على  األراضي  حيازة 

السيادية،  الثروة  وصناديق  االستثمار،  وصناديق  الخاصة، 

لهذه  المحدود  النطاق  أن  كما  كبير.  باهتمام  حظى  قد 

عليها  تترتب  أن  المرجح  من  أنه  يعني  االستثمارية  الوسائل 

العالمي.  الزراعي  اإلنتاج  ناحية  من  فقط  هامشية  تأثيرات 

المحلى  المستوى  على  المحتمل  التأثير  فإن  ذلك،  ومع 

وجود  إلى  أدت  قد  المستقبلي  النمو  إمكانات  وكذلك 

سلبية  واجتماعية  بيئية  تأثيرات  حدوث  بشأن  هواجس 

والتي  المنخفض،  الدخل  ذات  البلدان  في  والسيما  محتملة، 

إطار  وتنفيذ  وضع  على  أقل  قدرة  لديها  تكون  ما  غالباً 

القضايا. هذه  لتناول  تنظيمي 

فرصاً  يقدم  أن  النطاق  الواسع  لالستثمار  ويمكن 

المصدرون،  عليها  يحصل  التي  والمكاسب  اإلنتاج  لزيادة 

ولكن  التكنولوجيا،  نقل  وتشجيع  عمالة،  فرص  وتُولِّيد 

االفتئات  حيث  من  مخاطر  على  ينطوي  أن  يمكن  ذلك 

تأثيرات  وتوليد  الحاليين،  األرض  مستعملي  حقوق  على 

قدرة  تحسين  الواضحة  التحديات  ومن  سلبية.  بيئية 

بشأن  التفاوض  على  المحلية  والمجتمعات  الحكومات 

أيضاً  وقدرتها  المحلية  المجتمعات  حقوق  تحترم  عقود 

مثل  صكوكاً  إن  وإنفاذها.  العقود  هذه  متابعة  على 

التوجيهية  والمبادئ  المسؤول  الزراعي  االستثمار  مبادئ 

ومصايد  األرض،  لحيازة  المسؤولة  للحوكمة  الطوعية 

تُوِفر  الوطني  الغذائي  األمن  إطار  في  والغابات  األسماك 

نماذج  وضع  تشجيع  كذلك  وينبغي  الغرض.  لهذا  إطاراً 

النطاق،  الواسعي  للمستثمرين  شموالً  وأكثر  بديلة 

المزارعين  جانب  من  المشاركة  من  لمزيد  الفرص  تتيح 

الزراعية. القيمة  سالسل  في  المحليين 
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عائدات  يِغُل  العامة  السلع  في  االستثمار 
الفقر  من  والحد  الزراعي  النمو  في  عالية 

التمكينية  البيئة  من  جوهري  جزء  العامة  السلع  توفير  إن 

العديد  من  المستمدة  الدالئل  وتشير  الزراعي.  لالستثمار 

أن  إلى  الماضية،  الخمسة  العقود  خالل  البلدان  من 

والتعليم  الزراعيين  والتطوير  البحث  في  العام  االستثمار 

من  أعلى  عائدات  يعطى  الريفية  التحتية  والبنية 

االستثمار  أن  كما  المدخالت.  دعم  مثل  األخرى  المصروفات 

قوية  عائدات  يعطى  الزراعة  أجل  من  العامة  السلع  في 

يشير  مما  الفقر،  من  والحد  الزراعية  اإلنتاجية  حيث  من 

البعض  بعضهما  مع  متسقان  العنصرين  هذين  أن  إلى 

العامة  السلع  في  لالستثمار  ويرجح  متنافسين.  وليسا 

وأن  بطبيعته،  تكميلياً  يكون  أن  الريفية  المناطق  داخل 

نحو  تنحو  الريفية  التحتية  والبنية  التعليم  في  االستثمارات 

االستثمارات  تلك  توضع  ما  وغالباً  الزراعي،  االستثمار  زيادة 

الشامل  االقتصادي  والنمو  الزراعي  النمو  مصادر  أعلى  بين 

لالستثمارات  النسبي  التأثير  ويتفاوت  الريفية.  المناطق  في 

االستثمار  أولويات  فإن  ثم  ومن  البلد،  بحسب  البديلة 

في  االستثمار  عائدات  أن  غير  محلياً،  تتحدد  أن  ينبغي 

البعض.  بعضها  يعزز  الريفية  المناطق  في  العامة  السلع 

العامة  المصروفات  أداء  تحسين 

االقتصادية  العائدات  تُوثِق  التي  األدلة  كثرة  من  الرغم  على 

تدعم  والتي  العامة،  السلع  في  االستثمار  من  واالجتماعية 

مخصصات  فإن  مباشرة،  وغير  مباشرة  بصورة  الزراعة 

واإلنفاق  األولوية،  هذه  دائماً  تعكس  ال  الحكومية  الميزانية 

اللوم  ويقع  الميزانية.  مخصصات  دائماً  يعكس  ال  الفعلي 

في  بما  واالقتصادية،  السياسية  العناصر  من  عدد  على 

القوية،  المصالح  جماعات  جانب  من  الجماعي  العمل  ذلك 

التي  الناجحة  االستثمارات  إلى  المسؤولية  عزْو  وصعوبات 

)مثلما  منتشرة  ومنافع  طويلة  تنفيذ  مهالت  فيها  توجد 

الريفية  والسلع  الزراعية  السلع  من  للكثير  بالنسبة  يحدث 

تعزيز  أن  كما  والفساد.  الحوكمة  ضعف  وإلى  العامة(، 

صنع  عملية  في  الشفافية  وزيادة  الريفية  المؤسسات 

والجهات  الحكومات  أداء  تحسين  شأنهما  من  القرارات 

الشحيحة  العامة  الموارد  تخصيص  ضمان  حيث  من  المانحة 

االجتماعية.  الناحية  من  مردودية  النتائج  أكثر  لتحقيق 

التخطيط،  لتحسين  الجهود  الحكومات  من  الكثير  وتَبُذل 

عمليات  ذلك  في  بما  مصروفاتها،  وكفاءة  واالستهداف 

عمل  إلى  األمر  ويحتاج  وشموالً.  شفافية  األكثر  الميزانية 

الجهود.  هذه  تشجيع  أجل  من  المزيد 

التقرير  هذا  يوجهها  التي  الرئيسية  الرسائل 

االستراتيجيات  ● أكثر  أحد  هو  الزراعة  في  االستثمار  إن 

االستدامة.  وتعزيز  والجوع  الفقر  من  للحد  فعالية 

رأس  من  العامل  حصة  فيها  ركدت  التي  األقاليم  وإن 

انخفضت  أو  الزراعي  اإلنفاق  ومن  الزراعي  المال 

للفقر  بؤر  أيضاً  هي  الماضية،  الثالثة  العقود  أثناء 

الطلب  تزايد  يضع  وسوف  اليوم.  العالم  في  والجوع 

ضغطاً  القادمة  العقود  خالل  الزراعية  المنتجات  على 

تدهورت  التي  الطبيعية  الموارد  قاعدة  على  متزايداً 

و  النامية.  األقاليم  من  الكثير  في  بالفعل  بشدة 

الموارد  على  الحفاظ  أجل  من  مطلوب  االستثمار 

أن  كما  المستدام.  اإلنتاج  إلى  واالنتقال  الطبيعية 

إلى  يحتاج  الجوع  على  والمستدام  المبرم  القضاء 

ويحتاج،  بل  الزراعي  االستثمار  في  ملموسة  زيادة 

االستثمار.  نوعية  تحسين  إلى  األهم،  هو  وهذا 

في  ● لالستثمار  األكبر  المصدر  بحق  هم  المزارعين  إن 

لالستثمار  مؤخراً  االهتمام  إيالء  من  الرغم  على  الزراعة. 

وعلى  الرسمية،  اإلنمائية  والمساعدة  المباشر  األجنبي 

يواجهها  التي  التمكينية  البيئات  ضعف  من  أيضاً  الرغم 

أنفسهم  المزارعين  استثمار  فإن  المزارعين،  من  الكثير 

تبدو  هذه  االستثمار  مصادر  يجعل  المزرعة  داخل 

االستثمارات  حجم  ملموسة  بصورة  وتتجاوز  بل  ِقزمة، 

المال  رأس  في  المزرعة  داخل  االستثمار  إن  الحكومية. 

على  مرات  ثالث  من  بأكثر  يزيد  الزراعي  السهمي 

مجتَمعة.  لالستثمار  األخرى  المصادر 

في  ● رئيسياً  دوراً  المزارعون  يلعب  أن  يجب 

أن  غير  القطاع،  في  االستثمار  زيادة  استراتيجية 

القطاع  يهِيئ  لم  ما  كافية  تكون  لن  استثماراتهم 

المتطلبات  إن  الزراعي.  لالستثمار  مناسباً  مناخاً  العام 

في  تجاهلها  يتم  ولكن  جيداً،  معروفة  األساسية 

دور  وغياب  الحوكمة،  فََضعف  األعم.  الغالب 

الملكية  وحقوق  الفساد،  مستويات  وارتفاع  القانون، 

والضرائب  المتعسفة،  التجارة  وقواعد  اآلمنة،  غير 

األخرى،  للقطاعات  بالنسبة  الزراعة  على  المفروضة 

في  كافية  عامة  وخدمات  تحتية  بنية  توفير  وعدم 

الشحيحة،  العامة  الموارد  وتبديد  الريفية،  المناطق 

المرتبطة  والمخاطر  التكاليف  من  تزيد  جميعها 

تجتذب  التي  الحوافز  من  بشدة  وتقلل  بالزراعة، 

الحكومات  على  ويجب  القطاع.  هذا  في  االستثمار 

البشرية  والقدرات  المؤسسات  بناء  في  تستثمر  أن 

الزراعي.  لالستثمار  تمكينية  بيئة  لدعم  الضرورية 

يمكن  ● ال  أمر  ُمواٍت  استثماري  مناخ  وجود  إن 

ال  كان  وإن  الزراعة،  في  لالستثمار  عنه  االستغناء 



xiv

الصغيرة  الحيازات  أصحاب  من  للكثير  للسماح  يكفي 

النطاق  الواسع  االستثمار  يفي  أن  ولضمان  باالستثمار 

اجتماعياً.  فيها  المرغوب  بالغايات 

مسؤولية 	  المانحة  والجهات  الحكومات  تتحمل 

في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  لمساعدة  خاصة 

واالستثمار.  المدخرات  أمام  العوائق  على  التغلب 

قيوداً  غالباً  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  فيواجه 

في  االستثمار  يريدون  عندما  خاصة  بصفة  صارمة 

قريب  هامش  على  عملياتهم  يديرون  ألنهم  الزارعة 

يستطيعون  ال  أنهم  حيث  الكفاف،  حد  من  جداً 

وهم  إضافية.  مخاطر  يتحملوا  أو  يدخروا  أن 

اآلمنة  الملكية  حقوق  من  المزيد  إلى  يحتاجون 

أفضل.  عامة  وخدمات  ريفية  تحتية  بنية  وإلى 

كالتعاونيات  األقوى  المنتجين  منظمات  شأن  ومن 

وتحقيق  المخاط  هذه  إدارة  في  تساعدهم  أن 

أن  كما  األسواق،  ولوجهم  عند  الحجم  وفورات 

المحولة  والمدفوعات  االجتماعي  األمان  شبكات 

بها،  واالحتفاظ  األصول  مراكمة  على  تساعدهم  قد 

أخرى  أنشطة  في  أو  الزراعة  في  ذلك  كان  سواء 

بأنفسهم. يختارونها 

الدولية 	  والمنظمات  الحكومات  على  يجب 

أن  كفالة  االستثمارية  والهيئات  المدني  والمجتمع 

الزراعة  في  النطاق  الواسعة  االستثمارات  تكون 

فاالستثمارات  بيئياً.  ومستدامة  اجتماعياً  مفيدة 

تقوم  التي  تلك  ذلك  في  بما  النطاق،  الواسعة 

قد  سياديون  ومستثمرون  أجنبية  مؤسسات  بها 

الزراعة،  في  التكنولوجيا  ولنقل  للعمالة  فرصاً  تتيح 

ُسبُل  على  مخاطر  تفرض  أن  كذلك  يمكن  ولكنها 

حاالت  في  وبخاصة  المحليين،  السكان  معيشة 

تحسين  ويجب  الواضحة.  غير  الملكية  حقوق 

زيادة  طريق  عن  االستثمارات  هذه  حوكمة 

الشاملة  المشاركة  ونماذج  والمساءلة  الشفافية 

للسكان  تسمح  بل  األرض  نقل  على  تنطوي  ال  التي 

باالستفادة.  المحليين 

أموالها  ● توجيه  إلى  المانحة  والجهات  الحكومات  تحتاج 

األساسية  العامة  السلع  توفير  نحو  المحدودة  العامة 

وسوف  المرتفع.  واالجتماعي  االقتصادي  المردود  ذات 

ومرور  الموقع  العام حسب  االستثمار  أولويات  تتفاوت 

بعض  أن  إلى  بوضوح  تشير  الدالئل  أن  غير  الوقت، 

فاالستثمار  أخرى.  أنواع  من  أفضل  تكون  اإلنفاق  أنواع 

تزيد  التي  الزراعية  البحوث  مثل  العامة،  السلع  في 

على  تكون  والتعليم،  الريفية  والطرق  اإلنتاجية  من 

من  للمجتمع  بالنسبة  أعلى  مردودية  ذات  الدوام 

يَستحِوذ  ما  غالباً  والتي  مثالً  األسمدة  دعم  على  اإلنفاق 

تَُضر  بطرق  وتوزع  الريف،  أعيان  من  الصفوة  عليها 

الدعم  هذا  مثل  إن  الخاص.  القطاع  مدخالت  بُمورِّدي 

ال  أنه  غير  السياسية،  الناحية  من  شعبية  يكتسب  قد 

فبتركيزها  العامة.  لألموال  األفضل  االستعمال  عادة  يمثل 

المستدامة  اإلدارة  ذلك  في  بما  العامة،  السلع  على 

تأثير  من  تزيد  أن  للحكومات  يمكن  الطبيعية،  للموارد 

الحد  وعلى  الزراعي  النمو  على  العامة  المصروفات 

بناء  في  تستثمر  أن  الحكومات  على  ويجب  الفقر.  من 

لدعم  وذلك  الضرورية،  البشرية  والقدرات  المؤسسات، 

الزراعي.  لالستثمار  تمكينية  بيئة 
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3االستثمار في الزراعة من أجل مستقبل أفضل 

1- مقدمة 

بشأن  المتزايد  والقلق  األخيرة  األغذية  أزمات  وضعت 

األعمال  جدول  قمة  على  الزراعة  العالمي  المناخ  تغير 

ومجموعات  الدولية  والمنظمات  فالحكومات  الدولي. 

الثماني  مجموعة  قمة  في  التقت  التي  المدني  المجتمع 

المالية  لوزراء  العشرين  ومجموعة   ،)G8( الكبار 

في   20+ ريو  وقمة   )G20( المركزية  البنوك  ومحافظي 

في  المتمثلين  الهدفين  بين  االرتباط  أدركت  قد   2012

وسوف  الزراعة.  واستدامة  الجوع  على  المبرم  القضاء 

في  ملموسة  زيادة  الهدفين  هذين  تحقيق  يتطلب 

الحاجة  هو  ذلك،  من  األهم  كان  وإن  الزراعي،  االستثمار 

االستثمار.  هذا  نوعية  تحسين  إلى 

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  دعت  فلطالما 

األولى  الطبعة  وكانت  الزراعة.  في  االستثمار  إلى  المتحدة 

قد   ،1947 في  نُشرت  التي  والزراعة،  األغذية  حالة  لتقرير 

أجل  من  الزراعة  في  االستثمار  زيادة  إلى  الحاجة  حددت 

وقد  فيها،  العجز  من  تعانى  التي  للمناطق  األغذية  إنتاج 

المستهدفة  المالية  األرقام  إلى   1949 عام  طبعة  أشارت 

بعد  الزراعة  بناء  إلعادة  المطلوبة  االستثمار  لمستويات 

لألمم  والزراعة  األغذية  )منظمة  الثانية  العالمية  الحرب 

المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  1947؛  المتحدة، 

على  تالية  عديدة  وتقارير  التقارير  هذه  وركزت   )1949

االستثمار  متطلبات  وتوجيه  تخطيط  في  الحكومات  دور 

أنفسهم.  المزارعين  لدور  قليالً  اهتماماً  وأولت  الزراعة،  في 

بالحكومات  تضر  التي،  الدولية  المالية  األزمة  إن 

أن  تعني  العالم،  أنحاء  جميع  في  المانحة  وبالجهات 

مضى،  وقت  أي  من  وأكثر  اآلن،  وحدها  العامة  الموارد 

االستثمارات.  من  الزراعة  باحتياجات  تفي  أن  يمكنها  ال 

حاسم  بدور  المانحة  والجهات  الحكومات  تضطلع  لذلك 

أن  غير  الزراعي،  االستثمار  وحوكمة  وتوجيه  تحفيز  في 

المزارعون  األولى  بالدرجة  وهم   - الخاص  القطاع  مستثمري 

استراتيجية  أية  صميم  في  يكونوا  أن  يجب   - أنفسهم 

الزراعي. لالستثمار 

األغذية  حالة  تقرير  من  الطبعة  هذه  وتستعرض 

لالستثمار  واالجتماعي  االقتصادي  المنطقي  السند  والزراعة 

الزراعة،  في  االستثمار  نقص  أسباب  وتفحص  الزراعي، 

الموارد  استخدام  يمكن  كيف  تبين  التي  القرائن  وتقدم 

حول  التقرير  هذا  ويتمحور  فعالية.  أكثر  بصورة  العامة 

واالستثمارات  الزراعة  في  المال  لرأس  المزارعين  مراكمة 

تقرير  إن  المراكمة.  هذه  لتيسير  الحكومات  بها  تقوم  التي 

أن  يمكن  أفضل  مستقبل  أجل  من  الزراعة  في  االستثمار 

التغذية  على  فيه  فرد  كل  يحصل  عالم  تحقيق  في  يساعد 

مستدامة.  بصورة  الطبيعية  الموارد  فيه  وتُستخَدم  الجيدة، 

؟  الزراعة  في  يستثمر  الذي  من 

أربعة  إلى  الزراعة  في  المستثمرين  تصنيف  يمكن 

المستثمرين  وأغلبية  ومحلي.1  وأجنبي  وخاص  عام  فئات 

وهم  المزارعين،  من  هم  الخاص  القطاع  من  المحليين 

لدى  الزراعة  في  لالستثمار  مصدر  أكبر  بجدارة  يمثلون 

مستثمرو  أما  والمتوسط.   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 

الحكومات  األولي  بالدرجة  وهم  المحلي،  العام  القطاع 

الزراعة،  في  لالستثمار  مصدر  أكبر  ثاني  فهم  الوطنية، 

العامون  المستثمرون  كبير  بفارق  ذلك  بعد  يتلوهم 

المستثمرون  يليهم  ثم  ومن  التنمية،  كشركاء  األجانب 

وهؤالء  المؤسسات.  مثل  الخاص،  القطاع  من  األجانب 

والمحليون  والخاص،  العام  القطاع  من   – المستثمرون 

األحياء  وتربية  الحيوانية،  والثروة  المحاصيل،  إلى  »الزراعة«  تشير  التقرير،  هذا  1  في 

الحرجية. والزراعة  المائية، 
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وألسباب  مختلفة  أشياء  في  يستثمرون   - واألجانب 

ومتداخلة  تكاملية،  استثماراتهم  تكون  ما  وغالباً  مختلفة. 

محل  تَِحل  أن  منها  للواحدة  يمكن  وال  األحيان،  بعض  في 

البيانات  أفضل  وتسمح   .)1 )الشكل  عامة  بصفة  األخرى 

)الشكل  التقرير  هذا  ألجل  وُحللت  ُجمعت  التي  المتاحة، 

األحجام  بين  فقط  تقريبية  مقارنة  بعمل   ،)2 الفصل  في   5

المقارنة  هذه  أن  غير  هذه،  االستثمار  لتدفقات  النسبية 

مستثمرين  أكبر  بصفتهم  للمزارعين  المركزية  األهمية  تُبِرز 

بالنسبة  مهمة  تداعيات  ذلك  على  وتنطوي  الزراعة.  في 

يظل  العام  االستثمار  أن  من  الرغم  فعلى  للسياسات: 

من  يتحول  أن  يجب  االستثمار  سياسات  محور  فإن  أساسياً، 

أفضل.  وبصورة  أكبر  بدرجة  الخاص  االستثمار  تيسير  أجل 

لماذا االستثمار في الزراعة؟ 

ولزيادة  أسرهم،  إطعام  ألجل  االستثمار  المزارعون  يزاول 

للمزارعين،  فبالنسبة  ثرواتهم.  ولبناء  دخولهم  ولتنويع 

اآلن  ما  شيء  عن  التخلي  الزراعة  في  االستثمار  يعني 

أو  األصول  مراكمة  ألجل  الوقت(  أو  الجهد  أو  )كالنقود 

ودخولهم  إنتاجيتهم  بزيادة  لهم  سيسمح  الذي  المال  رأس 

أو  للري،  حوض  بناء  أو  محراث،  فشراء  المستقبل.  في 

الحيوانات  وتربية  األشجار  زراعة  أو  جديدة  مهارة  تعلم 

ترمي  االستثمار  من  أشكال  جميعها  اإلنتاج  مرحلة  لبلوغ 

المزارعون  ويقوم  دخله.  أو  الُمزاِرع  إنتاجية  زيادة  إلى 

في  باالستثمار  الخاص  القطاع  من  اآلخرون  والمستثمرون 

المتوقعة  العائدات  كانت  إذا  فقط  واحدة  حالة  في  الزراعة 

من  العائدات  وتتجاوز  المعروفة  المخاطر  تغطى  سوف 

لالستثمار.  بديلة  أنواع 

من  الزراعة  في  العام  لالستثمار  المنطقي  السند  إن 

مزايا  ثالث  على  يعتمد  التنمية  وشركاء  الحكومات  جانب 

من  تأتي  أن  يمكن  والتي  المجتمع،  أجل  من  مترابطة 

والحد  االقتصادي  النمو   )1( وهي:  الزراعية،  اإلنتاجية  زيادة 

االستدامة  و)3(  والتغذوي،  الغذائي  األمن  و)2(  الفقر،  من 

للحكومات  بالنسبة  يعني  الزراعة  في  االستثمار  إن  البيئية. 

لألنشطة  شحيحة  عامة  موارد  تخصيص  المانحة  وللجهات 

البحوث  وتُعد  القطاع.  هذا  في  اإلنتاجية  من  تزيد  التي 

أنواع  أهم  بين  من  السوقية  التحتية  والبنية  الزراعية 

الزراعة.  في  العام  االستثمار 

هم  المزارعين  أن  من  الرغم  على  أنه  التاريخ  ويبين 

الحوكمة  غياب  في  فإنهم  الزراعة،  في  مستثمرين  أكبر 

ال  األساسية  العامة  والسلع  المناسبة  والحوافز  الجيدة 

عادة  الزراعي  اإلنتاج  أن  إْذ  الكافي.2   باالستثمار  يقومون 

مناقشة  أجل  من  الخامس  والفصل  األساسية  المفاهيم  لتوضيح  الثاني  الفصل  انظر    2

استفاضة.  أكثر 

الزراعة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

خاص أجنبي (مثل املؤسسات) 

عام محيل (الحكومات) 

الشكل ١
مصادر االستث�ر يف الزراعة

عام أجنبي
 (رشكاء التنمية) 

محيل خاص
(مثل املُزارع� واألع�ل التجارية) 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  5االستثمار في 
معرضاً  يكون  أنه  كما  بطبيعته،  دورياً  أو  موسمياً  يكون  ما 

واألمراض.  واآلفات  الجفاف  مثل  الطبيعية  بالظواهر  للتأثر 

معظم  وتكون  جغرافياً،  متناثرين  غالباً  المنتجون  ويكون 

هذا  وكل  للتلف.  وقابلة  الحجم  كبيرة  الزراعية  المنتجات 

بالمخاطر،  محفوفاً  الزراعة  في  االستثمار  تجعل  العوامل 

جيدة،  ريفية  تحتية  بنية  وجود  على  كبيرة  بدرجة  ويعتمد 

المدخالت  من  متينة  إمدادات  وجود  على  يعتمد  كما 

شفافة  سوقية  ومؤسسات  النواتج  لتجهيز  وصناعات 

يقلل  أن  السليم  العام  لالستثمار  ويمكن  سعرية.  ومؤشرات 

ومن  الخاص،  االستثمار  ربحية  من  يزيد  وأن  المخاطر  من 

االستثمار.  على  المزارعين  تحفز  التي  الحوافز  يزيد  ثم، 

كثيرة  أوضاع  بشأن  القرائن  من  كبير  عدد  وثمة 

أهم  أحد  هو  الزراعي  االستثمار  أن  تبين  العالم  حول 

الفقر  من  والحد  االقتصادي  للنمو  الفعالة  االستراتيجيات 

سكان  أفقر  أغلبية  يقطُنها  التي  الريفية،  المناطق  في 

المحلي  الناتج  نمو  أن  إلى  الدالئل  أشارت  وقد  العالم. 

على  بقدرته  فعاليته  أثبت  قد  الزراعة،  في  اإلجمالي 

قطاعات  داخل  نمو  حدوث  مع  الفقر:  تقليل  مضاعفة 

اإلنتاجية  في  النمو  إن  أ(.   2007 الدولي،  )البنك  أخرى 

الريفية  والخدمات  السلع  على  الطلب  يولد  الزراعية 

الذين  للسكان  والدخل  العمل  فرص  ويخلق  األخرى 

ما  غالباً  والذين   - والخدمات  السلع  هذه  يقدمون 

وهذه  األرض.  يمتلكون  ال  الذين  الريف  فقراء  من  يكونون 

االقتصاد  وحتى  القرية  من  ابتداء  دائرتها  تتسع  المزايا 

عقود  منذ  مرة  ألول  توثيقها  تم  عملية  في  اتساعاً  األكثر 

الكثير  في  صالحة  تزال  وال   )1970  ،Ruttanو  Hayami(

في  المعروضة  الدالئل  وتبين  اليوم.  الريفية  المناطق  من 

إنتاجية  العام  االستثمار  أنواع  أكثر  من  الكثير  أن   5 الفصل 

الفقر. من  الحد  زاوية  من  قوي  مردود  أيضاً  لها  الزراعة  في 

للقضاء  حيوياً  كذلك  الزراعي  االستثمار  ويعد 

الغذائي  لألمن  المتعددة  األبعاد  خالل  من  الجوع  على 

والقطاعات  الزراعة  في  لالستثمار  فيمكن  والتغذوي. 

يزيد  أن  العام  والقطاع  المزارعين  جانب  من  الداعمة 

األسعار  على  ويحافظ  األسواق  في  األغذية  توافر  من 

المتناول  في  األغذية  يجعل  مما  منخفضة،  االستهالكية 

 Alston( والحضريين  الريفيين  للمستهلكين  بالنسبة 

نسبياً  الرخيصة  األساسية  األغذية  إن   .)2000 وآخرون، 

الغذائية  وجباتهم  تحسين  من  المستهلكين  تُمكِّن 

والفاكهة  الخضر  مثل  األغذية،  من  تنوعاً  أكثر  بمجموعة 

المغذيات  من  االستفادة  يزيد  مما  واللبن،  والبيض 

 Grahamو  Bouis( الغذائية  الوجبات  في   الموجودة 

أن  الزراعية  لالستثمارات  أيضاً  ويمكن   .)2000  ،Welchو

يشجع  مما  للصدمات،  الغذائية  اإلمدادات  تعرض  من  تحد 

االستهالك.  في  االستقرار 

الشكل ٢
متوسط التغ� السنوي يف حصة العامل من رأس املال السهمي الزراعي والتقدم املُحرز نحو إحراز هدف تقليل 

الجوع ضمن األهداف اإل�ائية لأللفية، ١٩٩٠-١٩٩٢ إىل ٢٠٠٧

مالحظات: يش� هدف تقليل الجوع ضمن األهداف اإل�ائية لأللفية إىل الغاية ١ جيم من الهدف اإل�ا� لأللفية الذي يهدف إىل تقليل نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إىل النصف خالل 

الفرتة ب� ١٩٩٠ و٢٠١٥. ويظهر عدد البلدان يف كل فئة ب� قوس�. 

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢أ ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي ٢٠١٢. 

ال يوجد تقدم أو تراجع  تقدم كاٍف إلحراز الهدف              تقدم غ� كاٍف  

 التغ� يف النسبة املئوية

١٫٢

٠٫٨

٠٫٤

٠٫٠

٠٫٤-

٠٫٨-

١٫٢-

(١٦)

(٤٧)

(٢٥)
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المزرعة يرتبط  الزراعة داخل  ويبدو أن االستثمار في 

العامل  بالحد من الجوع )الشكل 2(. فِحَصة  وثيقاً  ارتباطاً 

الزراعي، وهو بديل عن االستثمار  السهمي  المال  من رأس 

الخاص، تزيد بمعدل متوسط قدره 0.7  المحلى  الزراعي 

في  سائراً  بلداً  بالمائة كل عام منذ عام 1992 في 47 

طريقه إلى تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية، وهو هدف 

تخفيض الجوع، ولكن هذا المعدل يسير بمعدل أبطأ بكثير 

انخفض في  أنه  التقدم لم يكن كافياً، كما  بلداً حيث  في 31 

التغذية.  أو تراجعت معدالت نقص  ركدت فيها  بلداً   16

ذو  المزرعة  في  الخاص  االستثمار  أن  الواضح  من 

العام  االستثمار  كان  وإن  الجوع،  على  القضاء  في  أهمية 

في  أكبر  بدرجة  منتشر  فالجوع  قصوى.  أهمية  ذا  أيضاً 

الزراعية  المصروفات  من  العامل  حصة  تكون  التي  البلدان 

والخاص  العام  االستثمار  أن  إلى  يشير  مما  أقل  فيها  العامة 

وبالطبع،   .)3 )الشكل  الجوع  لمكافحة  مهمان  الزراعة  في 

قد  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في  الحكومات  فإن 

هو  دقيق  لسبٍب  زراعي  عامل  لكل  بالنسبة  أقل  تنفق 

منها  الكثير  أن  إلى  تشير  الدالئل  أن  إال  فقيرة،  بلدان  أنها 

مما  أقل  الزراعة  على  ميزانياتها  من  تناسبياً  أقل  جزءاً  تنفق 

.)2 )الفصل  اقتصاداتها  في  الزراعة  أهمية  تستوجبه 

وإن   - ضروري  أمر  الزراعة  في  اإلنتاجية  زيادة  إن 

في  فالزراعة  البيئية.  االستدامة  لتحقيق   – كاف  غير  كان 

يزيد  السكان  من  متوقعاً  عدداً  تُطِْعم  أن  ينبغي  العالم 

عن  يزيد  بما  أي   ،2050 بحلول  شخص  باليين  تسعة  على 

وسوف  نسمة.  بليون   2 بمقدار  الحالي  العالمي  التعداد 

ينتشر  التي  البلدان  في  السكانية  الزيادة  معظم  تَحُدث 

واسعاً  انتشاراً  الطبيعية  الموارد  وتدهور  الجوع  فيها 

المحاصيل  إنتاج  نظم  على  يجب  ولهذا،  بالفعل.  اآلن 

أجل  من  إنتاجية  كثافة  أكثر  تصبح  أن  الحيوانية  والثروة 

تستدعى  الضرورة  كانت  وإن  المتزايد،  الطلب  مواجهة 

الموارد  هذه  نوعية  وتحسين  أقل  طبيعية  موارد  استخدام 

2011أ(.  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  )منظمة 

إنتاجية،  أكثر  الزراعية  اإليكولوجية  النظم  تكون  وعندما 

وعندما  حمايتها،  يمكن  الطبيعية  اإليكولوجية  النظم  فإن 

النظام  خدمات  مقابل  مجٍز  دخل  على  المزارعون  يحصل 

تصبح  أن  إذاً  للزراعة  فيمكن  يقدمونها،  التي  اإليكولوجي 

والزراعة  األغذية  )منظمة  استدامة.  وأكثر  إنتاجية  أكثر 

.)2007 المتحدة،  لألمم 

من  الزراعة  في  نستثمر  كيف 
أفضل؟  مستقبل  أجل 

الدخل  ذات  البلدان  من  الكثير  في  المزارعون  يقوم  ال 

أهدافهم  لتلبية  الكافي  باالستثمار  والمتوسط   - المنخفض 

أهداف  عنك  دع  والدخول،  اإلنتاجية  بزيادة  الخاصة 

الشكل ٣
حصة العامل من اإلنفاق الحكومي عىل الزراعة، بحسب انتشار نقص التغذية 

انتشار الجوع 

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٠

٪٢٥ <  ٪١٦-٢٥  ٪٥-١٥  ٪ ٥ >

 السعر الثابت لتعادل القوة الرشائية بالدوالر يف ٢٠٠٥ 

مالحظة: حصة العامل من اإلنفاق الحكومي هي املتوسط السنوي خالل الفرتة ٢٠٠٥-٢٠٠٧، وانتشار نقص التغذية هو التقدير الذي أجرته منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن 

السنوات ٢٠١٠-٢٠١٢. 

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، ٢٠١٠ ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج 

األغذية العاملي ٢٠١٢. 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  7االستثمار في 
الفقر  من  والحد  والتغذية،  الغذائي  األمن  في  المجتمع 

الُمحِفزات  تناول  الحتمية  األمور  ومن  البيئية.  واالستدامة 

المزارعين،  لدى  االستثمار  قرارات  على  تؤثر  التي  والقيود 

المزرعة.  داخل  االستثمار  تحفيز  أجل  من  وذلك 

التنمية  في  وشركائها  الحكومات  كاهل  على  وتقع 

الصدد:  هذا  في  أساسية  مسؤوليات  أربع 

على  ● المزارعين  لحفز  وذلك  لالستثمار  مواٍت  مناخ  خلق 

من  وغيرهم  هم  اجتماعياً  مسؤول  باستثمار  القيام 

الخاص؛  القطاع  في  المستثمرين 

العامة  ● السلع  توفير  نحو  العامة  المصروفات  توجيه 

المرتفع؛  العائد  ذات  األساسية 

الحيازات  ● أصحاب  يواجهها  التي  القيود  على  التغلب 

واالستثمار؛  االدخار  في  الصغيرة 

الواسع  ● االستثمار  وبخاصة  الخاص،  االستثمار  حوكمة 

واالستدامة  االجتماعية  العدالة  لضمان  وذلك  النطاق، 

البيئية.

واألولويات  للمسؤوليات  النسبية  األهمية  وتتفاوت 

طبقاً  وذلك  أجلها،  ومن  الزراعة  في  العام  لالستثمار  األربع 

القطاع. في  االقتصادية  التنمية  لمستوى 

استثمار  مناخ  دعم  في  رئيسي  دور  وللحكومات 

ويرتهن  الزراعة،  في  الخاص  االستثمار  إلى  يؤدى  إيجابي 

ومؤسسات  سياسات،   - تمكينية  بيئة  بوجود  االستثمار  مناخ 

عنها،  مسؤولة  الحكومات  تكون   - أساسية  تحتية  وبنية 

وإن  للسوق،  تبعاً  كبيرة  بدرجة  تتحدد  سوق،  حوافز  وكذلك 

ويؤثر  كثيرة.  مجاالت  في  الحكومية  بالسياسات  تتأثر  كانت 

التي  المخاطر  وعلى  المتوقعة  الربحية  على  االستثمار  مناخ 

إيجابية  حوافز  تخلق  وهكذا  الخاص،  االستثمار  تكتنف 

الريفية  والمشروعات  للمزارعين،  بالنسبة  سلبية  حوافز  أو 

وتشترك  الزراعة.  في  لالستثمار  األخرى  الخاصة  والكيانات 

في  االستثمارية  السوق  وحوافز  التمكينية  البيئة  عناصر 

الجيد  المناخ  مع  المشتركة  السمات  من  الكثير  في  الزراعة 

النسبية  األهمية  أن  من  الرغم  على  وذلك  العام،  لالستثمار 

الزراعة.  حالة  في  تختلف  قد  العناصر  لهذه 

إن التحديات التي يواجهها المستثمرون من القطاعين 

للسياق. فالخصائص  العام والخاص في الزراعة تتفاوت طبقاً 

اإلقليمية والقطرية لها تأثيرها القوى، مثلما للسمات النوعية 

للمستثمر الفردي. ومع ذلك، فإن جميع المنتجين الزراعيين، 

النظر عن حجمهم أو السياق القطري لهم، يحتاجون  بغض 

إلى السمات األساسية للبيئة التمكينية: البنية التحتية، وتنمية 

الموارد البشرية، والمؤسسات التجارية والسوقية، واستقرار 

االقتصاد الكلي، والحوكمة الجيدة. ويعتمد االستثمار الزراعي 

بصفة خاصة على مثل هذه العوامل التمكينية الرئيسية 

التنبؤ وشفافية السياسات، ووضوح حيازة  مثل القدرة على 

األرض وحقوق الملكية، والسياسات التجارية الشفافة، 

والبنية التحتية الريفية المادية )بما في ذلك النقل، والري، 

واالتصاالت، والمياه، والنظافة الصحية، والطاقة الكهربائية(. 

وتشتمل العوامل التمكينية األخرى ذات الصلة بالزراعة على 

المقنَناَت والمعايير الخاصة بالمنتَج، كما تشتمل على البحث 

والتطوير، وعلى الخدمات المالية الريفية )الفصل 3(. 

غير  من  التي  األساسية،  العامة  السلع  وتمثل 

جوانب  من  الكثير  الخاص،  القطاع  يوفرها  أن  المتوقع 

مسؤولية  الحكومات  عاتق  على  وتقع  التمكينية.  البيئة 

التي  االستثمار  أنواع  نحو  الشحيحة  العامة  األموال  توجيه 

وتقليل  الزراعية،  اإلنتاجية  حيث  من  مردود  بأعلى  تتمتع 

في  المقدمة  الدالئل  إن  البيئية.  االستدامة  وزيادة  الفقر 

لها  العامة  المصروفات  أن  تبين   )5 )الفصل  التقرير  هذا 

السلع  توفير  على  تركز  عندما  أعلى  اجتماعية  مردودات 

الريفية  التحتية  والبنية  الزراعية  البحوث  مثل  العامة، 

والمياه  األسمدة  على  دعم  تقديم  من  بدالً  وذلك  والتعليم، 

المواقف،  بعض  في  مبررات  للدعم  يكون  وربما  واالئتمان. 

يمثل  ما  أن  الحقيقة،  وفي  جيدة؛  عامة  مزايا  يولِّد  ألنه 

البلد.  في  التنمية  لمستوى  تبعاً  يختلف  قد  عامة  سلعة 

بعض  مصروفات  أن  على  واضحة  الدالئل  فإن  ذلك،  ومع 

منظور  من  غيرها  من  أعلى  بمردودات  تأتى  الحكومات 

الفقر.  وتقليل  الزراعية  اإلنتاجية 

اعتبارات  إدخال  كفالة  إلى  أيضاً  الحكومات  وتحتاج 

في  فعالة  بصورة  االجتماعي  واإلنصاف  البيئية  االستدامة 

وهذا  الزراعة.  في  والعامة  الخاصة  االستثمار  مقررات 

االستثمار  تدعم  وسياسات  قوانين  اعتماد  على  ينطوي 

األكثر  السكان  حقوق  وتحمى  بيئياً  المستدام  الخاص 

على  مقصودة  غير  معاكسة  بيئية  نتائج  تترتب  وقد  ضعفاً. 

الحيوي،  الوقود  إنتاج  مثل  المجاالت  بعض  في  السياسات 

ما  وهو  الدولية،  والتجارة  األغذية،  من  الذاتي  واالكتفاء 

يوجه  أن  إلى  كذلك  األمر  ويحتاج  بعناية.  تقييمه  يجب 

بيئياً  مستدامة  بطرق  اإلنتاج  زيادة  نحو  العام  االستثمار 

 .)3 )الفصل  اجتماعياً  ومفيدة 

الحيازات  أصحاب  يواجه  البلدان  من  كثير  وفي 

مساعيهم  في  خاصة  قيوداً  النساء،  من  وأكثرهم  الصغيرة، 

دعٍم  إلى  يحتاجون  وقد  مزارعهم  في  واالستثمار  لالدخار 

ربط  أن  كما  القيود.  هذه  على  التغلب  أجل  من  خاص 

المؤسسات  خالل  من  باألسواق  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

البيئة  من  جزء  هو  األساسية،  التحتية  والبنية  المختصة 

التي  المنافع  لتحقيق  مسبق  شرط  وهو  الشاملة،  التمكينية 

قيود  على  التغلب  إن  األفضل.  الحوافز  استعمال  من  تعود 

آخران  تحديان  هما  المخاطر،  تحمل  وكراهية  االئتمان، 

لذا  الصغيرة.  الحيازات  ألصحاب  بالنسبة  للغاية  مهمان 

يمكن  فعالة  منتجين  منظمات  بناء  على  المساعدة  فإن 

الصغيرة  الحيازات  أصحاب  لربط  قوية  طريقة  تمثل  أن 
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الكثير  في  ويمكن  تواجههم.  التي  الصعاب  ولقهر  باألسواق، 

الدعم،  ذلك  في  بما  االجتماعية،  للتحويالت  السياقات،  من 

من  الفقراء  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  تمكن  أداة  تمثل  أن 

.)4 )الفصل  أصولهم  زيادة  ومن  االستثمار 

تقوم  التي  االستثمارات  نحو  المتنامي  االتجاه  إن 

فرصاً  تمثل  الزراعة  في  واسع  نطاق  على  الشركات  بها 

الحكومات  على  وتقع  الزراعة.  أمام  جديدة  وتحديات 

أن  لضمان  االستثمارات،  هذه  مثل  حوكمة  مسؤولية 

في  الفقر  من  والحد  الغذائي  األمن  تحقيق  إلى  تؤدى 

المنظمات  وتتقاسم  فيها.  تتم  التي  والمحليات  البلدان 

االستثمارية  والشركات  المدني  والمجتمع  الدولية، 

التمسك  إن  االستثمارات.  هذه  مثل  حوكمة  مسؤولية 

المسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  بالمبادئ 

سياق  في  والغابات  األسماك  ومصايد  األرض،  لحيازة 

لألمم  والزارعة  األغذية  )منظمة  الوطني  الغذائي  األمن 

تقوم  التي  المبادئ  من  وغيرها  2012ب(  المتحدة، 

الصدد  هذا  في  وضروري  أساسي  أمر  هو  الحقوق  على 

 .)4 )الفصل 

المختلفة  السياسات  تحديات  ونطاق  أهمية  إن 

الفردية  الخصائص  على  تعتمد  عاليه،  أبرزناها  التي 

الفهم  أن  كما  واألولويات.  التنمية  ومستوى  للبلدان، 

 - البلدان  لجميع  بالنسبة  ضروري  أمر  للحوافز  السليم 

ذات  البلدان  وحتى  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من 

األنماط  على  تداعيات  لذلك  أن  حيث   - المرتفع  الدخل 

المحتمل  ومن  فرادى.  البلدان  تتجاوز  لالستثمار  الجغرافية 

أكثر  األخرى  االستثمار  مناخ  عناصر  تحسين  أن  يَثْبُت  أن 

المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من  الكثير  لدى  صعوبة 

الدخل  ذات  البلدان  من  الكثير  ففي  والمتوسط.   -

المنخفض-  الدخل  ذات  البلدان  من  والكثير  المنخفض، 

من  أكبر  وأعداد  أكبر  فقر  معدالت  لديها  التي  المتوسط، 

التي  القيود  مواجهة  تكون  الصغيرة،  الحيازات  أصحاب 

الصغيرة،  الحيازات  أصحاب  استثمارات  سبيل  تعترض 

تحقيق  إلى  النطاق  الواسع  االستثمار  يؤدى  أن  وضمان 

األهمية. في  غاية  أمور  هي  الغذائي،  األمن 

أفضل  مستقبل  أجل  من  الزراعة  في  االستثمار  ويدعو 

المانحة،  والجهات  الحكومات،  بين  متجددة  شراكة  إلى 

 - المزارعين  والسيما   - الخاص  والقطاع  المدني،  والمجتمع 

أجل  من  االستثمار  من  بكثير  أكبر  قدر  حشد  لكفالة  وذلك 

اجتماعياً  مفيدة  نتائج  تحقيق  نحو  توجيهه  وكفالة  الزراعة، 

البشرية،  والقدرات  المؤسسات  بناء  إن  بيئياً.  ومستدامة 

الصدد.  هذا  في  أساسيان  أمران 

التقرير  هيكل 

توضيح  طريق  عن  وذلك  للمناظرة،  إطاراً   2 الفصل  يضع 

وتمحيص  الزراعي،  باالستثمار  صلة  ذات  أساسية  مفاهيم 

ويستعرض  االستثمار.  أنواع  مختلف  بشأن  العملية  البيانات 

المزرعة،  داخل  الزراعة  في  االستثمار  أهمية  على  الدالئل 

المانحة  والجهات  الحكومات،  جانب  من  االستثمار  وكذلك 

أنه  كما  الخاص.  القطاع  في  األجانب  والمستثمرين 

يكون  قد  التي  والمناطق  األقاليم  عبر  االختالفات  يبرز 

لتحقيق  المطلوبة  المستويات  عن  متخلفاً  فيها  االستثمار 

على  دالئل   3 الفصل  ويقدم  المستدام.  اإلنتاجية  نمو 

حفز  في  المانحة  وللجهات  للحكومات  الحاسم  الدور 

وتقديم  تمكينية  بيئة  توفير  طريق  عن  الزراعي  االستثمار 

والسياسات  الكلي  لالقتصاد  يمكن  فمثالً  السعرية.  الحوافز 

تؤثر  أن  تدعمه،  أو  الزراعي  القطاع  ترهق  التي  التجارية 

غير  بطرق  وذلك  االستثمار،  أجل  من  الحوافز  في  بقوة 

الزراعي  التكثيف  تحقيق  أن  ذلك،  إلى  يضاف  مقصودة. 

في  البيئية  والمنافع  التكاليف  إدراج  يتطلب  المستدام 

 4 الفصل  ويولى  الزراعيين.  للمنتجين  المتاحة  الحوافز 

الحيازات  أصحاب  تواجه  التي  بالعقبات  خاصاً  اهتماماً 

وللجهات  للحكومات  بها  يمكن  التي  والكيفية  الصغيرة، 

إن  العقبات.  هذه  على  التغلب  في  تساعد  أن  المانحة 

نحو  الحديثة  االتجاهات  تعرضها  التي  والتحديات  الفرص 

الزراعة  في  الشركات  جانب  من  النطاق  الواسع  االستثمار 

المحليين  المستثمرين  طريق  عن   - النامية  البلدان  لدى 

الفصل  ويتفحص  األخرى.  هي  بحثها  يجرى   - واألجانب 

مختلف  في  العام  االستثمار  أنواع  مختلف  مردودية   5

المصروفات  تخصيص  إعادة  أن  كيف  يناقش  كما  السياقات، 

أن  يمكن  الدعم  من  بدالً  األساسية  العامة  للسلع  العامة 

اجتماعياً.  أكبر  بدرجة  ومرغوبة  أعلى  عائدات  تحقق 

السياسات. تداعيات  ويعرض  النتائج   6 الفصل  ويستخلص 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  9االستثمار في 

وُحلِلت  ُجمعت  التي  البيانات  باستخدامه  الفصل  هذا  إن 

في  االتجاهات  يستعرض  إنما  التقرير  هذا  أجل  من  أخيراً 

وحسب  وإقليمياً،  عالمياً،  والعام  الخاص  االستثمار  مجال 

تكوين  في  المحرز  التقدم  مدى  ويقدر  الدخل،  مجموعات 

المناطق. تلك  داخل  الزراعي  المال  رأس 

المصروفات  مقابل  االستثمار  أساسية:  مفاهيم 
الخاصة  السلع  مقابل  العامة  والسلع 

االستثمار  أن  لوجدنا  نطاقاً  أوسع  بصورة  تحدثنا  إذا 

مراكمة  مقابل  اليوم  ما  شيء  عن  التخلي  على  ينطوي 

فالمزارعون  غداً.  أخرى  منافع  أو  زائد  دخل  وتوليد  أصول 

على  الحصول  طريق  عن  مزارعهم  داخل  يستثمرون 

تربيتها،  أو  الحيوانات  وشراء  الزراعية،  واآلالت  المعدات 

المحاصيل  وزراعة  اإلنتاجية،  المرحلة  إلى  تصل  حتى 

المزرعة،  على  البنايات  وتشييد  أراضيهم،  وتحسين  الدائمة، 

شق  بينها،  من  أشياء،  في  الحكومات  تستثمر  وقد  الخ. 

النطاق  الواسعة  التحتية  والبنية  الريفية  الطرق  وصيانة 

زيادة  زاوية  من  عائدات  تُولِد  التي  واألصول  للري، 

الحكومات  وتستثمر  الزمن.  من  طويلة  فترة  خالل  اإلنتاجية 

مثل  أقل  بدرجة  ملموسة  أخرى  أصول  في  كذلك 

البيئة  من  جزءاً  تمثل  التي  والسوقية،  القانونية  المؤسسات 

الصعب  من  يكون  فقد  ولذلك  الخاص.  لالستثمار  التمكينية 

استثماراً،  يمثل  الخاص،  أو  العام  الصرف  كان  إذا  ما  تحديد 

ال  الحاالت  بعض  وفي  والعملية،  المفاهيمية  الناحيتين  من 

عامة  بصورة  االستثمار  ويُعرَّف  المعالم.  واضح  الفارق  يكون 

 )1 )اإلطار  المال  رأس  تراكم  عنها  ينتج  التي  باألنشطة 

الوقت.  مرور  مع  المردودية  من  سيالً  تُِغل  والتي 

التمييز عادة بين االستثمار واإلنفاق  الزراعة، يتم  ففي 

المدخالت، بشكل تعسفي إلى حد ما، اعتماداً على  على 

ِغراس  لتوليد عائدات. وهكذا، فإن  الالزم  الوقت  طول 

األشجار يعتبر عادة استثماراً ألنه يستغرق فترة زمنية أطول 

لتوليد عائد، ولكن استخدام األسمدة في زراعة  من عام 

الدورة  أثناء  ألنه يولد عائداً  الذرة ال يعتبر استثماراً  محصول 

النظر  الجارية. واألهم من ذلك من وجهة  المحصولية 

ينتج سلسلة  المفاهيمية، أن األشجار تعتبر أصالً رأسمالياً 

الحالة  العائدات خالل سنوات كثيرة. وحتى في هذه  من 

الزراعي: االستثمار   -2
واالتجاهات  األنماط   

يستْثِمر المزارعون والحكومات لبناء األصول التي تعزز اإلنتاجية 

المال من كل من األصول  الزراعية والنمو. ويتكون رأس 

الملموسة وغير الملموسة، وُينظر إلىه غالباً من منظور الفئات 

التالية، والتي تتسم كلها باألهمية بالنسبة لإلنتاجية الزراعية: 

واآلالت  ● والماكينات  الحيوانات  مثل  المادي،  المال  رأس 

الموجودة  الخارجية  التحتية  والبنية  المزرعة،  في  واألبنية 

المزرعة؛  خارج 

طريق  ● عن  عليه  الحصول  يتم  الذي  البشرى،  المال  رأس 

الزراعي؛ اإلرشاد  وخدمات  والتدريب  التعليم 

طريق  ● عن  عليه  الحصول  يتم  الذي  الفكري،  المال  رأس 

الزراعية  التكنولوجيات  مجال  في  والتطوير  البحث 

اإلدارة؛  وممارسات 

األخرى  ● الطبيعية  والموارد  األرض  مثل  الطبيعي،  المال  رأس 

الزراعي؛  لإلنتاج  تلزم  التي 

التي  ● والشبكات  المؤسسات  مثل  االجتماعي،  المال  رأس 

المخاطر؛  وتقلل  الثقة  تبنى 

الخاصة.  ● المدخرات  مثل  المالي،  المال  رأس 

للحصول  وسيلة  األولى  بالدرجة  هو  المالي  المال  ورأس 

من  الكثير  فإن  ذلك؛  ومع  المال.  رأس  من  أخرى  أنواع  على 

األولى  بالدرجة  تتم  ال  المزارعون  بها  يقوم  التي  االستثمارات 

طريق  عن  وإنما  المالي،  اإلنفاق  طريق  عن  حصرية  بصورة  أو 

أو  مثاًل  أرض  قطعة  على  األشجار  لقطع  إنفاقه  يتم  الذي  الزمن 

الري.  قنوات  أو  المزرعة  بنايات  لتشييد  أو  لتحسينها 

 1 اإلطار 

ما هو رأس المال ؟
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التمييز واضحاً. فإذا كان  التي تبدو بسيطة، قد ال يكون 

التربة على  استخدام األسمدة يساعد ويحافظ على خصوبة 

المدى الطويل، عندئذ يمكن اعتباره استثماراً. وبالمثل؛ 

ففي المصروفات العامة يتم التمييز عادة بين االستثمار 

الملَْمح ال يتسم دائماً  الجارية، ولكن هذا  والمصروفات 

المصروفات  أقلها أن  بالوضوح أيضاً، وذلك ألسباب ليس 

الجارية تَلزَم للحفاظ على قيمة األصول الرأسمالية مثل 

الطرق، والبنية التحتية األساسية المادية. 

إلىه  يُْنظَر  لما  مهماً  أمراً  المنظور  يعتبر  وكذلك 

شراء  يمثل  قد  المزارع  نظر  وجهة  فمن  استثمار.  أنه  على 

ولكنه  اإلنتاجية؛  قدرتها  حيث  من  ُمهماً  استثماراً  األرض 

األصول  ملكية  في  تغير  مجرد  هو  المجتمع؛  منظور  من 

كما  المال،  رأس  أسهم  في  الصافية  الزيادة  في  وليس 

األرض.  بتحسين  القيام  عند  مثالً  يحدث 

لبناء  باالستثمار  والحكومات  المزارعون  ويقوم 

أكثر  يصبح  بأن  الزراعي  للقطاع  يسمح  الذي  المال  رأس 

المال  رأس  أنواع  أهم  فبعض  المستقبل.  في  إنتاجية 

تستثمر  فالحكومات  بالضرورة.  ملموسة  غير  الزراعي 

واللذين  الزراعيين،  والتطوير  البحث  في  واسعة  بصورة 

لزيادة  للغاية  مهًم  ُمْدخل  وهو   - ِفْكرى  مال  رأس  يولدان 

الطرفين  وكال   - للزراعة  الطويل  المدى  على  اإلنتاجية 

من  يزيد  الذي  التعليم،  في  يستثمران  واألفراد  الحكومات 

األجل  طويلة  عائدات  ويُولِْد  منه  المسنتفيدين  إنتاجية 

المزارعون  وينفق  البشرية.  القدرات  تطوير  طريق  عن 

شكل  وهو  المنتجين،  اتحادات  لتطوير  والموارد  الوقًت 

من  يقلل  أن  يمكنه  االجتماعي،  المال  رأس  أشكال  من 

من  هي  األنشطة  هذه  وكل  اإلنتاجية.  من  ويُزيد  المخاطر 

كانت  وإن  حتى  المال،  رأس  تبني  ألنها  االستثمار  أشكال 

قياسه.  يصعب  شيئاً  المال  رأس  قيمة 

بها  تقوم  التي  االستثمارات  من  الكثير  على  ويطلق 

ال  للمجتمع  منافع  تُولِّد  ألنها  عامة«  »سلع  الحكومات 

سلعة  إنشاء  فبمجرد  يوفرها.  أن  الخاص  للمستثمر  يمكن 

االستفادة  من  الناس  من  أحٍد  استثناء  يمكن  ال  عامة، 

أن  لها  األشخاص  من  شخص  الستخدام  يمكن  وال  منها، 

الناحية  من  فهي  استخدامها.  على  اآلخرين  قدرة  من  يقلل 

لدى  يوجد  وال  تنافسية”.  “وغير  حصرية”،  “غير  التقنية 

يوجد  ال  بل  قليل  حافز  الخاص  القطاع  في  المستثمرين 

يستطيعون  ال  ألنهم  العامة  السلع  لتوفير  الحافز  لديهم 

أُنفقت  التي  التكاليف  السترداد  كافياً  مقابالً  يتقاضوا  أن 

المهمة  العامة  السلع  على  األمثلة  بين  ومن  إنشائها.  على 

والطرق  والتطوير،  البحث  من  كثيرة  أنواع  الزراعة،  في 

أنواعاً  هناك  أن  كما  األخرى.  األساسية  والبنية  الريفية، 

والقدرات  المؤسسات  بناء  مثل  العام،  االستثمار  من  أخرى 

أكثر  كانت  وإن  بروزاً،  أقل  عامة  سلعاً  تُْنتج  التي  البشرية 

يعتمد  عامة  سلعة  يشكل  ما  إن  للزراعة.  بالنسبة  أهمية 

المحلي،  السياق  وعلى  البلد  خصائص  على  ما  حد  إلى 

الزراعة.  في  المختلطة  العامة/الخاصة  السلع  وجود  ويشيع 

تمكينية  بيئة  بناء  على  العام  االستثمار  ويساعد 

المزارعين  تدفع  التي  الحوافز  في  بقوة  تؤثر  مناسبة 

أشكاالً  مباشرة  بصورة  أيضاً  ويخلق  االستثمار.  إلى 

زراعي  قطاع  تطوير  تدعم  التي  المال  رأس  من  أخرى 

الخاص  الحكومي  االستثمار  أنواع  بعض  وهناك  منتعش. 

األََولي  اإلنتاج  زيادة  إلى  خصيصاً  يرمى  والذي  بالزراعة 

وتربية  الحيوانية،  والثروة  المحاصيل،  قطاعات  في 

السابقة  األنشطة  في  وكذلك  والغابات،  المائية  األحياء 

على  ذلك  كل  إلى  اإلشارة  ويمكن  له.  والالحقة  لإلنتاج 

في  الحكومة  استثمار  أما  الزراعة.  في  استثمارات  أنه 

على  إيجابياً  تأثيراً  يُحِدث  أن  فيمكن  األخرى،  القطاعات 

المزارعين.  دخول  وعلى  اإلنتاجية  وعلى  الزراعي  اإلنتاج 

والمواصالت  للنقل  التحتية  البنية  في  االستثمارات  فمثالً 

وخدمات  والتغذية،  والصحة  العام،  والتعليم  والطاقة، 

والمؤسسات  السوق  ومنشآت  اإليكولوجي،  النظام 

الزراعة  تدعم  كلها  نطاقاً  األوسع  واالجتماعية  القانونية 

الزراعة.  أجل  من  استثمارات  اعتبارها  ويمكن 

لرأس  المزارعين  مراكمة  على  التقرير  هذا  ويركز 

بها  تقوم  التي  االستثمارات  وعلى  الزراعة،  في  المال 

كامل  يغطى  ال  وهو  التراكم.  هذا  لتيسير  الحكومات 

لإلنتاج  السابقة  األنشطة  في  االستثمارات  مجموعة 

المستلزمات  موردي  جانب  من  االستثمار  أما  له.  والالحقة 

بدرجة  مهٌم  مثالً  الزراعية،  المنتجات  تجهيز  ومصانع 

الزراعي  التطوير  وفي  المزرعة  في  االستثمار  لدعم  حاسمة 

يدركها  التي  والحوافز  الفرص  على  قوٍي  تأثيٍر  من  لَُه  لِماَ 

تتوافر  ال  الشاملة  البيانات  فإن  الحظ،  ولسوء  المزارعون. 

باستثناء  التحليل،  نطاق  خارج  وأنهما  القطاعين،  هذين  عن 

المزرعة.  داخل  االستثمار  تحفيز  في  دورهما  إلى  اإلشارة 

القياس:  إلى  المفاهيم  من 
البيانات فهم  محاولة 

الزراعة  في  لالستثمار  المفاهيمي  اإلدراك  من  االنتقال  إن 

ألن  التحديات  من  عدداً  يفرض  العملي  التحليل  إلى 

تقريبية  بديلة  مكونات  إال  تقدم  ال  المتوافرة  البيانات 

بعض  وجود  من  الرغم  فعلى  قياسها.  نريد  التي  للمكونات 

هذا  أجل  من  وُحللِت  ُجِمعت  التي  البيانات  فإن  القيود، 

الزراعة  في  لالستثمار  مقارنة  تقديرات  أشمل  توفر  التقرير 

التي  والمتوسط   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في 

.)2012  ،Skoetو  Carismaو  Lowder( اآلن  حتى  أُعدت 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  11االستثمار في 
التقرير تحليل أربع فئات رئيسية من  تم في هذا 

فئات االستثمار، وخمس مجموعات بيانات دولية مقارنة 

الفئات  فإن  الفصل 1،  اإلشارة في  )الشكل 4(. وكما سبقت 

األربعة لالستثمار هي االستثمار الخاص المحلي، واالستثمار 

العام المحلي، واالستثمار الخاص األجنبي، واالستثمار العام 

األجنبي. ويأتي االستثمار الخاص المحلي بالدرجة األولى 

المتوافرة  البيانات أكثر شموالً  المزارعين، كما أن  من 

والتي تُستََخدم للقياس هي تقديرات لرأس المال  حالياً 

السهمي الزراعي داخل الحقل، التي قامت بحسابها منظمة 

األغذية والزراعة لألمم المتحدة. أما االستثمار العام المحلى 

الذي تقوم به الحكومات فيتم قياسه بواسطة مجموعتي 

بيانات: المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين 

من قاعدة بيانات مؤشرات العلوم والتكنولوجيا الزراعية 

)المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، 2012أ(، ويتولى 

المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية تحديث مجموعتي 

البيانات، والمصروفات الحكومية في الزراعة ومن أجلها 

العام  بيانات إحصاءات اإلنفاق  والمأخوذة من قاعدة 

على التنمية االقتصادية )المعهد الدولي لبحوث سياسات 

الدولي لبحوث سياسات األغذية،  األغذية، 2010 والمعهد 

البيانات في قياس جوانب  2012ب(. وتُستخدم مجموعتا 

المتاح  القياس األفضل  أما  الزراعة.  العام في  االستثمار 

الزراعة والقطاعات ذات الصلة  لالستثمار األجنبي الخاص في 

فمأخوذٌ من البيانات المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر 

التي يجمعها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويتم 

قياس االستثمار العام األجنبي بواسطة البيانات المتعلقة 

بالمساعدة اإلنمائية الرسمية للزراعة التي تقوم بجمعها 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. ولم تتمكن 

الكاملة  البيانات تلك من اإللمام بالصورة  أي من مجموعات 

الزراعة ومن أجلها، وإن كانت مجموعات  لتراكم األصول في 

البيانات هذه هي أكمل المجموعات المتاحة. 

هم،  المزارعين  أن  بوضوح  البيانات  هذه  وتبين 

 .)5 )الشكل  الزراعة  في  المستثمرين  أكبر  بعيد،  حد  إلى 

حجم  أضعاف  ثالثة  عن  يزيد  المزرعة  داخل  فاالستثمار 

السنوي  االستثمار  وأن  مجتمعة.  لالستثمار  األخرى  المصادر 

االستثمار  على  يزيد  الزراعي  السهمي  المال  رأس  في 

تدفقات  على  ويزيد   ،1 إلى   4 من  أكبر  بنسبة  الحكومي 

ويقتصر  بكثير.  ذلك  من  أكبر  بهامش  األخرى  الموارد 

أشكال  أبرز  قياس  على  الزراعي  السهمي  المال  رأس  عمل 

تنمية  )أي  المزارعون  بها  يقوم  التي  الملموسة  االستثمار 

ومحاصيل  واآلالت،  والماكينات  الحيوانية،  والثروة  األرض، 

منتجات  تعطى  التي  والجنبات  والكروم  ]األشجار،  المزارع 

وألنها  الحيوانية(.  بالثروة  الخاصة  والمنشآت  متكررة[، 

والتدريب  التعليم،  )مثل  األخرى  االستثمار  أشكال  تستبعد 

تمثل  كانت  فربما  االجتماعية(،  الشبكات  في  والمشاركة 

االستثمار  أما  المزارعين.  الستثمارات  انخفاضاً  أكثر  تقديراً 

الذي  العامة  المصروفات  من  الجزء  ذلك  فهو  الحكومي، 

ذلك؛  من  النقيض  وعلى   .)5 )اإلطار  استثماراً  اعتباره  يمكن 

اإلنمائية  والمساعدة  والتطوير،  بالبحث  الخاصة  األرقام  فإن 

ال  هنا  عنها  المبلغ  المباشر  األجنبي  واالستثمار  الرسمية، 

تُمثل  ثم  ومن  الجارية،  والمصروفات  االستثمار  بين  تميز 

هذه.  االستثمار  لموارد  األعلى  للحد  تقديراً 

الزراعي  السهمي  المال  رأس 

السهمي  المال  رأس  إجمالي  اتجاهات 
المزرعة  داخل  الزراعي 

على  المزارعين  قبل  من  المتراكم  االستثمار  إجمالي  إن 

على  أُجريت  التي  القياس  عملية  العالمي حسب  المستوى 

بنسبة  ازداد  قد  الزراعة،  في  السهمي  المال  رأس  قيمة 

تريليونات   5 اآلن  يتجاوز  وهو   ،1975 منذ  بالمائة   20

المستوى  فعلى  بالملحق(.   2 ألف  )جدول  أمريكي  دوالر 

السهمي  المال  رأس  إجمالي  اتجاهات  تأثرت  العالمي، 

والسياسية  االقتصادية  باألحداث  شديداً  تأثرا  الزراعي 

 .)6 )الشكل  للسلع  الدولية  باألسعار  تأثرت  كما  الكبرى، 

السلع  أسعار  شهدتها  التي  الحادة  االنخفاضات  أن  كما 

والسياسات  والتسعينات،  الثمانينات  من  األكبر  الجزء  طوال 

بالنسبة  أقل  حوافز  أنتجت  قد  الداعمة،  غير  الحكومية 

الفترة.  تلك  إبان  الزراعي  لالستثمار 

وأوائل  الثمانينات  في  السلع  مخزونات  تراكم  وأدى 

الدخل  ذات  البلدان  في  االستثمار  خفض  إلى  التسعينات 

انهيار  أن  كما  الشمالية.  وأمريكا  أوروبا  في  المرتفع 

واإلصالحات  السوفيتية،  االشتراكية  الجمهوريات  اتحاد 

بمرحلة  اقتصاداتها  تمر  التي  البلدان  في  االقتصادية 

إلى  أدت  أوروبا  وشرق  وسط  في  والموجودة  انتقالية، 

تلك  لدى  الزراعي  السهمي  المال  رأس  في  حادة  انخفاضات 

الضرائب  معدالت  ارتفاع  أن  كما  التسعينات.  أثناء  البلدان 

في  االنخفاض  من  المزيد  إلى  أدى  الزراعي  القطاع  على 

والمتوسط   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في  االستثمار 

اكتماالً(.  أكثر  مناقشة  على  لإلطالع   3 الفصل  )انظر 

منتصف  منذ  التجارية  القيود  من  المطرد  التحرر  إن 

للمفاوضات  أوروغواي  جولة  استكمال  بعد  التسعينات، 

إلى  أديا  السلع  أسعار  وارتفاع  األطراف،  المتعددة  التجارية 

حتى  الزراعة  في  لالستثمار  االقتصادية  الحوافز  تحسين 

كما  والعشرين.  الحادي  القرن  من  األول  العقد  منتصف 

واصل  قد  ربماي  الدولية  السلع  أسعار  ارتفاع  استمرار  أن 

عدم  من  الرغم  على  األخيرة،  السنوات  في  االستثمار  تحفيز 

القول. هذا  تؤيد  شاملة  بيانات  توافر 
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مجموعات البيانات الدولية الرئيسية بشأن التدفقات املالية إىل الزراعة 

أجنبي محيل

عامخاصعامخاص 

المزرعة  داخل  الزراعي  السهمي  المال  الحكومية رأس  الزراعيين المصروفات  والتطوير  البحث  على  العام  المباشرةاإلنفاق  األجنبية  االستثمار  الرسمية تدفقات  اإلنمائية  المساعدة 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةالمصدر
المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية – إحصاءات 

اإلنفاق العام على التنمية االقتصادية 

المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية - مؤشرات العلوم 

والتكنولوجيا الزراعية 
منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي - نظام اإلبالغ عن المراكز الدائنة مؤتمر األمم المتحدة للتنمية والتجارة 

المحاصيل والماشية، والحراجة، ومصايد األسماك، والموارد المحاصيل والماشية المحاصيل والماشية القطاعات المدرجة 

الطبيعية وتصنيع األغذية داخل المزرعة

المحاصيل والماشية، والحراجة، ومصايد األسماكالمحاصيل والماشية، والحراجة، ومصايد األسماك وصيد الحيوانات

•التعريف تنمية األرايض	

• املاشية 	

• املاكينات واملعدات 	

• محاصيل املزارع )األشجار، والكروم 	

والجنبات التي تغل منتجات متكررة(

• منشآت للامشية 	

• اإلدارة واإلرشاف والتنظيم 	

• اإلصالح الزراعي، واستيطان األرض الزراعية، والتنمية 	

واإلرشاد الزراعي 

• مكافحة الفيضانات، والري 	

• برامج تثبيت أسعار املزرعة والدخول، 	

• اإلرشاد الزراعي، والبيطرة، ومكافحة اآلفات، والتفتيش 	

عىل املحاصيل. وخدمات تصنيف املحاصيل. 

• إنتاج ونرش املعلومات العامة والتقنية بشأن الزراعة. 	

• التعويضات، أو املنح، أو القروض أو الدعم للمزارعني.	

• البحوث بشأن املحاصيل، واملاشية، والحراجة، 	

ومصايد األسامك، واملوارد الطبيعية والجوانب 

االجتامعية واالقتصادية لإلنتاج الزراعي األويل. 

• البحوث بشأن األنشطة داخل املزرعة فيام بعد 	

الحصاد وتصنيع األغذية 

• املحاصيل، والبستنة من أجل السوق والزراعة 	

• املاشية. 	

• املحاصيل املختلطة واملاشية	

• خدمات الفالحة وتربية الحيوان، باستثناء األنشطة البيطرية. 	

• صيد الحيوانات، والصيد باملصايد وإكثار الطرائد. 	

• الحراجة وقطع األخشاب 	

• صيد األسامك، ومفاقس األسامك ومزارع األسامك	

• اإلصالح الزراعي، والسياسات الزراعية والتنظيم اإلداري، وإنتاج املحاصيل، وموارد الرتبة واملياه، 	

واملدخالت، والتعليم، والبحوث، واإلرشاد الزراعي، والتدريب، وحامية الغراس والحامية بعد 

الحصاد ومكافحة اآلفات، والخدمات املالية، ومنظامت املزارعني والتعاونيات

• إنتاج املاشية والخدمات البيطرية	

• سياسات الحراجة والتنظيم اإلداري، والتنمية، وإنتاج حطب الوقود والفحم، والتعليم والتدريب 	

والبحوث والخدمات. 

• سياسات صيد األسامك والتنظيم اإلداري، وتنمية مصايد األسامك، والتعليم والتدريب، والبحوث 	

والخدمات
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أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  13االستثمار في 
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• التعويضات، أو املنح، أو القروض أو الدعم للمزارعني.	

• البحوث بشأن املحاصيل، واملاشية، والحراجة، 	

ومصايد األسامك، واملوارد الطبيعية والجوانب 

االجتامعية واالقتصادية لإلنتاج الزراعي األويل. 

• البحوث بشأن األنشطة داخل املزرعة فيام بعد 	

الحصاد وتصنيع األغذية 

• املحاصيل، والبستنة من أجل السوق والزراعة 	

• املاشية. 	

• املحاصيل املختلطة واملاشية	

• خدمات الفالحة وتربية الحيوان، باستثناء األنشطة البيطرية. 	

• صيد الحيوانات، والصيد باملصايد وإكثار الطرائد. 	

• الحراجة وقطع األخشاب 	

• صيد األسامك، ومفاقس األسامك ومزارع األسامك	

• اإلصالح الزراعي، والسياسات الزراعية والتنظيم اإلداري، وإنتاج املحاصيل، وموارد الرتبة واملياه، 	

واملدخالت، والتعليم، والبحوث، واإلرشاد الزراعي، والتدريب، وحامية الغراس والحامية بعد 

الحصاد ومكافحة اآلفات، والخدمات املالية، ومنظامت املزارعني والتعاونيات

• إنتاج املاشية والخدمات البيطرية	

• سياسات الحراجة والتنظيم اإلداري، والتنمية، وإنتاج حطب الوقود والفحم، والتعليم والتدريب 	

والبحوث والخدمات. 

• سياسات صيد األسامك والتنظيم اإلداري، وتنمية مصايد األسامك، والتعليم والتدريب، والبحوث 	

والخدمات
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الشكل ٥
االستث ر يف الزراعة يف بلدان منتقاة من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، بحسب املصدر 

.٢٠١٢ ،Skoetو Carismaو Lowder :املصدر * عدد البلدان

عام
االستثر الحكومي

يل
مح

عام
املساعدة اإل�ائية الرسمية

ي
جنب

أ

*٧٠

خاص
٣٦*االستثر األجنبي املبارش

٠٢٠٤٠٦٠٨٠

بليون دوالر أمري� بالسعر الثابت يف ٢٠٠٥ 

١٠٠١٢٠١٤٠١٦٠١٨٠

خاص
االستثر يف رأس املال الزراعي داخل املزرعة

اإلنفاق العام
٤٢* عىل البحث والتطوير الزراعيْ¤

٧٦*

*٧٦

البيانات ¯ثل متوسطات للفرتة ٢٠٠٥-٠٧ 
وآخر سنة توافرت عنها بيانات. يحسب 

االستثر الكيل السنوي داخل املزرعة من 
رأس املال السهمي الزراعي (منظمة األغذية 
والزارعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢أ) باستخدام ٥ 
باملائة من معدل التغÄ السنوي يف رأس املال 

السهمي القائم. ويقدر االستثر الحكومي 
باستخدام فرضية أن ٥٠ باملائة من 

املرصوفات الحكومية ¯ثل استثراً. وتعتمد 
هذه الفرضية عىل مسح الستعراضات 

املرصوفات العامة الزراعية، التي تُعطي 
متوسطاً قدره ٤٢ باملائة للمالحظات الواردة 
من مجموعة تضم ١٢ بلداً (انظر اإلطار ٥). 
وتقدر املساعدة اإل�ائية الرسمية باستخدام 

بيانات من منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية (٢٠١٢أ)؛ أما اإلنفاق العام عىل 

البحث والتطوير الزراعيْ¤ فيعتمد عىل 
بيانات املعهد الدويل لبحوث سياسات 

األغذية (٢٠١٢أ)؛ وبالنسبة لالستثر األجنبي 
املبارش فتؤخذ بياناته من مؤ¯ر األمم املتحدة 

للتجارة والتنمية (٢٠١١)؛ وÜ يتم عمل أي 
افرتاض في يتعلق بنصيب البحث والتطوير، 

واملساعدة اإل�ائية الرسمية، واالستثر 
األجنبي املبارش التي يتكون منها االستثر. 

مالحظة توضيحية:

شاقاً  أمراً  يصبح  الزراعة  في  لالستثمارات  العملي  التحليل  إن 

أشمل  التقرير  هذا  ويعرض  البيانات.  توافر  محدودية  بسبب 

الزراعي،  االستثمار  التجاهات  اآلن  حتى  صدر  استعراض 

مجموعات  جميع  وُتلِقى  لالستثمار.  المختلفة  المصادر  ولحجم 

لالستثمار  الُمِهمة  األبعاد  على  الضوء  االستعراض  محل  البيانات 

كاملة.  صورة  تقديم  عن  تكون  ما  أبعد  ولكنها  الزراعي، 

كبيرة  بدرجة  ُتحسن  أن  الُمَحسنة  البيانات  شأن  ومن 

تشمل  أن  للتحسينات  ويمكن  الزراعي.  االستثمار  تحليل 

والتغطية  واتساقها،  البيانات  مقارنة  كإمكانية  األبعاد:  مختلف 

المناطق  وإدراج  حداثة،  األكثر  والمعلومات  والسنوية،  القطرية 

تحسين  إن  التقديرات.  أو  البيانات  حيز  في  بعد  ُتدرج  لم  التي 

تقوم  التي  المؤسسات  مختلف  بين  فيما  والتعاون  التنسيق 

أن  يمكن  صلة،  ذات  أو  متشابهة  مناطق  في  البيانات  بجمع 

المحددة  المناطق  بين  ومن  الصدد.  هذا  في  مفيداً  يكون 

يلي:  ما  للتحسين 

حالياً  ● المتاحة  للبيانات  الزراعي:  السهمي  المال  رأس 

مجموعة  فإن  ذلك  ومع  النطاق؛  واسعة  قطرية  تغطية 

أن  كما  كاملة،  غير  كانت  وإن  مهمٌة  المشمولة  األصول 

التي  التحسينات  تفسر  أن  يمكن  ال  المطبقة  المنهجية 

حالياً  يوجد  وال  األصول.  هذه  نوعية  على  إدخالها  يتم 

وهي  الوطنية  الحسابات  على  تنهض  بديلة  تقديرات  سوى 

.)4 )اإلطار  البلدان  من  محدود  لعدد  تصلح 

بجمعها  ● قام  التي  البيانات  إن  الحكومية:  المصروفات 

أكثر  توفر  األغذية  سياسات  لبحوث  الدولي  المعهد 

في  الحكومية  المصروفات  عن  شموالً  المعلومات 

أن  غير  والمتوسط،   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 

تفاوت  أيضاً  ويوجد  كاملة،  ليست  القطرية  التغطية 

مصادر  من  المأخوذة  والبيانات  البيانات  هذه  بين 

وتحسين  تنسيق  أن  كما  بعينها.  لبلدان  بالنسبة  أخرى 

إلى  يؤدى  أن  يمكن  العامة  المصروفات  بشأن  البيانات 

عالوة  التحليلية.  لألغراض  شموالً  وأكثر  أفضل،  معلومات 

وتوافر  الزراعية  للمصروفات  األفضل  التفصيل  أن  على 

تكوين  في  مساهمتها  مدى  عن  المعلومات  من  المزيد 

التحليل.  أساس  يُحِسن  أن  شأنه  من  األموال  رؤوس 

بين  للمصروفات  أفضل  تفصيل  وجود  فإن  وبالمثل، 

االستثمار  بأنواع  يتعلق  فيما  والحضرية  الريفية  المناطق 

أهمية  ذات  للزراعة  بقوة  والمسانَِدة  الزراعي  غير 

للتحليل.  بالنسبة 

 2 اإلطار 

بيانات أفضل بشأن االستثمار الزراعي ألغراض تحليل السياسات 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  15االستثمار في 

السهمي  المال  رأس  من  العامل  نصيب 
العمل  وإنتاجية  الزراعي 

هو  الزراعي  السهمي  المال  رأس  مستوى  إجمالي  من  األهم 

العامل  حصة  مقدار  ألن  الزراعة،3  في  منه  العامل  حصة 

المزارع  ولدخول  العمل،  إلنتاجية  الرئيسي  الُمحِدد  هي 

بشأن  بيانات  على  للحصول  بالملحق   1 ألف  الجدول  )انظر 

الشكل  ويبين  الزراعة(.  في  اقتصادياً  النشطين  السكان 

السهمي  المال  رأس  من  العامل  حصة  بين  االرتباط   7

من  العامل  بنصيب  تقاس  )التي  العمل  وإنتاجية  الزراعي 

من  كبير  لعدد  بالنسبة  وذلك  اإلجمالي(  المحلى  الناتج 

يحدد  أن  يستطيع  ال  الشكل  أن  من  الرغم  وعلى  البلدان. 

وبصورة  بشدة  مترابطان  االثنين  فإن  السببية،  عالقة  اتجاه 

من  الفرد  حصة  من  ملحوظة  بصورة  ويرفعان  واضحة. 

ذات  البلدان  لدى  يوجد  عامة،  وبصورة  الدخل.  مستويات 

من  العامل  لحصة  منخفضة  مستويات  المنخفض  الدخل 

حصة  من  منخفضة  مستويات  تناظرها  الزراعي  المال  رأس 

إنتاجية  انخفاض  اعتبار  ويمكن  الزراعي.  اإلنتاج  من  العامل 

ذلك  في  بما  الزراعة،  في  اقتصادياً  النشطين  السكان  الزراعيون  العمال  يمثل    3

الذين  النظاميين  وغير  النظاميون  والعمال  الخاص  لحسابهم  يعملون  الذين  المزارعون 
األجر.  مدفوع  غير  أو  األجر  مدفوع  العمل  يقدمون 

البلدان  لسمات  الُمحِددة  الخصائص  من  الزراعي  العمل 

المنخفض. الدخل  ذات 

الزراعي، يجب أن تزيد حصة  إنتاجية العمل  ولتنمو 

العمل(.   - المال  المتوافر )معدل رأس  المال  الفرد من رأس 

الزراعي بمعدل  المال السهمي  وهذا يتطلب زيادة رأس 

تؤثر سرعة حدوث  الزراعية. وسوف  العمل  أسرع من قوة 

الكثير من  المزرعة. ففي  ذلك على سرعة نمو دخل 

المرتفع،  الدخل  البلدان ذات  الهوة بين  الحاالت، تتسع 

والبلدان ذات الدخل المنخفض، نتيجة النخفاض معدالت 

البلدان ذات  العاملة في  القوى  لتزايد  االستثمار، و/أو 

المستويات المنخفضة من حصة العامل من رأس المال 

المرتفعة  النمو  الزراعي )الجدول 1(. وقد أسهمت معدالت 

العامل من رأس  انخفاض حصة  الزراعية في  العمل  في قوة 

البلدان ذات المستوى  المزرعة في  المال وانخفاض حجم 

الماضية،  العقود  العمل )اإلطار 3(. وخالل  إنتاجية  األقل من 

واصلت نسبة رأس المال-العمل زيادتها السريعة لدى 

المرتفع، لسبب رئيسي هو انخفاض  البلدان ذات الدخل 

المعدل  بينما انخفض هذا  القطاع،  العمال في هذا  أعداد 

البلدان ذات الدخل المنخفض. داخل مجموعة 

برنامج  ● جمعها  التي  البيانات  إن  والتطوير:  البحث 

ومؤشرات  األغذية،  سياسات  لبحوث  الدولي  المعهد 

تقديراٍت  تقدم  الزراعية،  والتكنولوجيات  العلوم 

الحكومية،  المصروفات  ذلك  في  بما   - العامة  للمصروفات 

غير  والمصروفات  العالي،  التعليم  على  والمصروفات 

الزراعيين،  والتطوير  البحث  على  تُْنَفق  التي   - الربحية 

تحديث  يتم  وال  محدودة،  القطرية  التغطية  أن  غير 

االتجاهات  بتقدير  يسمح  الذي  الضروري  بالتواتر  البيانات 

لتحسين  التمويل  تقديم  أن  ويبدو  الوقت.  مرور  مع 

يبدو  ذلك،  عن  فضالً  األولويات،  من  البيانات  جمع  عملية 

يمثالن  الخاص  القطاع  من  الزراعيين  والتطوير  البحث  أن 

الدخل  ذات  البلدان  من  عدد  داخل  متنامية  ظاهرة 

من  جداً  قليل  قدر  كان  وإن  والمتوسط   - المنخفض 

المتوافر.  هو  المعلومات 

المتعلقة  ● البيانات  إن  المباشر:  األجنبي  االستثمار 

ضعيفة  الزراعة  على  المباشر  األجنبي  االستثمار  بتدفقات 

وتتسم  محدودة  المتوافرة  والبيانات  خاصة.  بصفة 

تكون  ما  أبعد  وهي  الوقت،  طال  كلما  االتساق  بعدم 

وجود  عدم  البارزة  الثغرات  بين  ومن  الشمول.  عن 

الكبرى  االستثمار  مؤسسات  جانب  من  لالستثمار  تغطية 

وصناديق  األسهم،  وصناديق  المشتركة،  الصناديق  مثل 

النمو. في  آخذة  أنها  يبدو  التي  المعاشات، 

أهمية  ● ذات  الطبيعية  الموارد  إن  الطبيعي:  المال  رأس 

أهم  من  بعضاً  وتمثل  الزراعي،  لإلنتاج  بالنسبة  حاسمة 

فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  النامية.  البلدان  لدى  األصول 

لإلنتاج  الالزمة  الطبيعية  الموارد  قيمة  تقدير  بيانات 

المتناهية.  بالمحدودية  تتسم  الزراعي 

في  ● لالستثمار  مقارنة  دولية  بيانات  توجد  ال  الختام،  وفي 

األولية.  الزراعة  نطاق  خارج  القيمة  سالسل 

 2 اإلطار 

بيانات أفضل بشأن االستثمار الزراعي ألغراض تحليل السياسات 
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 - المال  رأس  لمعدالت  اإلقليمية  االتجاهات  إن 

بهما  إقليمان،  شهد  فقد   .)8 )الشكل  للنظر  الفتة  العمل، 

من  العامل  حصة  من  خاصة  بصفة  منخفضة  مستويات 

لرأس  االنخفاض  في  آخذة  أو  راكدة  معدالت  المال،  رأس 

أفريقيا  ففي  الزمن.  من  عقود  ثالثة  خالل  العمل   - المال 

في  السريع  النمو  تجاوز  حيث  الكبرى،  الصحراء  جنوب 

السهمي  المال  رأس  في  النمو  سرعة  الزراعي  العمل  قوة 

معدل  بمتوسط  المعدل  هذا  وانخفض  اإلجمالي،  الزراعي 

معدل  ركد  آسيا،  جنوب  وفي  بالمائة.   0.6 قدره  سنوي 

الزراعي  السهمي  المال  رأس  أن  حيث  العمل   - المال  رأس 

بنفس  نمواً  حققا  قد  الزراعي  العمل  وقوة  اإلجمالي 

تقريباً.  المعدل 

الشكل ٦
االستثر يف الزراعة وأسعار السلع الدولية 

١٫٢

٠٫٩

٠٫٦

٠٫٣

٠٫٠

٠٫٣-

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

١٩٨٠١٩٨٤١٩٨٨١٩٩٢١٩٩٦٢٠٠٠٢٠٠٤٢٠٠٨٢٠١٢

الرقم الدلييل (١٩٩٠ = ١٠٠) 

 ١٩٩٠-١٩٩٤  ١٩٨٥-١٩٨٩  ١٩٨٠-١٩٨٤

٢٠٠٥-٢٠٠٧  ٢٠٠٠-٢٠٠٤  ١٩٩٥-١٩٩٩

التغ� يف النسبة املئوية

ألف - التغ� يف إجيل رأس املال السهمي الزراعي، متوسطات سنوية 

باء - الرقم الدلييل ألسعار األغذية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة باألرقام الحقيقية 

مالحظة: ُحسب الرقم الدلييل ألسعار األغذية لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة باستخدام األسعار الدولية للحبوب والبذور الزيتية واللحوم ومنتجات األلبان. وتقوم منظمة 

األغذية والزارعة لألمم املتحدة بحساب هذا الرقم منذ ١٩٩٠ وحتى اآلن عىل أساس منتظم؛ وىف هذا الشكل يظهر الرقم الدلييل وقد تم ¢ديده مرتاجعاً حتى ١٩٨٠ باستخدام معلومات 

بديلة بشأن األسعار. وُحسب الرقم الدلييل ألسعار األغذية لعام ٢٠١٢ باستخدام بيانات حتى مايو/أيار ٢٠١٢. ويقيس الرقم الدلييل تحركات األسعار الدولية وليس بالرضورة األسعار 

املحلية. وقد استخدمت أطر الناتج املحيل اإلج¶يل لدى الواليات املتحدة األمريكية للتعب´ عن الرقم الدلييل ألسعار األغذية باألرقام الحقيقة بدالً من األرقام االسمية. 

املصادر: الرقم الدلييل ألسعار األغذية لدى منظمة األغذية والزارعة لألمم املتحدة: منظمة األغذية والزارعة لألمم املتحدة، ٢٠١١ب؛ التغ´ يف إج¶يل رأس املال السهمي الزراعي: 

استخدم واضعو الدراسة حسابات تستخدم بيانات منظمة األغذية والزارعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢أ.



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  17االستثمار في 

الشكل ٧
رأس املال السهمي الزراعي ونصيب العامل من الناتج املحيل اإلج�يل الزراعي، بحسب البلد 

COD

ETH

UGA

TJK

SLE

RWA

ERI

NPL

MOZ

MRT

MLI

MWI
MDG

LBR

KHM

KEN

KGZ

GIN

GMB
COM

TCD

CAF

BGD

AFG

ZMB

WSM

VNM

UKR

SYR

SWZ

SEN

PHL

PNG

PAK

NGA
NIC

MDA

MNG

LSO

LAO

CIV
IDN IND

HND

GTM

DJI

FJI

SLV
EGY

COG

LKA

CPV

BLZ

BOL BTN

ARM

CHN

MNE

SRB
URY

TUR
TUN

THA

SUR

VCT

LCA

RUS

ROU

PER

MKD

NAM
MEX

MUS

MYS
LTULBY

LBN

KAZ

IRN

GRD

BIH

GABECU

BLR

DOM

DMA

AZE

CRI

COL

BGR

BRA

BWA

ARG

ATG

AGO

DZA

LUX
BELUSA

GBR

ARE

CHE

SWE
ESP

SVN

SAU

POL

NLD

KOR

JPN

ITA

IRL

ISL
HRV

GRC

DEU

FRA

FIN

EST

DNK

BRN

AUS

٦٨١٠١٢١٤

نصيب العامل من رأس املال السهمي الزراعي (مقياس لوغاريتمي)

نصيب العامل من الناتج املحيل اإلج�يل الزراعي (مقياس لوغاريتمي) 

البلدان ذات الدخل املنخفض 

الرشيحة األد� من البلدان ذات الدخل املتوسط 

الرشيحة األعىل من البلدان ذات الدخل املتوسط 

البلدان ذات الدخل املرتفع 

١٢

١٠

٨

٦

٤

مالحظة: كال الرقم� الدليلي� محسوبان بالنسبة لعام ٢٠٠٧ باستخدام القيمة الثابتة للدوالر األمري� يف عام ٢٠٠٥.

املصادر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات الناتج املحيل اإلج£يل الزراعي من البنك الدويل، ٢٠١٢ وبيانات رأس املال السهمي الزراعي من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢أ، 

انظر الجدول ألف ٢ بامللحق. 

الجدول 1

المستوى والتغير في نصيب العامل من رأس المال السهمي الزراعي، بحسب اإلقليم 

 متوسط نصيب العامل من رأس المال مجموعة الدخل / اإلقليم 
السهمي الزراعي،

2007-2005

متوسط التغير السنوي )1980-2007( في:

رأس المال السهمي 
الزراعي

عدد العمال 
الزراعيين

نصيب العامل من 
رأس المال السهمي 

الزراعي

)النسبة المئوية()بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي 2005(

3.0-898000.22.9البلدان ذات الدخل المرتفع 

-26000.91.20.3البلدان ذات الدخل المنخفض - والمتوسط 

13001.81.10.7شرق آسيا والمحيط الهادي 

20002.11.40.7شرق آسيا والمحيط الهادي باستثناء الصين

0.7-1.7-190001.0أوروبا وآسيا الوسطى 

165000.70.00.7أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

100001.80.90.9الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

17001.41.40.0جنوب آسيا 

-30001.41.60.1جنوب آسيا، باستثناء الهند 

-22001.52.10.6أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

-40000.61.10.5العالم 

المصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 2012 أ، والبنك الدولي،2012. انظر الجدول ألف 2 بالملحق. 
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إن  إنتاجية؟  األعلى  البلدان  تلحق  إنتاجية  األقل  البلدان  هل 

إلى  يشير  و2005   1980 الفترة  خالل  بلد   100 نحو  تحليل 

تزداد  البلدان  معظم  أن  العكس  على  بل  بها؛  ُتلحق  ال  أنها 

ذات  فالبلدان   .)2012  ،Vezzaniو  Rapsomanikis( تقهقراً 

ُتظهر  الزراعي  العمل  إنتاجية  من  مبدئياً  المنخفض  المستوى 

السهمي  المال  رأس  من  العامل  حصة  في  أقل  نمو  معدالت 

المزرعة  حجم  متوسط  في  انخفاضاً  ُتْظِهر  كما  الزراعي، 

بالبلدان  تلحق  أن  تستطيع  ال  البلدان  وهذه  الشكل(.  )انظر 

وانخفاض  الصغير،  المزرعة  حجم  ألن  األعلى  اإلنتاجية  ذات 

األكثر  التكنولوجيات  استحداث  يعوقان  االستثمار  معدالت 

وتيسر  التمكينية  البيئة  السياسات  توفر  لم  وما  إنتاجية. 

وذلك  مزارعهم،  داخل  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  االستثمار 

األساسية،  التحتية  البنية  وتحسين  الجيدة،  الحوكمة  طريق  عن 

المساعدة  والتكنولوجيا  جيداً،  المتطورة  األراضي  وأسواق 

من  البلدان  إفالت  احتماالت  فإن  الصغيرة؛  الحيازات  ألصحاب 

منخفضة. تظل  سوف  البطئ«  اإلنتاجية  نمو  »مصيدة 

الزراعي السهمي  المال  رأس  تكوين 
الزراعي على تداعيات  المال السهمي  ينطوي تكوين رأس 

بالنسبة إلنتاجية العمل الزراعي واالستدامة البيئية. أما 

الموارد الطبيعية )وهي إحدى مكونات رأس المال الطبيعي( 

أنها  النامية، كما  البلدان  فتشكل بعض أهم األصول لدى 

تشكل األساس الحيوي المادي للزراعة. وحسب تقديرات 

الطبيعي كان يمثل  المال  الدولي )2006أ( فإن رأس  البنك 

البلدان المنخفضة الدخل  26 بالمائة من إجمالي الثروة لدى 

النفطية( في عام 2000 - وهو نصيب يزيد  الدول  )باستثناء 

على رأس المال الُمْنتَج )البنية التحتية والمباني والماكينات 

واآلالت( بنسبة 16 بالمائة. وتمثل األرض المحصولية، 

المال  بالمائة( من رأس  الحصص )59  أكبر  بعيد،  إلى حد 

الموجودة تحت األرض )نسبة  الطبيعي، حيث أن األصول 

أكبر  بالمائة( تمثل  الرعي )نسبة 10  بالمائة(، وأراضى   17

الحصص التالية. إن الحصة النسبية لرأس المال الطبيعي 

المرتفع، وتصل  الدخل  البلدان ذات  لدى  انخفاضاً  تكون أكثر 

المتوسط و2  الدخل  البلدان ذات  بالمائة لدى  إلى 13 

البلدان ذات الدخل المرتفع.  بالمائة لدى 

فإن  الطبيعي،  المال  رأس  أهمية  من  الرغم  وعلى 

المتعلقة  كتلك   - جوانبه  من  بالكثير  المتعلقة  البيانات 

تكون  الوراثية،  والموارد  والمياه  التربة،  أنواع  بنوعية 

المال  لرأس  المتاحة  القياس  وسائل  أن  كما  محدودة، 

لدى  الموجودة  المقاييس  )مثل  الزراعي  السهمي 

على  تعتمد  المتحدة(  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 

 3 اإلطار 

فجوة اإلنتاجية 

محددات اإلنتاجية تبعاً ملستوى إنتاجية األيدي العاملة

التغ� يف النسبة املئوية

١٢

٨

٤

٠

٤-

٨-

مرتفعمرتفع - متوسطمتوسطمنخفض - متوسطمنخفض

السكان العاملون يف الزراعةرأس املال السهمي الزراعي

حجم املزرعةنصيب العامل من رأس املال السهمي الزراعي

مالحظات: املعدل املتوسط السنوي للنمو، ١٩٨٠-٢٠٠٥. املجموعات القطرية تعرَّف باألخ�س من حيث إنتاجية األيدي العاملة املُعرب عنها بالناتج املحيل اإلج�يل 

الزراعي لكل عامل نشيط اقتصادياً يف القطاع. و¢ثل كل مجموعة ٢٠ باملائة من العينة.

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢ أ.



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  19االستثمار في 

والمنشآت  الحيوانية،  والثروة  اآلالت  مثل  القياسات 

األراضي.  وتطوير 

الناحية  وكلما أصبحت الزراعة أكثر تقدماً من 

التكنولوجية، يتغير تكوين رأس المال الزراعي. وهناك 

الزراعي  المال السهمي  اختالفات رئيسية في تكوين رأس 

الدخل  المرتفع والبلدان ذات  الدخل  البلدان ذات  لدى 

المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط، وبخاصة فيما 

الماكينات واآلالت )الشكل 9(. حيث تمثل  يتعلق بحصة 

بالمائة من إجمالي رأس  أكثر من 40  الماكينات واآلالت 

المرتفع،  البلدان ذات الدخل  الزراعي لدى  المال السهمي 

بالمائة لدى  مع أقل من 3  تناقضاً صارخاً  يتناقض  بما 

البلدان ذات الدخل المنخفض. فبالنسبة للبلدان ذات الدخل 

المنخفض - والمتوسط، تتمثل األشكال السائدة لرأس المال 

الحيوانية وتحسين األرض.  الثروة  المزرعة في  داخل 

تعتمد المكاسب التي تحققها اإلنتاجية المستدامة مع 

مرور الوقت على التغيرات في رأس المال، بما في ذلك تلك 

الجوانب من رأس المال الطبيعي التي ال تتوافر بشأنها سوى 

بيانات شحيحة. ونُظم اإلنتاج المستدامة هي أيضاً نُظم كثيفة 

المعرفة، ولذلك فإن االنتقال إلى الزراعة المستدامة الحساسة 

للمناخ تنطوي على مزيد من االعتماد على أنواع رأس المال 

التي تشمل رأس المال الفكري والبشرى من أجل االقتصاد 

في الموارد الطبيعية التي تَِشح بدرجة متزايدة. وال تعمل 

المقاييس المتوافرة الخاصة برأس المال السهمي الزراعي إال 

بصورة جزئية من حيث التعبير عن رأس المال ذي الصلة 

بالمعرفة )حيث تمثل الماكينات واآلالت بديالً واحداً بسيطاً 

جداً وغير كامل عنها(. ومن االستنتاجات الرئيسية أن االستثمار 

الزم بالضبط في أنواع األصول التي أصبحت ذات صلة متينة 

بعملية صنع القرارات المتعلقة بنمو اإلنتاجية المستدامة، 

وبالتحديد نوعية رأس المال الطبيعي والبشرى - وكذلك في 

بعض األنشطة مثل البحث والتطوير الزراعيْين، اللذين يمكنهما 

المساعدة في تحسين هذه األنشطة. 

الزراعي السهمي  المال  رأس  اتجاهات  تداعيات 
الزراعي، وحصة  المال السهمي  تشير االتجاهات في رأس 

المال  الزراعي، وتكوين رأس  السهمي  المال  العامل من رأس 

السهمي الزراعي جميعها إلى أن االستثمار متخلف بشدة 

الدخل  المنخفض والبلدان ذات  الدخل  البلدان ذات  في 

المتوسط، والسيما في  األكثر انخفاضاً، والبلدان ذات الدخل 

الوثيق بين  الكبرى. كما أن االرتباط  أفريقيا جنوب الصحراء 

نسب رأس المال - العمل وإنتاجية العمل الزراعي تشير إلى 

االستثمار  الالزم إحداث زيادات كبيرة في  أنه سيكون من 

المناطق لكي تحقق تقدماً ضد  المزرعة في تلك  داخل 

الضروري  الموارد. وسوف يكون من  الفقر والجوع وتدهور 

الزراعي، بما  في االقتصاد  إحداث تغييرات أوسع نطاقاً  أيضاً 

القطاع مثلما حدث  إلى خارج هذا  العمال  انتقال  في ذلك 

في مناطق أخرى نتيجة للنمو االقتصادي.

الشكل ٨
متوسط التغ  السنوي يف نصيب العامل من رأس املال السهمي الزراعي يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط، ١٩٨٠-٢٠٠٧ 

مالحظة: بالنسبة للبلدان الواقعة يف أوروبا وآسيا الوسطى، ُحسب متوسط التغ�ات السنوية عن الفرتة ١٩٩٢ إىل ٢٠٠٧. 

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢أ، والبنك الدويل، ٢٠١٢.

التغ  يف النسبة املئوية 

١٫٢

٠٫٨

٠٫٤

٠٫٠

٠٫٤-

٠٫٨-

 رشق آسيا

واملحيط الهادي

 أمريكا الالتينيةأوروبا وآسيا الوسطى

والبحر الكاريبي

الرشق األد°

وشµل أفريقيا

أفريقيا جنوبجنوب آسيا

الصحراء الكربى
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استمدت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة تقديرات 

التقرير من  المعروضة في هذا  الزراعي  السهمي  المال  رأس 

البيانات الخاصة بقوائم حصر األصول الرأسمالية التي  واقع 

تشمل تنمية األراضي، والثروة الحيوانية، والماكينات واآلالت، 

والمحاصيل الزراعية والمباني الخاصة بالثروة الحيوانية. إن هذا 

القوائم يوفر تقديرات مقارنة خاصة  النهج الذي يعتمد على 

البلدان  الزراعي بالنسبة لعدد كبير من  برأس المال السهمي 

العديد  الزمنية، وإن كان يحده  العقود  العديد من  امتداد  على 

الصلة،  القيود؛ وبخاصة ألنه ال يغطى جميع األصول ذات  من 

الموجودة في نوعية األصول  ُيعلل االختالفات  وال يمكنه أن 

البلدان، وال التحسينات التي تدخل على نوعيتها  لدى جميع 

النهج  المحتمل أن يؤدى  الوقت. ونتيجة لذلك، فمن  مع مرور 

الذي تتبعه منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى التقليل 

الزراعي.  السهمي  المال  من شأن رأس 

العقبات عن طريق  وثمة نهُج بديٌل يحاول تذليل هذه 

الزراعي من بيانات  المال السهمي  اشتقاق تقديرات لرأس 

الُمبلغ عنها في الحسابات الوطنية )Crego وآخرون،  االستثمار 

 .)2011 ،Anríquezو  Daidone وآخرون، 2000؛  Larson 1997؛

التي  البلدان  النهج يمكن تطبيقه فقط في  ومع ذلك، فإن هذا 

الوطنية. ومما يذكر أن مثل  بيانات جيدة عن الحسابات  لديها 

البيانات متوافرة بالنسبة لمعظم البلدان ذات الدخل  هذه 

المرتفع، وفقط بالنسبة لبعض البلدان ذات الدخل المتوسط 

بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض.  وقليلة جداً 

بيانات منظمة األغذية  الوارد أدناه بين  ويقارن الشكل 

الزراعي وبين  المال السهمي  المتحدة بشأن رأس  والزراعة لألمم 

التي تنهض على أساس نهج الحسابات الوطنية الذي  التقديرات 

الدخل  للبلدان ذات  أعده Daidone وAnríquez. فبالنسبة 

المنخفض - والمتوسط، فإن التقديرْين يتشابهان تشابهاً كبيراً، 

المتحدة  بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم  مما يشير إلى أن 

تتسم بالدقة بدرجة معقولة. أما بالنسبة للبلدان ذات الدخل 

المرتفع، فإن نهج الحسابات الوطنية يقدم تقديرات أعلى بكثير 

وأكثر تنوعاً من نهج منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. 

المال-العمل بين  الفجوة في ِنسب رأس  أن  ويعني هذا ضمناً 

المنخفض -  الدخل  المرتفع والبلدان ذات  الدخل  البلدان ذات 

والمتوسط قد تكون أكثر اتساعاً مما تشير إلىه بيانات منظمة 

األغذية والزراعة لألمم المتحدة. 

4 اإلطار 

التقديرات البديلة لرأس المال السهمي الزراعي

مقارنة ب� تقديرات رأس املال السهمي للزراعة التي تعتمد عىل قوائم الحرص، والتي تعتمد عىل الحسابات 
الوطنية، بحسب فئة الدخل

مالحظة: تشمل املقارنة ٢٢ بلداً من البلدان ذات الدخل املرتفع و ٢٢ بلداً من البلدان ذات الدخل املنخفض - واملتوسط، التي تتوافر بشأنها بيانات متابعة مأخوذة

من كٍل من مجموعتي البيانات.

. Anríquez، و ٢٠١١ Daidone املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢ أ، و

تريليون دوالر بالقيمة الثابتة للدوالر األمري� يف عام ٢٠٠٥

البلدان ذات الدخل املرتفع، بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
البلدان ذات الدخل املرتفع، الحسابات الوطنية

البلدان ذات الدخل املنخفض - واملتوسط، بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
البلدان ذات الدخل املنخفض - واملتوسط، الحسابات الوطنية

٤
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٢

١

٠
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أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  21االستثمار في 

الزراعة  في  المباشر  األجنبي  االستثمار 

األجنبي  االستثمار  إلى  األخيرة  اآلونة  في  كبير  اهتمام  ُوجه 

الزراعة  في  لالستثمار  متزايد  مصدر  أنه  يبدو  الذي  المباشر 

ويؤدى  والمتوسط.   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  لدى 

بشأن  دقيقة  نتائج  استخالص  جعل  إلى  البيانات  نقص 

المدى  على  االتجاهات  وكذلك  عالميا  االستثمار  هذا  حجم 

تدل  المتوافرة  البيانات  أفضل  أن  غير  صعباً.  أمراً  الطويل 

ضئيالً  يظل  الزراعة  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  أن  على 

الجدول  )انظر  المحلي  الزراعي  باالستثمار  قورن  إذا  جداً 

بلد(.  كل  البيانات حسب  على  لإلطالع  الملحق  في   3 ألف 

في  مساهمته  مدى  الواضح  غير  فمن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الملكية.  نقل  مجرد  عكس  على  المال  رأس  تكوين 

االستثمار  إجمالي  بشأن  مقارنة  بيانات  تتوافر  ال 

 2007 عامي  خالل  القطاعات  جميع  في  المباشر  األجنبي 

كان  البلدان،  لهذه  فبالنسبة  بلداً.   27 بشأن  إال  و2008 

إلى  المباشر  األجنبي  لالستثمار  السنوية  التدفقات  متوسط 

أمريكي  دوالر  بليون   922.4 هو  السنتين  خالل  الداخل 

هذا  ومن  والتنمية،2011(.  للتجارة  المتحدة  األمم  )مؤتمر 

الزراعة،  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  كان  المجموع، 

يمثل  األسماك(  ومصايد  والغابات  القنص  ذلك  في  )بما 

األغذية  قطاعات  استأثرت  حين  في  بالمائة.   0.4 فقط 

ذات  البلدان  لدى  بالمائة   5.6 بنسبة  والتبغ  والمشروبات 

األولى.  بالدرجة  المرتفع  الدخل 

ومن الصعب رصد اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر 

بيانات  تتوافر  التي  البلدان  الوقت ألن عدد  مع مرور 

الزراعة  إلى  بشأنها يتفاوت من سنة إلى أخرى. وبالنظر 

بلداً؛ وقد  بيانات مقارنة حديثة بشأن 44  تتوافر  وحدها، 

بأكثر من  البلدان  المباشر إلى هذه  زاد االستثمار األجنبي 

)الجدول 2(. ومع  بين 2005-2006 و2008-2007  الضعف 

البلدان في  إلى  التدفقات ذهبت  أغلبية هذه  ذلك، فإن 

البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان  الشريحة العليا من 

 .)2011 ،Carismaو Lowder( المرتفع  الدخل  ذات 

هذه األرقام تقلل من شأن التدفقات الفعلية لالستثمار 

بالنسبة  البيانات غير متوافرة  الزراعة، وذلك ألن  األجنبي في 

المباشر من جانب  البلدان وألن االستثمار  لعدد كبير من 

التي  الُمْدرج، أما االستثمارات  الخاصة فقط هو  الشركات 

تقوم بها المؤسسات االستثمارية الكبرى، مثل الصناديق 

المشتركة، والمصارف، وصناديق المعاشات، وصناديق 

المال الخاص فليست مدرجة في  االحتياطي وصناديق رأس 

تقديرات االستثمار األجنبي المباشر. وقد توصل استعراض 

عن وجود  أُجرِى مؤخراً  النطاق، وإن كان غير شامل،  واسع 

الشكل ٩ 
تركيبة رأس املال السهمي الزراعي بحسب مجموعة الدخل، ٢٠٠٥-٢٠٠٧ 

مالحظة: *يستخدم تصنيف مجموعات الدخل منهج أطلس البنك الدويل لجميع البالد باستثناء االقتصادات التي �ر �رحلة انتقال، والتي تُعرض كمجموعة منفصلة. 

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢أ. 

النسبة املئوية 

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

الرشيحة األعىل الدخل املرتفع*
للدخل املتوسط*

الرشيحة األد³ للدخل 
املتوسط*

االقتصادات يف مرحلة انتقال الدخل املتوسط*

منشآت لل�شية تنمية األرض املاكينات واآلالت 

املحاصيل الزراعية  املاشية
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النامية  صناديق االستثمار الزراعي في العديد من األقاليم 

إلى أن مثل هذه  الهادي(  )باستثناء شرق آسيا والمحيط 

)Miller وآخرون، 2010(.  وقيمة  ازدادت عدداً  قد  الصناديق 

لتدفقات  نسبياً  الصغير  للحجم  فنظراً  ذلك،  ومع 

والتي  األولية،  الزراعة  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار 

في  وبخاصة  الدولية،  البيانات  مجموعات  عنها  أفادت 

أن  المحتمل  غير  فمن  المنخفض،  الدخل  ذات  البلدان 

زيادة  في  كبيراً  إسهاماً  المباشر  األجنبي  االستثمار  يسهم 

له  يكون  قد  أنه  إال  الزراعة.  في  السهمي  المال  رأس 

االستثمار  يتيح  وقد  المحلي.  المستوى  على  مهمة  تأثيرات 

من  النامية  للبلدان  فرصاً  الزراعة  في  المباشر  األجنبي 

أن  المحتمل  من  ولكن  التكنولوجيا،  ونقل  العمالة  زاوية 

تلك  )وبخاصة  سلبية  وبيئية  اجتماعية  آثار  عليه  تترتب 

األراضي  على  مباشرة  سيطرة  على  تنطوي  التي  التدفقات 

يتواصل  وسوف  للقلق.  مثيراً  ذلك  يزال  ال  حيث  الزراعية( 

في  األراضي  وحيازة  األجنبي،  االستثمار  مسألة  فحص 

 .4 الفصل  في  دقيقاً  فحصاً  النامية  البلدان 

الزراعة  على  الحكومية  المصروفات 

السهمي  المالي  لرأس  الحجم  حيث  من  الثاني  المصدر  إن 

هو  المزارعين  استثمار  بعد  يأتي  الذي  المزرعة  داخل 

وتمثل  الزراعة.  في  االستثمار  على  الحكومة  مصروفات 

خلق  مكونات  من  أساسياً  مكوناً  العامة  المصروفات 

ارتباطاً  وترتبط  المزرعة  داخل  لالستثمار  تمكينية  بيئة 

السهمي  المال  رأس  من  العامل  حصة  بتكوين  إيجابياً 

بين  الكبير  التفاوت  أن  غير   .)10 )الشكل  المزرعة  داخل 

 10 الشكل  في  ل  الُمعدَّ االتجاه  خط  بشأن  المالحظات 

تركبية  مثل  صلة،  ذات  أخرى  عوامل  وجود  إلى  يشير 

أن  إلى  يشير  وهذا  ونوعيتها.  الزراعة  على  المصروفات 

غيرها  من  فعالية  أكثر  تكون  الحكومية  المصروفات  بعض 

الزراعي.  واالستثمار  النمو  تشجيع  في 

لقد تزايدت المصروفات الحكومية بالقيمة الحقيقة 

خالل العقود الثالثة الماضية في 51 بلداً من البلدان ذات 

الدخل المنخفض - والمتوسط والتي تشملها قاعدة بيانات 

صادرة عن المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية )2010(، 

غير أن االتجاهات تختلف حسب اإلقليم وحسب فئة الدخل 

الجدول ألف 4 في الملحق للحصول  )الشكل 11؛ انظر أيضاً 

على معلومات حسب كل بلد(. وقد ازدادت المصروفات 

الزراعية بصورة أبطأ من فئات المصروفات األخرى، ومن 

ثم فقد انخفض نصيب الزراعة من المصروفات الحكومية 

العامة نتيجة لذلك. واالنخفاض الطويل األجل في هذه 

الحصة صفة تشترك فيها جميع األقاليم )الشكل 12(. ويبدو 

أن جنوب آسيا وحدها قد شهدت زيادة متجددة في حصة 

المصروفات الزراعية خالل معظم السنوات األخيرة. وليست 

جميع المصروفات الحكومية في الزراعة تشكل استثماراً، كما 

أن تقدير مدى مساهمتها في تكوين رأس المال ليس باألمر 

البسيط أو المباشر )اإلطار 5(. 

للمصروفات  الكلية  المستويات  من  واألهم 

الكلية  الحكومية  المصروفات  من  ِحْصتَها  أو  الزراعية 

ضوء  في  االتجاهات  هذه  ر  تُقدِّ التي  التدابير  تلك  هي 

هذه  بين  ومن  االقتصاد.  في  الزراعة  تلعبه  الذي  الدور 

عامل  كل  حصة  على  الحكوميُة  المصروفاُت  التدابير 

الجدول  انظر  3؛  )الجدول  القطاع  هذا  في  الزراعة  في 

بلد(.  كل  البيانات حسب  على  لإلطالع  بالملحق   5 أَلِف 

زادت  قد  واحد  إقليم  باستثناء  األقاليم  جميع  وكانت 

أو  الزراعية،  المصروفات  من  العامل  حصة  مستويات  من 

أواخر  وحتى  الثمانينات  من  الفترة  خالل  عليها  حافظت 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  هو  البارز  واالستثناء  العشرينات. 

الجدول 2

المتوسط السنوي لالستثمار األجنبي المباشر في الزراعة، بحسب مجموعة الدخل

2007–20052008–2006مجموعة الدخل 

)بليون دوالر بالقيمة الجارية للدوالر األمريكي(

0.30.8االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال )13( 

0.10.5البلدان ذات الدخل المرتفع* )7( 

1.43.7شريحة الدخل األعلى من البلدان ذات الدخل المتوسط* )13(

0.20.3شريحة الدخل األدنى من البلدان ذات الدخل المتوسط* )7(

0.10.2البلدان ذات الدخل المنخفض* )4(

2.15.4المجموع )44(

* مجموعات الدخل هي نفسها التي يستخدمها البنك الدولي، ولكنها ال تشمل االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال والتي تظهر منفصلة. 

مالحظة: يظهر عدد البلدان الداخل في كل عملية حسابية بين قوسين. 

المصدر: حسابات واضعو الدراسة باستخدام البيانات الواردة من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2011. انظر الجدول ألف 3 في الملحق. 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  23االستثمار في 

مالحظة: التغ� يف رأس املال السهمي الزراعي واملرصوفات الحكومية ه� متوسطان سنويان من ١٩٩٠ إىل ٢٠٠٧ بالنسبة لجميع البلدان باستثناء تلك الواقعة يف أوروبا وآسيا الوسطى، والتي تتوافر 

متوسطاتها عن الفرتة من ١٩٩٥ إىل ٢٠٠٧.

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، ٢٠١٢ب ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢ب.

الشكل ١٠
املرصوفات الحكومية عىل الزراعة والتغ� كنسبة مئوية من حصة العامل من رأس املال السهمي الزراعي يف بلدان 

منتقاة من البلدان ذات الدخل املنخفض – واملتوسط 

النسبة املئوية يف تغ� حصة العامل من رأس املال السهمي الزراعي

BTNBWA

KEN

NPL
LKARUS

LSOVCT MDV
KAZ ZMB PNGCRI

PAKSWZ PHL UGAAZE BOLIRN ARG GHA
IND

VUTTUN KGZ ETHFJIYEMMEX PAN IDNMAR
URYJOR SLVBLR THA MMR

GTM BGDMWI
CHNSYR

EGY
TUR BRA

DOM NGAMUS

LVA

ROU MDA

LTU

٤−

٢−

٠

٢

٤

٦

حصة العامل من متوسط املرصوفات الحكومية عىل الزراعة، باألسعار الثابتة لتعادل القوة الرشائية للدوالر ٢٠٠٥ (مقياس لوغاريتمي) 

٦٨ ٤ ٢

الشكل ١١
املرصوفات الحكومية عىل الزراعة، بحسب اإلقليم 

بليون دوالر بالسعر الثابت لتعادل القوة الرشائية يف ٢٠٠٥ 

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠
١٩٨٠١٩٨٣١٩٨٦١٩٨٩١٩٩٢١٩٩٥١٩٩٨٢٠٠١٢٠٠٤٢٠٠٧

رشق آسيا واملحيط الهادي (٨)

الرشق األد� وش�ل أفريقيا (٧)

أوروبا وآسيا الوسطى (٩)أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (١٠)

جنوب آسيا (٧)

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (١٠)

مالحظات: اشتملت الحسابات عىل ٥١ بلداً من البلدان ذات الدخل املنخفض – واملتوسط، ويظهر عدد البلدان املدرجة يف كل مجموعة ب� قوس�. وبالنسبة لتقديرات البلدان يف 

أوروبا وآسيا الوسطي فهي تبدأ من ١٩٩٥ إىل ٢٠٠٧. 

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، ٢٠١٠. انظر الجدول ألف ٤ بامللحق.
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بأكثر  اإلنفاق  من  العامل  حصة  انخفضت  حيث  الكبرى، 

وتنفق   .2000 عام  وأوائل  الثمانينات  بين  فيما  الثلثين  من 

حصة  على  آسيا  وجنوب  الكبرى  الصحراء  جنوب  البلدان 

أخرى.  أقاليم  أي  تنفقه  مما  بكثير  أقل  الزراعي  العامل 

طريقة  يوفر  الزراعي  للتوجيه  الدليلي  الرقم  إن 

الزراعة  على  الحكومية  المصروفات  كانت  إذا  ما  لتقدير 

أنظر  4؛  )الجدول  القطاع  لذلك  االقتصادية  األهمية  تعكس 

البيانات حسب  على  لإلطالع  الملحق  في   5 أَلف  الجدول 

الشكل ١٢
نصيب الزراعة من اإلنفاق العام، بحسب اإلقليم، متوسطات متحركة يف فرتة ثالث سنوات

النسبة املئوية 

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

١٩٨٢١٩٨٧١٩٩٢١٩٩٧٢٠٠٢٢٠٠٧

رشق آسيا واملحيط الهادي (٨) 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (١٠)

جنوب آسيا (٧)
متوسط ٥١ بلداً 

أوروبا وآسيا الوسطى (٩) 
 الرشق األد¨ وش¦ل أفريقيا (٧)

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (١٠)

مالحظات: تشمل الحسابات ٥١ بلداً من البلدان ذات الدخل املنخفض - والبلدان ذات املتوسط. ويظهر عدد البلدان املدرجة يف كل مجموعة ب� قوس�. وبالنسبة لتقديرات البلدان 

الواقعة يف أوروبا وآسيا الوسطى فهي تبدأ من ١٩٩٥ إىل ٢٠٠٧. وقد استثنيت إثيوبيا من حساب املتوسط اإلقليمي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بالنسبة لهذا الرسم البيا� وغ�ه 

من الرسوم البيانية والجداول املتعلقة باإلنفاق الحكومي. وتفيد قاعدة بيانات ملعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية – إحصاءات اإلنفاق العام عىل التنمية االقتصادية بأن نصيب 

الزراعة يف املرصوفات العامة يف إثيوبيا ازداد من ٤-٧ باملائة يف ٢٠٠١-٢٠٠٤ وإىل ١٤-١٧ باملائة يف ٢٠٠٥-٢٠٠٧. 

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، ٢٠١٠. انظر الجدول ألف ٤ بامللحق.

الجدول 3 

نصيب العامل من اإلنفاق العام على الزراعة في البلدان ذات الدخل المنخفض - والمتوسط، بحسب اإلقليم

2005-20002007–19902004–19801999–1989اإلقليم 

)تعادل القيم الشرائية بالقيمة الثابتة للدوالر 2005(

4869108156شرق آسيا والمحيط الهادي )8(

413559719أوروبا وآسيا الوسطى )9(

337316309341أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )10(

458534640677الشرق األدنى وشمال أفريقيا )7(

46505379جنوب آسيا )7(

152505145أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )10(

6882114152المجموع )51 بلداً( 

مالحظات: تشمل العمليات الحسابية 51 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض - والمتوسط. ويظهر عدد البلدان المدرجة في كل مجموعة بين قوسين. وبالنسبة للبلدان في أوروبا 

وآسيا الوسطى فإن التقديرات تخص السنوات من 1995 إلى 2007. 

المصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، 2010 وبيانات منظمة األغذية والزارعة 2012 أ. انظر الجدول الف5 بالملحق. 
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 5 اإلطار 

ما مقدار المصروفات العامة على الزراعة التي ُتعد استثماراً؟ دالئل من استعراضات المصروفات العامة 

الحكومية  المصروفات  أي  تحديد  دائماً  السهل  من  ليس 

كذلك.  اعتبارها  ينبغي  ال  وأيها  استثماراً  اعتبارها  ينبغي 

لتقدير  مهمة  أداة  هي  العامة  المصروفات  واستعراضات 

عالمة  تشكل  أن  ويمكن  العامة،  المصروفات  وتحليل 

المصروفات  فعالية  تقييم  أساسها  على  يتم  مفيدة  قياس 

وذلك  االستعراضات،  هذه  وشكل  محتوى  ويتفاوت  الحكومية. 

وبذلك  القطاعية،  والتغطية  والنهج  الغرض  الختالفات  نتيجة 

والتي  البلدان  بين  فيما  المقارنة  من  نوع  بعمل  تسمح  ال  فقد 

وتقدم  الدولية.  النتائج  سجيل  نظام  في  ضرورية  تكون  قد 

الزراعي  القطاع  في  العامة  المصروفات  استعراضات  بعض 

المصروفات  تفاصيل  عن  معلومات  العام  المجال  في  المتوافرة 

)انظر  الجارية  والمصروفات  المال  رأس  ذلك  في  بما  الزراعية، 

مجموع  من  الرأسمالية  المصروفات  نصيب  إن  الجدول(1. 

حوالي  بين  ما  يتفاوت  إذ  الشديد،  بالتنوع  يتسم  المصروفات 

في  بالمائة   84 إلى  المتحدة  تنزانيا  جمهورية  في  بالمائة   9

بعض  وفي  وموزامبيق.  الديمقراطية  الشعبية  الو  جمهورية 

المدرجة  المصروفات  بين  واضح  اختالف  تسجيل  يتم  الحاالت، 

الفعلية.  والمصروفات  الميزانية  في 

و«المصروفات  المتكررة(«،  )أو  الجارية«  »المصروفات  إن مصطلحات   1

المصروفات  تحلل  التي  االقتصادية  الكتابات  في  غالباً  تظهر  الرأسمالية« 

مستخدمة  غير  ولكنها  العامة،  المصروفات  استعراضات  ذلك  في  بما  العامة، 

باإلحصاءات  المتعلقة  اإلرشادية  والمواد  الرسمية  الدليلية  الكتيبات  في 

التمويل  إحصاءات  المعنون  الدولي  النقد  دليل صندوق  إن  الحكومية. 

واإلنفاق  المصروفات  بين  يميز   )2001 الدولي،  النقد  )صندوق  الحكومي 

المفاهيم  ومجموعتا  العام.  المال  رأس  وتكوين  المالية(  )غير  األصول  على 

متطابقتين. غير  كانتا  وإن  البعض  بعضهما  من  قريبتان  هاتان 

نصيب المصروفات الرأسمالية من المصروفات الزراعية الكلية من استعراضات منتقاة للمصروفات العامة 

النصيب السهمي للمصروفات البلد 
الزراعية

الفترةمالحظات

)النسبة المئوية(
2005التنمية، المجموع )ا(17غانا )1(  

وزارة األغذية والزراعة، فعلية 24

وزارة األغذية والزراعة، مدرجة 46
بالميزانية 

2006 66هندوراس )2(
2005/2004 30كينيا )3(

2005/2004 84جمهورية الو الديمقراطية الشعبية )4(
2007المجموع )ب(84موزامبيق )5(

وزارة الزراعة  9
2001-2005مدرجة بالميزانية 58نيجيريا )6(

فعلية44
1999-2003)ج(46نيبال )7(

2005)د( 26الفلبين )8(
2006/2005–2009/2008 24أوغندا )9(

2011 9جمهورية تنزانيا المتحدة )10(
2002 77فييت نام )11(

2000 24زامبيا )11(

مالحظات: )ا( المصروفات اإلنمائية على عكس المصروفات المتكررة. وهى تغطى جميع المصروفات الحكومية، على عكس المصروفات التي تدفعها )وزارة األغذية 

والزراعة( فقط، وتمثل األخيرة نسبة 25 بالمائة من مجموع المصروفات الحكومية في هذا القطاع. )ب( 84 بالمائة تشير إلى مجموع المصروفات الحكومية؛ 9 
بالمائة تشير إلى وزارة الزراعة فقط. )ج( تشمل مصاريف الري والزراعة. )د( رقم موحد لمصروفات إدارة الزراعة.

المصادر: )1( Kolavalli وآخرون )2010(؛ )2( Anson و Zegarra، 2008؛ )3( Akroyd و Smith، 2007؛ )Cammack )4 و Fowlerو Phomdouangsy، 2008؛ 

)5( البنك الدولي، 2011أ؛ )6( البنك الدولي، 2008؛ )7( Dillon و Sharma و Zhang، 2008؛ )8( البنك الدولي،  2007ب؛ )9( البنك الدولي، 2010أ؛ )10( البنك 
.2007 ،Smith و Akroyd )11( الدولي، 2011؛
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 إعالن مابوتو 2003 ونصيب الزراعة 
من اإلنفاق الحكومي في البلدان األفريقية 

الزراعة  حصة  أنه  على  الدليلي  الرقم  هذا  ويحسب  البلد(. 

حصة  على  مقسوماً  الحكومية  المصروفات  إجمالي  من 

على  مؤشر  وهو  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  في  الزراعة 

العامة  المصروفات  من  الزراعة  حصة  درجة  كانت  إذا  ما 
اإلجمالي.4  المحلي  الناتج  في  القطاع  هذا  وزن  مع  متالئمة 

بتفاوت  الدليلي  الرقم  هذا  في  الزمنية  االتجاهات  وتتفاوت 

أفريقيا  لهي  الحدود  أبعد  إلى  للنظر  الالفت  ومن  األقاليم، 

الدليلي  الرقم  فيها  ينخفض  التي  الكبرى  الصحراء  جنوب 

كان  الذي  المستوى  نصف  من  أقل  إلى  الزراعي  للتوجيه 

الثمانينات.  في  عليه 

العامة  المصروفات  مكونات 
من  الزراعة  حصة  في  االنخفاض  فإن  عاليه؛  يتبين  كما 

مستويات  النخفاض  نتيجة  ليس  العامة  المصروفات 

نتيجة  وإنما  عامة،  بصفة  الزراعة  على  المصروفات 

التي  األخرى  المناطق  في  تحدث  التي  األكبر  للزيادات 

على  فللحصول  الوقت.  مرور  مع  أعلى  أولوية  لها  أعطيت 

الزراعة،  في  العامة  المصروفات  لحركيات  كاملة  صورة 

المصروفات  أنماط  حركيات  سياق  في  إلىها  النظر  يجب 

 .)5 )الجدول  الكلية  الحكومية 

المتوسط  في  األقاليم،  جميع  في  الحكومات  تنفق 

أن  كما  الزراعة.  على  تنفق  مما  أكثر  الدفاع  على  حالياً، 

بدرجة  ازداد  قد  العامة  المصروفات  في  التعليم  نصيب 

الشرق  باستثناء  األقاليم  جميع  في   1980 منذ  ملموسة 

األقاليم  جميع  شهدت  بينما  أفريقيا،  وشمال  األدنى 

على  أو  الصحة  على  إما  تنفق  التي  الحصة  في  زيادة 

هذه  وكل  كليهما.  على  يكن  لم  إذا  االجتماعية،  الحماية 

على  ُمحتَمل  تأثير  ذات  مصروفات  فئات  هي  المصروفات 

تأثير  لها  يكون  أن  يحتمل  الحاالت  من  الكثير  وفي  التنمية، 

على  تشتمل  فقد  الريفية.  والتنمية  الزراعة  على  إيجابي 

الزراعة.  أجل  من  المصروفات  من  بها  بأس  ال  مستويات 

فئة  انخفضت حصة  الوقت؛  نفس  ففي  أمر  من  يكن  ومهما 

 - الزراعة  على  محتمل  إيجابي  تأثير  ذات  أخرى  مصروفات 

األقاليم.  معظم  في  الوقت  مرور  مع   - واالتصاالت  النقل 

العام  اإلنفاق  زيادة  فإن  المالية،  القيود  إلى  وبالنظر 

إما  هو  ما  شئ  حساب  على  يكون  أن  البد  الزراعة  على 

أخرى،  مصروفات  في  انخفاض  أو  الضرائب  في  زيادة 

ذاته  حد  في  اجتماعياً  فيه  مرغوباً  منها  البعض  يكون  وقد 

اإلنتاجية  ذلك  في  بما  التنمية،  على  به  بأس  ال  تأثير  وله 

زيادة  خاصة  بصفة  المهم  فمن  لذلك  والتنمية.  الزراعية 

4  إن مؤشر التوجيه الزراعي مفيد لعمل مقارنات بين البلدان ومع مرور الوقت، 

ولكنه ليس إلزامياً. فالكثير من المصروفات الحكومية األساسية - مثل التعليم، والصحة، 

والبنية التحتية األساسية، والتحويالت االجتماعية - ال تعكس المساهمة االقتصادية من 

جانب القطاع ذى الصلة. 

اجتماع  أثناء  األفريقية  والحكومات  الدول  رؤساء  صادق 

في   2003 يوليو/تموز  في  المعقود  األفريقي  االتحاد 

الغذائي  واألمن  الزراعة  بشأن  مابوتو  »إعالن  على  مابوتو 

الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  أنشأ  الذي  أفريقيا«،  في 

اإلعالن  ولهذا   .)87 صفحة   23 اإلطار  )انظر  أفريقيا  في 

 6 بنسبة  الزراعية  اإلنتاجية  زيادة  هما  مهمان  هدفان 

عن  يقل  ال  ما  وتخصيص   2015 عام  حتى  سنوياً  بالمائة 

والتنمية  للزراعة  الوطنية  الميزانيات  موارد  من  بالمائة   10

سنوات.   5 خالل  الريفية 

هي  بالمائة   10 نسبة  كانت  إذا  عما  النظر  وبغض 

فإن  الميزانيات،  في  للزراعة  المناسب  الُمَخصْص  بالضرورة 

قياس  عالمة  يمثل  أن  المستهدف  الرقم  هذا  شأن  من 

تجاه  بلد  كل  التزام  تقييم  أساسها  على  يمكن  مفيدة 

االستراتيجي  للتحليل  اإلقليمي  النظام  ُأنِشئ  وقد  الزراعة. 

ُأنشئت   – واسعة  أفريقية  شبكة  وهو   - الَمْعرِفي  والدعم 

ولتقييم  السياسات،  صنع  لدعم  تحليلية  أدوات  لتقديم 

للتنمية  الشامل  البرنامج  غايات  نحو  التقدم  مدى 

البيانات  بجمع  النظام  هذا  ويقوم  أفريقيا.  في  الزراعية 

إلى  تذهب  التي  اإلنفاق  في  الحكومية  الحصة  عن 

الشكل،  من  يتبين  وكما  األفريقية.  البلدان  في  الزراعة 

التي  هي  البيانات  تلك  تشملها  فقط  بلدان  سبعة  فإن 

األخيرة  السنة  خالل  بالمائة   10 يبلغ  الذي  الهدف  حققت 
البيانات.1 بشأنها  تتوافر  التي 

اإلقليمي  النظام  من  المأخوذة  البيانات  بين  تفاوت  أوجه  هناك   1

بيانات  قاعدة  بيانات  وقاعدة  المعرفي،  والدعم  االستراتيجي  للتحليل 

عن  ناتج  التفاوت  وهذا  االقتصادية  التنمية  على  العام  اإلنفاق  إحصاءات 

ويمكن  البيانات.  مصادر  وفي  التغطية  وفي  التعريفات  في  االختالفات 

التي  للبلدان  بالنسبة  كبيراً، حتى  يكون  أن  عام  إلى  عام  من  للتفاوت 

تحقيقه.  نحو  تقدمت  التي  أو  الهدف  هذا  حققت 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  27االستثمار في 

 6 اإلطار 

 إعالن مابوتو 2003 ونصيب الزراعة 
من اإلنفاق الحكومي في البلدان األفريقية 

نصيب الزراعة من املرصوفات الحكومية يف البلدان األفريقية

مالحظات: الحصة الواردة هنا تخص معظم العام األخ� الذي توافرت بياناته ( ٢٠٠٧ أو ٢٠٠٨ يف معظم الحاالت). أما التحرك نحو الهدف أو بعيداً عنه فيعتمد

عىل التغ�ات التي حدثت خالل السنوات الثالث األخ�ة التي توافرت بيانات عنها.

.ReSAKSS, املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام نظام األنظمة اإلقلیمیة لتحلیل االستراتیجیة ودعم المعرفة

النسبة املئوية

تم إحراز الهدف البالغ ١٠ باملائة

تحرك بعيداً عن الهدف

تحرك باتجاه الهدف

ال يوجد تحرك واضح باتجاه الهدف أو بعيداً عنه

إثيوبيا
النيجر
مايل
مالوي
بوركينا فاسو
السنغال
غينيا
جمهورية الكونغو الد³قراطية
بوتسوانا
موريشيوس
بوروندي
الكام�ون
نيج�يا
ساو تومي وبرينسيبي
السودان
غامبيا
ناميبيا
توغو
ليب�يا
ºجيبو
املغرب
جمهورية تنزانيا املتحدة
مرص
رواندا
ليسوتو
أنغوال
سوازيلند
موزامبيق
زامبيا
مدغشقر
بنن
كينيا
تشاد
موريتانيا
زمبابوي
تونس
غانا
سيشيل
الكونغو
غينيا بيساو
جزر القمر
كوت ديفوار
جمهورية أفريقيا الوسطى
س�اليون
أوغندا

١٥ ١٠ ٥ ٠
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الجدول 4 

الرقم الدليلي لتوجيهات الزراعة لإلنفاق العام في البلدان ذات الدخل المنخفض - والمتوسط، بحسب اإلقليم

2005-20002007-19902004-19801999-1989األقاليم

)المعدل(

0.310.480.490.59شرق آسيا والمحيط الهادي )7(

0.290.350.36أوروبا وآسيا الوسطى )9(

0.960.860.560.38أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )6(

0.340.370.370.30الشرق األدنى وشمال أفريقيا )5(

0.240.210.210.27جنوب آسيا )5(

0.300.170.140.12أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )9(

0.350.380.380.41المجموع )41 بلداً( 

مالحظات: إن الرقم الدليلي لتوجيه الزراعة المتعلق باإلنفاق العام يساوى حصة الزراعة من اإلنفاق الحكومي مقسومة على حصة الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي. وتشمل 

هذه الحسابات 41 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض - والمتوسط. ويظهر عدد البلدان المدرجة في كل مجموعة بين قوسين. وبالنسبة للبلدان في أوروبا وآسيا الوسطى فإن 

التقديرات تخص السنوات من 1995 حتى 2007.

المصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، 2010 والبنك الدولي، 2012. انظر الجدول ألف 5 بالملحق.

الجدول 5 

تركيبة المصروفات الحكومية، حسب القطاع واإلقليم في البلدان ذات الدخل المنخفض – والمتوسط

مصروفات أخرىالنقل والمواصالتالحماية االجتماعيةالصحةالتعليمالدفاعالزراعةالسنةاإلقليم

)نسبة الحصة من اإلجمالي(

شرق آسيا والمحيط الهادي 
)8(

198011.115.810.55.61.47.947.6

19909.29.814.57.01.64.153.6

20006.96.916.46.28.52.153.1

20076.57.213.84.210.21.257.1

1980أوروبا وآسيا الوسطى )9(

19951.43.72.07.02.28.874.9

20002.815.36.74.111.23.056.8

20072.19.96.47.48.63.462.3

أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي )10(

19806.93.617.94.414.45.847.1

19903.85.816.34.13.44.462.2

20003.95.223.77.87.33.948.0

20071.93.325.919.15.82.241.8

الشرق األدنى وشمال 
أفريقيا )7(

19804.517.515.64.58.65.144.2

19904.913.318.79.08.44.840.9

20004.415.114.810.512.78.833.6

20073.110.511.87.724.43.539.0

19806.619.22.92.04.24.360.8جنوب آسيا )7(

19906.918.13.11.81.93.165.0

20004.815.33.41.81.82.270.7

20074.912.94.62.31.63.270.5

أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى )10(

19806.06.111.93.47.813.950.9

19906.08.413.94.53.06.058.1

20003.66.115.54.73.13.863.3

20072.75.416.57.33.53.661.1

مالحظات: تشمل الحسابات 51 بلداً من بلدان الدخل المنخفض - والمتوسط. أما عدد البلدان المدرج في كل مجموعة فيظهر بين قوسين. وبالنسبة للبلدان في أوروبا وآسيا الوسطى فإن التقديرات تخص السنوات 1995 إلى 

2007. أما فئة مصروفات “أخرى” فتشير إلى اإلنفاق الحكومي اإلجمالي على جميع القطاعات غير القطاعات الستة المتبقية التي تم تحديدها عاليه. وقد ُأدرجت المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين في فئة 

مصروفات “أخرى”.

المصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية والزراعة، 2010. 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  29االستثمار في 

حتى  الزراعة،  على  العامة  المصروفات  وتأثير  فعالية 

تخصيص  إن  الميزانية.  على  الحالية  القيود  حدود  في 

أهمية  أكثر  يكون  قد  الزراعة  ميزانيات  داخل  مصروفات 

 .)5 الفصل  )انظر  الكلي  الزراعي  اإلنفاق  مستويات  من 

البحث  على  العامة  المصروفات 
الزراعيين  والتطوير 

على  العامة  المصروفات  مستويات 
الزراعيين  والتطوير  البحث 

الرئيسية  المكونات  من  هما  الزراعيين  والتطوير  البحث  إن 

العناصر  أكبر  بين  ومن  الزراعة  على  العامة  للمصروفات 

ويتم  الزراعية.  اإلنتاجية  نمو  في  تساهم  التي  الحاسمة 

الزراعيين  والتطوير  بالبحث  المتعلقة  البيانات  عن  اإلبالغ 

وهذه  الحكومية.  الزراعية  المصروفات  عن  منفصلة  بصورة 

والمصروفات  االستثمار  بين  واضحة  بصورة  تميز  ال  البيانات 

على  اإلنفاق  بعائدات  المتعلقة  الكتابات  أن  غير  الجارية، 

عن  تقريباً  عالمياً  تكشف  الزراعيين  والتطوير  البحث 

الزراعية  اإلنتاجية  نمو  حيث  من  للغاية  مرتفعة  عائدات 

 .)5 الفصل  )انظر  الفقر  حدة  من  والتخفيف 

وتفيد البيانات التي جمعتها مبادرة مؤشرات العلوم 

والتكنولوجيا الزراعية التي يديرها المعهد الدولي لبحوث 

سياسات األغذية )2012أ(، بأن إجمالي المصروفات العامة5 

على البحث والتطوير الزراعيين في جميع أنحاء العالم بلغت 

24.9 بليون دوالر أمريكي في عام 2000، وهي أحدث سنة 

تتوافر عنها معلومات كاملة )الجدول 6(.6 وهناك نسبة 46 

بالمائة من هذا الرقم أنفقته البلدان ذات الدخل المنخفض - 

والمتوسط. أما البلدان ذات الدخل المنخفض البالغ عددها 49 

فقد مثلت فقط 2.6 بليون دوالر أمريكي أو 10.4 بالمائة. 

ازدادت المصروفات العامة على البحث والتطوير 

البلدان ذات الدخل المنخفض - والمتوسط  الزراعيين لدى 

)الشكل 13(. وال  األقاليم  منذ 1980 وذلك في جميع 

البلدان داخل األقاليم )انظر  ينطبق نفس األمر على جميع 

بيانات أحدث لكل  بالملحق لإلطالع على  الجدول ألف 6 

البلدان توجد لديها نُظم  العديد من  الحقيقة، أن  بلد(. وفي 

ذات إدارة حسنة وتمويل حسن، وتنتج بحوثاً على مستوى 

عالمي؛ وهناك بلدان أخرى يعتمد بعضها بدرجة كبيرة على 

البحث  انخفاضات ذات بال في اإلنفاق على  الزراعة، شهدت 

والتطوير، وانخفاضات أيضاً في مستويات القدرات. 

مؤسسات  ومصروفات  الحكومية  المصروفات  على  العامة  المصروفات  5  تشتمل 

الربحية. غير  والمنظمات  العالي  التعليم 
أنه  غير  األقاليم،  ولمختلف  السنوات  لمختلف  بالنسبة  البيانات  تحديث  تم    6

عن  بشأنه  البيانات  تتوافر  عام  آخر  هو   2000 عام  التقرير،  هذا  إعداد  وقت  في 
 2008 عام  خالل  تمت  عالمية  تحديث  لعملية  األولية  النتائج  وتشير  األقاليم.  جميع 

مدفوعاً  الزراعيين،  والتطوير  البحث  على  العام  اإلنفاق  في  كبير  نمو  حدوث  إلى 
من  عدد  في  وكذلك  والهند  الصين  في  غالباً  حدثت  اإلنفاق  في  بزيادة  األساس  في 

تقدماً. األكثر  والبلدان  األخرى  الكبيرة  االقتصادات 

الجدول 6 

المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين في 2000، بحسب اإلقليم 

الحصةاإلنفاقفئة البلد

)تعادل القيم الشرائية بالقيمة الثابتة للدوالر في 

2005 محسوبة بماليين الدوالرات(
)كنسبة مئوية(

1144146البلدان ذات الدخل المنخفض - والمتوسط )131(

11925شرق آسيا والمحيط الهادي، باستثناء الصين )19(

17457الصين )1(

11775أوروبا الشرقية والدول السوفييتية سابقاً )23(

3581جنوب آسيا، باستثناء الهند )5(

14876الهند )1(

275511أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )25(

13155أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )45(

14126غرب آسيا وشمال أفريقيا )12(

1345654البلدان ذات الدخل المرتفع )40(

24897100المجموع )171 بلداً(

مالحظة: يظهر عدد البلدان المدرجة في كل مجموعة بين قوسين.

المصدر: المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، 2012 أ. انظر الجدول ألف 6 بالملحق..
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مستويات  فإن  المرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  في  أما 

ولكن  كبيرة؛  الخاص  القطاع  في  الزراعيين  والتطوير  البحث 

القطاع  والتطوير حسب  البحث  يظل  النامي  العالم  في 

 Pray 2008أ؛   ،Stadsو  Beintema( صغيراً   الخاص 

 ،Beintemaو  Echeverría 2007؛   ،Johnsonو  Fuglieو

البلدان  في  الزراعيين  والتطوير  البحث  فإن  وهكذا   .)2009

حرجة  بصورة  يعتمدان  والمتوسط   - المنخفض  الدخل  ذات 

األنشطة. ألجل  الكافي  العام  التمويل  على 

البحث  على  العامة  المصروفات  معظم  تتركز 

 - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  لدى  الزراعيين  والتطوير 

الكبرى.  البلدان  من  قليل  عدد  في  كبيراً  تركزاً  والمتوسط 

اإلجمالي  العام  اإلنفاق  ثلثي  بنحو  الصين  استأثرت  فقد 

والمحيط  آسيا  شرق  في  الزراعيين  والتطوير  البحث  على 

بيانات  بشأنه  تتوافر  عام  أحدث  )وهو   .2002 في  الهادي 

البحوث  على  اإلنفاق  استمر  وقد  ككل(.  لإلقليم  بالنسبة 

الوقت.  ذلك  منذ  السريع  التوسع  في  الصين  في  الزراعية 

حققت  نام  وفييت  ماليزيا  مثل  أخرى  بلدان  وهناك 

الالتينية  أمريكا  في  أما  التسعينات.  أوائل  منذ  طيباً  تقدماً 

والمكسيك  والبرازيل  األرجنتين  تستأثر  الكاريبي،  والبحر 

البرازيل  وتمثل  اإلقليمي،  اإلنفاق  من  األكبر  بالجزء 

وفي   .2006 في  اإلقليم  إجمالي  من  بالمائة   42 وحدها 

اإلنفاق  إجمالي  من  بالمائة   86 الهند  مثلت  آسيا  جنوب 

بشأنه  متوافرة  بيانات  توجد  عام  أحدث  )وهو   2009 في 

الفرعي(. اإلقليم  لهذا  بالنسبة 

من  عقد  فبعد  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  وفي 

البحوث  في  االستثمار  ارتفع  التسعينات،  ساد  الذي  الركود 

الزراعية داخل اإلقليم بأكثر من 20 بالمائة فيما بين 2001 

و2008. ومع ذلك، فقد حدث معظم هذا النمو داخل عدد 

الزراعية  البحوث  البلدان. وركد اإلنفاق على  قليل فقط من 

غرب  في  وبخاصة  اإلقليم،  في  المتبقية  البلدان  معظم  في 

األلفية. مطلع  منذ  انخفض  أو  بالفرنسية  الناطق  أفريقيا 

في  المبذولة  الجهود  حجم  تقدير  المهم  ومن 

االقتصادية  األهمية  إلى  بالنسبة  الزراعيين  والتطوير  البحث 

المرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  أنفقت  فقد  القطاع.  لهذا 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  بالمائة   2.4 المتوسط،  في 

عام  في  العام  الزراعيين  والتطوير  البحث  على  الزراعي 

الدخل  ذات  البلدان  أنفقت  بينما   ،)7 )الجدول   2000

باألرقام  بكثير،  ذلك  من  أقل  والمتوسط   - المنخفض 

 1 هو  مستهدف  برقم  أُوِصَى  وقد  بالمائة(.   0.5( النسبية 

للبلدان  كاف  كنصيب  وذلك  الكتابات  أحدث  في  بالمائة 

أهمية  إلى  وبالنظر   7.)2011  ،Elliotو  Beintema( النامية 

ألن  ويحتاج  القيود  من  العديد  يشوبه  المؤشرات،  جميع  مثل  مثله  المؤشر  7  هذا 

.)[ 2008ب   ]،Stadsو  Beintema( المناسب  السياق  داخل  إلىه  يُنظر 

الشكل ١٣
املرصوفات العامة عىل البحث والتطوير الزراعيْ�، بحسب اإلقليم 

املصدر: املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، ٢٠١٢أ. انظر الجدول ألف ٦ بامللحق. 

بليون دوالر بالقيمة الثابتة لتعادل القوة الرشائية للدوالر لعام ٢٠٠٥
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رشق آسيا واملحيط الهادي، باستثناء الص� 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

الهند 

الص�
جنوب آسيا، باستثناء الهند 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  31االستثمار في 
البلدان  لدى  والتطوير  البحث  على  الخاصة  المصروفات 

المصروفات  هذه  بدور  مقارنة  المرتفع  الدخل  ذات 

في  النصيبين  بين  الفرق  فإن  النامية،  البلدان  لدى  المحدود 

المصروفات  أُدرجت  إذا  وبروزاً  حدة  يزداد  المجموعتين 

المقارنة. هذه  في  والتطوير  البحث  على  الخاصة 

جنوب  في  انخفاضاً  إقليمي  متوسط  أكثر  ويوجد 

في  إقليمي  متوسط  وأعلى   )2009 في  بالمائة   0.3( آسيا 

الوحيدة  المنطقة  وهي   - الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكيا 

ازداد  حيث  اإلقليم  في  والمتوسط   - المنخفض  الدخل  ذات 

في  حتى  فإنه  ذلك،  ومع  بالمائة.   1 على  لديهما  المتوسط 

البلدان  لدى  النسبة  نصف  النسبة  تتجاوز  ال  اإلقليم  هذا 

تفاوتات  توجد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المرتفع.  الدخل  ذات 

الجدول  )انظر  األقاليم  داخل  القطري  المستوى  على  كبيرة 

صاعداً  اتجاهاً  األقاليم  الملحق(. وشهدت معظم  في   6 أَلِف 

المحلي  الناتج  من  الزراعيين  والتطوير  البحث  نصيب  في 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  هو  الرئيسي  واالستثناء  اإلجمالي، 

فيما  كبيراً  انخفاضا  الحصة  هذه  انخفضت  حيث  الكبرى، 

بين 1981 و2000. وقد توقف االتجاه الهبوطي داخل اإلقليم 

أقل  تزال  ال  اإلقليم  داخل  الحصة  أن  غير  الحين،  ذلك  منذ 

.1981 عام  شهدها  التي  الحصة  من 

للزراعة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة 

االستثمار  في  تُسهم  أن  الرسمية  اإلنمائية  للمساعدة  يمكن 

الحصة  حجم  الواضح  غير  من  كان  وإن  الزراعة،  في  العام 

اعتبارها  ينبغي  التي  الرسمية  اإلنمائية  بالمساعدة  الخاصة 

اإلنمائية  المساعدة  وباتت  جارياً.  إنفاقاً  وليس  استثماراً 

أزمة  أعقاب  في  متجدداً  دولياً  اهتماماً  تلقى  الرسمية 

المستويات  أن  من  الرغم  وعلى   .2008 في  األغذية  أسعار 

نسبياً  صغيرة  للزراعة  الرسمية  اإلنمائية  للمعونة  الكلية 

تكون  قد  فإنها  الزراعة،  على  الحكومية  بالمصروفات  مقارنةً 

الجهات  تشكل  التي  المفردة  للبلدان  بالنسبة  أهمية  أكثر 

الرسمية.  اإلنمائية  للمساعدة  الرئيسية  المتلقية 

عن  اإلبالغ  نظام  من  الواردة  البيانات  وتشير 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  لدى  الدائنة  المراكز 

)الشكل  الرسمية  اإلنمائية  بالمساعدة  المعني  االقتصادي 

في  أوجها  بلغت  الزراعة  تجاه  االلتزامات  أن  إلى   )14

السنوات  خالل  كبيرة  بصورة  نمت  أن  بعد   - الثمانينات 

)انظر   1974-1973 في  الدولية  الغذاء  أزمة  تلت  التي 

البيانات حسب  على  لإلطالع  الملحق  في   7 ألف  الجدول 

بالمساعدة  االلتزامات  انخفضت  التسعينات،  وأثناء  البلد(. 

المطلقة  باألرقام  مستمرة،  بصورة  للزراعة  الرسمية  اإلنمائية 

المساعدة  إجمالي  من  وكحصة  الثابتة(  باألسعار  )محسوبة 

القرن  من  األول  العقد  منتصف  ومنذ  الرسمية.  اإلجمالية 

بالتنمية  المتجدد  الدولي  االهتمام  أدى  والعشرين،  الحادي 

في  اآلخذة  الدولية  األغذية  أسعار  بشأن  والقلق  الزراعية، 

الجدول 7 

المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين كحصة من الناتج المحلي الزراعي اإلجمالي، بحسب اإلقليم

أحدث السنوات198119912000فئة البلد 

)النسبة المئوية(

..0.550.540.54البلدان ذات الدخل المنخفض - والمتوسط )108(

0.61  )2008(0.750.610.55أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )45(

0.57  )2002(0.410.510.51شرق آسيا والمحيط الهادي، باستثناء الصين )19(

0.50  )2008(0.380.340.38الصين )1(

0.25  )2009(0.370.390.31جنوب آسيا، باستثناء الهند )5(

0.40  )2009(0.220.290.39الهند )1(

1.18  )2006(0.901.081.21أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )25(

..0.600.590.74غرب آسيا وشمال أفريقيا )12(

..1.532.112.37البلدان ذات الدخل المرتفع )32(

..0.910.980.97المجموع )140(

مالحظات: يستثنى هذا الجدول 31 بلداً في أوروبا الشرقية واتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية سابقاً بسبب عدم توافر البيانات. 

المصادر: البيانات المتعلقة بالمصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين مأخوذة من المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية )2012 أ(. واستمدت البيانات المتعلقة بالناتج 

المحلي اإلجمالي الزراعي من تقرير البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم )2012(. انظر الجدول ألف 6 في الملحق
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قد  الزراعية  اإلنتاجية  مكاسب  أن  على  قوى  دليل  هناك 

الحد  وفي  المزرعة،  دخول  زيادة  في  كبير  بقدر  أسهمت 

رأس  أهمية  سابقاً،  ناقشنا  وقد  والحضري.1  الريفي  الفقر  من 

بنصيب  قياسها  العمل، حسب  إلنتاجية  بالنسبة  الزراعي  المال 

هذه  مثل  إن  الزراعي.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد 

تذكر  ال  ولكنها  مهمة،  باإلنتاجية  المتعلقة  الجزئية  المؤشرات 

الكلية  فاإلنتاجية  اإلنتاجية.  نمو  في  تسهم  التي  العوامل  جميع 

اإلنتاجية  النمو  مصادر  جميع  تسجيل  تحاول  اإلنتاج  لعوامل 

مقسوماً  الُمقاسة  للمدخالت  دليلي  رقم  فهي  الزراعة.  في 

ورأس  الُمقاسة  للمدخالت  التجميعي  الدليلي  الرقم  على 

الحيوانية،  والثروة  واآلالت،  والعمل،  األرض،  مثل  المادي  المال 

في  النمو  فإن  وهكذا؛  اآلفات.  ومبيدات  الكيميائية،  واألسمدة 

اإلنتاج  نمو  من  جزءاً  يمثل  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية 

أشياء  تفسره  وإنما  العوامل،  لهذه  الزائد  االستخدام  يفسره  ال 

البشرى،  المال  رأس  وتنمية  التكنولوجي،  التقدم  مثل  أخرى 

الحكومية،  والسياسات  المادية  األساسية  البنية  في  والتحسينات 

نوعية  في  التحسن  مثل  الُمقاسة  غير  العوامل  وكذلك 

 Byerleeو  Fischer( الطبيعية  الموارد  استنفاد  أو   المدخالت 

.)2009  ،Edmeadesو

الكلية  اإلنتاجية  في  النمو  أن   )2010(  Fuglie ويرى 

المخرجات  نمو  نصيب  تزايد  عن  المسؤول  هو  اإلنتاج  لعوامل 

أسهمت  التي  للعوامل  تفصياًل  أَلِف  الشكل  ويبين  الزراعية. 

الخمسة  العقود  خالل  العالمي  الزراعي  اإلنتاج  نمو  في 

والمستلزمات  الحيوانية  والثروة  اآلالت،  كانت  فقد  الماضية. 

الرئيسية  المحركات  هي  واألرض  األسمدة(  )وبخاصة  المادية 

في  كذلك  تزال  وال  والسبعينات،  الستينات  في  الزراعي  للنمو 

للمستلزمات،  الزائد  االستخدام  إسهامات  تزايد  ومع  الثمانينات. 

الوقت،  مرور  مع  انخفض  قد  واألرضي  المادي  المال  رأس  فإن 

بصورة  بارزاً  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  نمو  وأصبح 

القرن  من  األول  والعقد  التسعينات  في  أصبح  حتى  متزايدة 

عليها  ينبني  التي  العوامل  أهم  هو  بجدارة،  والعشرين،  الحادي 

أيضاً  النمط  هذا  ويتضح  عالمي.  سياق  داخل  الزراعي  النمو 

ال  الذي  الوحيد  اإلقليم  ولكن  باء(.  )الشكل  النامية  األقاليم  في 

الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  هو  النمط  هذا  عليه  ينطبق 

المحرك  هي  كانت  هناك  الجديدة  األرض  حيث  جيم(.  )الشكل 

وقد   .2009-1981 بين  الفترة  في  الزراعي  النمو  على  المسيطر 

الثاني  العنصر  هي  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  أصبحت 

مع  انخفض  قد  إسهامها  كان  وإن  الثمانينات،  في  أهمية  األكثر 

أما  ككل.  النامية  البلدان  إسهام  مع  يتناقض  بما  السنوات،  مرور 

التكثيف  إلى  االنتقال  فإن  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في 

على  تنبني  استراتيجية  في  تغييراً  يستلزم  سوف  الزراعي 

في  االستثمار  على  تنبني  استراتيجية  إلى  المساحة  في  التوسع 

اإلنتاج.  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  نمو  من  تزيد  التي  األنشطة 

 Fuglieو  Evenson به  قام  الذي  المبكر  العمل  فحص  وقد 

لطويلة  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  بين  العالقة   )2009(

في  التكنولوجي  المال  رأس  في  الوطني  االستثمار  وبين  المدى 

على  القدرة  مؤشرات  من  كليهما  أن  اعتبرا  فقد  نامياً.  بلداً   87

القدرة  مؤشرات  ومن  الجديدة،  التكنولوجيا  وتطويع  تطوير 

وقد  بها.  والعمل  الزراعية  التكنولوجيا  وتطويع  توسيع  على 

لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  لنمو  المتزايدة  المعدالت  أن  وجدا 

المؤشر  في  الزيادات  مع  إيجابية  بصورة  مترابطة  اإلنتاج 

فإن  وهكذا  اآلخر.  لدى  القدرات  من  أدني  قدر  وجود  شريطة 

المحركات  من  يعتبران  الزراعْيين  واإلرشاد  البحث  من  كاًل 

فإن  ذلك،  ومع  اإلنتاج.  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  لنمو  المهمة 

على  التأكيد  من  المزيد  وضع  إلى  الحاجة  إلى  أشارت  النتائج 

التي  التحسينات  كانت  وقد  الزراعي.  لإلرشاد  بالنسبة  البحوث 

اإلنتاجية  نمو  بزيادة  غالباً  ترتبط  البحث  قدرات  على  ُأدِخلت 

أن  وجدا  بينما  محسنة،  زراعي  إرشاد  قدرات  غياب  مع  حتى 

تحليل  في  النتائج  هذه  تأكدت  وقد  صحيحاً.  ليس  العكس 

.)2012(  Fuglie أجراه  الحق 

اإلنتاجية  مساهمة  بشأن  المتعددة  الدراسات  من  عينة  على  لإلطالع   1

 Datt )1996(؛   Jungو Thorbecke انظر:  الفقر  النمو وتخفيض  في  الزراعية 

 Mundlak 2004(؛( Rosenzweigو Foster ؛)1998(Ravallionو 

 Christiaensen 2004(؛( Chenو Ravallion ؛)2004( Butzerو Larsonو

 Estudilloو Otsuka2008(؛ و( Headeyو Bezemer ؛)2007( Demeryو

.)2009( Sumartoو Suryadarmaو Suryahadi ؛)2009( Sawadaو

 7 اإلطار 

مصادر نمو اإلنتاجية في الزراعة 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  33االستثمار في 

 7 اإلطار 

مصادر نمو اإلنتاجية في الزراعة 

�و اإلنتاج الزراعي العاملي، بحسب مصدر النمو والفرتة الزمنية

ألف - اإلنتاج الزراعي العاملي

. Fuglie، املصدر: ٢٠١٢

التغ� يف النسبة املئوية

األرايض الجديدة  الري 

اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج املستلزمات لكل هكتار 

٣

٢

١

٠
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جيم - أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

التغ� يف النسبة املئوية
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اإلنمائية  المساعدة  مستوى  في  جزئي  تعاٍف  إلى  االرتفاع 

إجمالي  من  حصتها  وفي  للزراعة،  الموجهة  الرسمية 

)وبخاصة  كالهما  كان  وإن  الرسمية،  اإلنمائية  المساعدة 

بكثير. السابقة  المستويات  من  أقل  الحصة( 

األغذية  منظمة  جمعتها  التي  الجديدة  البيانات  تبين 

والزراعة لألمم المتحدة ذات التغطية األكثر شموالً للجهات المانحة 

المتحدة، 2012أ( أن االلتزامات  )منظمة األغذية والزراعة لألمم 

السنوية للزراعة تجاوزت في السنوات األخيرة كل االلتزامات التي 

أَبْلَغ عنها نظام اإلبالغ عن المراكز الدائنة التابع لمنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي بمقدار 1-2 بليون دوالر أمريكي، 

ولكن هذه البيانات تؤكد النمط العام الذي كشفت عنه بيانات 

منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي. 

الزراعة  في  االستثمار  زيادة 

من  الكثير  أن  إلى  الفصل  هذا  في  المقدمة  الدالئل  تشير 

إلى  تحتاج  والمتوسط   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 

مقدار  تقدير  فإن  ذلك،  ومع  الزراعة.  في  استثماراتها  زيادة 

تقديم  ينبغي  من  وبواسطة  الالزم  اإلضافي  االستثمار  ونوع 

العديد  بذل  تم  وقد  صعوبة.  أكثر  أمر  لهو  االستثمار  هذا 

األغذية  منظمة  جانب  من   - الوقت  مرور  مع  الجهود  من 

االحتياجات  لتقييم   - أخرى  وجهات  المتحدة  لألمم  والزراعة 

االحتياجات،  وتختلف هذه  الزراعة.  في  االستثمار  من  الكلية 

والتغطية  الزمني،  واألفق  المحدد،  الهدف  مثل  لعوامل  تبعاً 

على  السابقة  القطاعات  أو  فقط  األولية  )الزراعة  القطاعية 

كال  كان  ما  وإذا  الجغرافية،  والتغطية  له(  والالحقة  اإلنتاج 

إذا  وما  الحسبان،  في  أُخذا  قد  والعام  الخاص  االستثمارين 

ما  أو  إجمالي،  أو  إضافي  استثمار  في  يجري  التفكير  كان 

الصافي.  أو  القائم  االستثمار  يمثالن  كانا  إذا 

الطبعة  فإن   1 الفصل  في  اإلشارة  سلفت  وكما 

إلى  دعت   1947 في  والزراعة  األغذية  حالة  من  األولي 

األقل  المناطق  تحويل  ألجل  الزراعة  في  االستثمار  زيادة 

»صوامع  إلى  وأفريقيا  الالتينية  أمريكا  في  بالسكان  إعماراً 

تقرير  من  الثالثة  الطبعة  وأشارت  العالم.  لبقية  حبوب” 

الدخل  ذات  البلدان  أن  إلى   1949 والزراعة  األغذية  حالة 

لالستثمار،  إضافي  أجنبي  مال  رأس  إلى  تحتاج  المنخفض 

أمريكي  دوالر  باليين   4 مقداره  الزراعة،  لدعم  وذلك 

ينبغي  أمريكي  دوالر  بليون   13 مبلغ  إلى  تضاف  سنوياً 

والزراعة  األغذية  )منظمة  نفسها  تدبيرها  البلدان  على 

تقديريْن  أحدث  يلي  فيما  ونعرض   .)1949 المتحدة،  لألمم 

الشكل ١٤
مستوى وحصة املساعدة اإل�ائية الرسمية املكرسة للزراعة، بحسب اإلقليم 

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات مستمدة من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ٢٠١٢أ. انظر الجدول ألف ٧ بامللحق. 
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غ� محددة/ إقليمية 

رشق آسيا واملحيط الهادي

جنوب آسياأفريقيا جنوب الصحراء الكربى

الرشق األد¤ وش¢ل أفريقيا 

البلدان ذات الدخل املرتفع أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

حصة الزراعة من املساعدة اإل�ائية الرسمية 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  35االستثمار في 

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  أعدتهما  رئيسييْن  عالمييْن 

واالفتراضات:  األهداف  مختلف  على  تأسيساً  المتحدة، 

 2050 في  األغذية  على  الطلب  تلبية 
المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  قدرت   ،2009 في 

سنوية  استثمارية  تدفقات  متوسط  إلى  يحتاج  األمر  أن 

المتوقع  الطلب  لتلبية  أمريكي  دوالر  بليون   209 تبلغ 

نامياً  بلداً   93 في   2050 في  الزراعية  المنتجات  على 

وقد   .)2009  ،Bödekerو  Bruinsmaو  Schmidhuber(

رأس  بنود  من  واسعة  طائفة  على  التوقعات  هذه  اشتملت 

وكذلك  الحيوانية،  والثروة  األولية  المحاصيل  إنتاج  في  المال 

في  إعدادها  تم  وقد  لإلنتاج،8  الالحقة  الدعم  خدمات  على 

القياسية  الرئيسية  بالمؤشرات  تتعلق  محددة  افتراضات  ظل 

هناك  المجموع،  هذا  بين  ومن  والتحضر.  السكان  نمو  مثل 

الصافي،  االستثمار  يمثل  أمريكي  دوالر  بليون   83 مبلغ 

رأس  قيمة  انخفاض  محل  إحالل  تكلفة  لمواجهة  والمتبقي 

احتياجات  لمتوسط  تفصيل   15 الشكل  في  ويرد  المال. 

2050 حسب  وحتى   2007-2005 من  السنوية  االستثمار 

لالستثمار.  التجميعي  والنوع  اإلقليم 

الالزم  االستثمار  مستوى  التقديرات  هذه  تمثل 

وليس   -  2050 في  األغذية  على  المتزايد  الطلب  لمواجهة 

على  ضمناً  تنطوي  كانت  وإن  الجوع  على  المبرم  للقضاء 

8  اشتملت الفئات الرئيسية على ما يلى، بالنسبة إلنتاج المحاصيل: تنمية األراضي، 

والحفاظ على التربة ومكافحة الفيضانات، والتوسع في الري وتحسينه، وإنشاء المحاصيل 
الدائمة، والميكنة، والمصادر األخرى للطاقة والمعدات، ورأس المال العامل. وبالنسبة 

إلنتاج الثروة الحيوانية: زيادة القطعان، وإنتاج اللحوم واأللبان. وبالنسبة لخدمات الدعم 
الالحقة لإلنتاج: التخزين البارد والجاف، ومرافق سوق البيع الريفية والبيع بالجملة، 

التصنيع. وال يوجد تمييز فيما يتعلق بما إذا كانت االستثمارات  والمرحلة األولي من 
العامة.  أو  الخاصة  المصادر  تُمول من  سوف 

األمن  قضايا  انتقلت   ،2008 في  الغذاء  أسعار  أزمة  منذ 

تمخض  وقد  الدولي.  األعمال  جدول  صدر  إلى  الغذائي 

المنعقد  إيطاليا،  الكويال،  في  الكبار  الثماني  البلدان  اجتماع 

الغذائي  األمن  بشأن  مشترك  بيان  عن   2009 يوليو/تموز  في 

وما  الزراعة  في  المستمر  االستثمار  بنقص  سلَّم  الذي  العالمي، 

الستمرار  جزئيْين  كسببْين  اقتصادي  استقرار  عدم  من  يالزمه 

مستويات  انخفاض  إلى  االجتماع  وأشار  الغذائي.  األمن  عدم 

إلى  والحاجة  للزراعة،  الموجهة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة 

من  الكبار  الثماني  األعضاء  الدول  وأكدت  االتجاه.  هذا  عكس 

 20 بتقديم  وتعهدت  الغذائي  األمن  بتحسين  التزامها  جديد 

في  الغذائي  ولألمن  للزراعة  كمساعدة  أمريكي  دوالر  بليون 

 .)2009  ،G8( التالية  سنوات  الثالث  خالل  النامية  البلدان 

في  بيتسبرغ  في  العشرين  مجموعة  عقدته  اجتماع  وأثناء 

أمريكي  دوالر  بليون   22 إلى  المبلغ  زيد   ،2009 سبتمبر/أيلول 

للمساعدة  الغذائي  واألمن  للزراعة  العالمي  البرنامج  وُأنشئ 

التعهدات. بهذه  الوفاء  في 

لدى  الغذائي  واألمن  للزراعة  العالمي  البرنامج  مقر  ويوجد 

من  واسع  تمثيل  ذات  توجيه  لجنة  إدارته  وتتولى  الدولي،  البنك 

الدولية،  والمنظمات  المتلقية  والبلدان  المانحة  البلدان  جانب 

والصندوق  األطراف،  المتعددة  التنمية  مصارف  ذلك  في  بما 

لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الزراعية،  للتنمية  الدولي 

الدولية،  التمويل  ومؤسسة  العالمي،  األغذية  وبرنامج  المتحدة، 

من  كٍل  زيادة  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف  المتحدة.  األمم  وأمانة 

الموجهة  الرسمية  اإلنمائية  بالمعونة  التنبؤ  وإمكانية  مستوى 

الجهات  من  مقترحات  استعراض  طريق  عن  وذلك  للزراعة، 

هذا  بداية  ومنذ  المشروعات.  تنفيذ  وتقييم  ورصد  المانحة 

العالمي  البرنامج  اعتمد   2012 فبراير/شباط  وحتى  البرنامج 

قيمتها  بلغت  بمشروعات  مقترحات  الغذائي  واألمن  للزراعة 

وإثيوبيا،  كمبوديا،  في  ُتنفذ  أمريكي  دوالر  بليون   1.1 اإلجمالية 

ورواندا، وسيراليون،  والنيجر،  ونيبال،  ومنغوليا،  وليبيريا،  وهايتي، 

وتوغو.  وطاجيكستان، 

ما  تحديدها  لعدم  الكويال  مبادرة  إلى  النقد  ُوِجه  وقد 

الحالية  للمستويات  إضافية  بها  المتعهد  األموال  كانت  إذا 

واضحة  تعريفات  لتقديم  أو  الرسمية  اإلنمائية  للمساعدة 

وعلى  الغذائي.  واألمن  والزراعة  المساعدة  بكلمة  ُيقَصد  بماذا 

الكويال،  بتعهدات  للوفاء  رسمي  رصد  وجود  عدم  من  الرغم 

استجابًة  قامت،  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  فإن 

بتطوير  المتجددة،  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  لتوصيات 

التدابير  تحديد  بشأن  العالمية  الشبكة  على  الكترونية  منصة 

للبلدان  يسمح  والتي  والتغذية،  الغذائي  األمن  بمنهاج  الخاصة 

)منظمة  والتغذية  الغذائي  األمن  لدعم  استثماراتها  أثر  باقتفاء 

من  الرغم  وعلى  2011ج(.  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية 

اإلنمائية  المساعدة  التزامات  زادت  فقد  الكويال،  تعهدات 

دوالر  البليون  ثلث  بمقدار  فقط  الزراعة  إلى  الموجهة  الرسمية 

في  والتنمية  التعاون  )منظمة   2010 إلى   2009 من  أمريكي 

أ(.   2012 االقتصادي،  الميدان 

 8 اإلطار 

مبادرة الكويال لألمن الغذائي 
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أو  الفقر  استهداف  إن  والجوع.  الفقر  في  التخفيض  بعض 

تقدير  على  ضمناً  ينطوي  محددة  بصورة  التغذية  نقص 

إلى هذه  باإلضافة  لالستثمار،  إضافته  الالزم  اإلضافي  المقدار 

كالمعتاد«.  »العمل  سيناريو  أنواع  بعض  إلى  أو  اإلسقاطات، 

والجوع  الفقر  استهداف 
 Bruinsmaو  Schmidhuber يقدم  منفصل،  تحليل  في 

الزراعة  على  اإلضافية  العامة  للمصروفات  تقديرات   )2011(

الجوع  من  خاٍل  عالم  لبلوغ  الالزمة  األمان  وشبكات 

إلى  التقديرات  تشير  الفترة،  هذه  وخالل   .2025 بحلول 

سنوية  عامة  مصروفات  تدبير  الالزم  من  يكون  سوف  أنه 

إلى  )باإلضافة  أمريكي  دوالر  بليون   50.2 قدرها  إضافية 

البنية  في  االستثمار  لدعم  وذلك  الحالية(  اإلنفاق  مستويات 

والبحوث،  الطبيعية،  الموارد  على  والحفاظ  الريفية،  التحتية 

هذا  ليس  الريفية،  والمؤسسات  الزراعي،  واإلرشاد  والتنمية 

أولئك  إلى  الموجهة  األمان  شبكات  لتوفير  وأيضاً  بل  فقط 

.)8 )الجدول  الجوع  من  يعانون  الذين  األشخاص 

الشكل ١٥
متوسط االحتياجات السنوية من االستث�ر لدى البلدان ذات الدخل املنخفض - واملتوسط، بحسب اإلقليم

مالحظة: هذا الشكل  ثل متوسط االحتياجات السنوية خالل الفرتة ٢٠٠٥-٢٠٠٧ وحتى ٢٠٥٠. 

.٢٠٠٩ ،Bödekerو Bruinsmaو Schmidhuber :املصدر

بليون دوالر أمري� بالسعر الثابت للدوالر يف ٢٠٠٩ 
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خدمات الدعماإلنتاج الحيوا�إنتاج املحاصيل

 البلدان ذات
 الدخل املنخفض

 – واملتوسط

رشق آسيا 
واملحيط الهادي

أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

الرشق األد¯ 
وش´ل أفريقيا 

أفريقيا جنوب جنوب آسيا
الصحراء الكربى

الجدول 8 

االستثمار العام اإلضافي السنوي الالزم للقضاء المبرم على الجوع بحلول 2025

االستثمار الالزممجاالت األولوية في االستثمار 

)بباليين الدوالرات األمريكية بقيمتها الثابتة في 2009( 

118.5- توسيع البنية التحتية الريفية والوصول إلى األسواق 

29.4- تطوير الموارد الطبيعية وحفظها 

36.3- البحوث، والتنمية واإلرشاد الزراعي 

45.6- المؤسسات الريفية 

510.4- المصروفات على شبكات األمان 

50.2مجموع تكاليف االستثمار 

 .2011 ،Bruinsma و Schmidhuber :المصدر



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  37االستثمار في 
االستدامة  إلى  االنتقال 

إن تلبية النمو المستقبلي على الطلب بصورة مستدامة، 

والقيام في نفس الوقت بتسريع عملية الحد من الفقر 

والجوع، سوف يحتاجان إلى مستويات أعلى من االستثمار 

من جانب المزارعين والقطاع العام. وغالباً ما يكشف تحليل 

نُظم اإلنتاج المستدامة عن أنها نظم مفيدة من زاوية زيادة 

العائدات للمنتجين، وتحسين البيئة )Pretty، وآخرون، 2006(. 

ومع ذلك، فإن انخفاض المعدل النسبي في األخذ بمثل هذه 

الُنظم يبدو أنه يشير إلى أنها غير جذابة للمنتجين.

المستدام على قدر  وينطوي االنتقال إلى نُظم اإلنتاج 

التكاليف الفورية، ليس فقط في شكل استثمار  كبير من 

ونفقات تشغيل، وإنما أيضاً كتكاليف للفرص البديلة - مثل 

أثناء االنتقال إلى نظام جديد.  المنتجون  الدخل الذي يخسره 

إيجابية  ويمكن أن تمر عدة سنوات قبل تحقيق مردودات 

الُنظم الزراعية المستدامة، وبخاصة عندما تمر هذه  من 

 McCarthy( النظم بعملية إصالح وترميم للنظم المتدهورة

الذين  المنتجون  وLipper وBranca، 2011(. وقليل هم 

يمكنهم تمويل مثل هذه الفترة الطويلة من الدخل الضائع، 

حتى لو كانت لديهم الفرصة لتحقيق مكاسب كبيرة في 

اإلطار 14(. ويمكن أن تُشكل تكاليف  المستقبل )انظر أيضاً 

المعامالت أيضاً عقبة أمام اعتماد الممارسات المستدامة. 

المزيد من  إلى  المستدام تحتاج  اإلنتاج  نُظم  ذلك أن 

التنسيق، مثالً في إدارة الموارد الطبيعية داخل الملكيات 

المشاع، أو في تنسيق أنشطة ما بعد الحصاد، والتجهيز، 

والتخزين والتسويق. وهذا ينطوي على استثمارات كبيرة 

إلى نظم االستهالك  االنتقال  إن  المال االجتماعي.  من رأس 

التكاليف. وال  المستدام يؤدي إلى مجموعة مماثلة من 

ينطوي تقليل النفايات فقط على استثمار وتكاليف تشغيل، 

بل وأيضاً على تكاليف معامالت للتنسيق بين مراحل اإلنتاج 

والتجهيز والتخزين والتسويق. 

البلدان  في  الحكومات  من  العديد  بدأت  وقد 

المزارعين  دعم  في  والمتوسط   – المنخفض  الدخل  ذات 

فمثالً  استدامة.  أكثر  إنتاج  ممارسات  إلى  االنتقال  أثناء 

البيئة  على  تحافظ  التي  الزراعة  زامبيا  حكومة  اعتمدت 

أجل  من   1999 أواخر  في  السياسات  أولويات  كإحدى 

وحدة  فأنشأت  واالستدامة.  الزراعية  اإلنتاجية  تحسين 

خدمات  حالياً  توفر  التي  البيئة،  على  تحافظ  التي  الزراعة 

والية   17 داخل  ُمزاِرع   170  000 إلى  الزراعي  اإلرشاد 

البيئة.  على  تحافظ  التي  بالزراعة  األخذ  لدعم  وذلك 

في  النجاحات  أعظم  تحقق  التكنولوجيا  هذه  ظلت  ولقد 

الجفاف  تأثيرات  من  تُقلل  ألنها  القاحلة  شبه  المناطق 

في  وحتى  بالغالت.  التضحية  بدون  الزراعية  اإلنتاجية  على 

المزارعين  من  الكثير  تخلى  فقد  ذلك،  مع  المناطق،  هذه 

زيادة  ضرورة  إلى  يُشير  الذي  األمر  الممارسة،  هذه  عن 

واإليكولوجية  والزراعية  المؤسسية  العوامل  بشأن  المعرفة 

اعتماد  نجاح  على  كبيراً  تأثيراً  تؤثر  التي  واالقتصادية 

 .)2012 وآخرون،   Arslan( استدامة  أكثر  زراعية  ممارسات 

ُمِهمات  فريق  إنشاء  مالوي  حكومة  دعمت  فقد  وبالمثل، 

 2002 في  البيئة  على  تحافظ  التي  بالزراعة  معني  وطني 

من  بالمائة   110 أي  هكتاراً،   18  471 أن  عن  وأبلغت 

تحافظ  التي  الزراعة  باستخدام  ُزرعت  قد  الُمستهدف،  الرقم 

المائية  الموارد  وتنمية  والري  الزراعة  )وزارة  البيئة  على 

نام  فييت  حكومة  احتضنت  وقد   .)2012 مالوي  في 

وبخاصة  الزراعي،  لإلنتاج  المستدامة  التنمية  األخرى  هي 

قدرات  على  ينطوي  الذي  األرز،  لزراعة  المستدام  التكثيف 

غازات  انبعاثات  وتقليل  الغذائي  األمن  لتحسين  كبيرة 

قدرات  بتحسين  الوقت  نفس  في  القيام  مع  الدفيئة، 

المناخي.  التغير  تأثيرات  مع  التكيف  على  المزارعين 

تقلل  أن  المناسبة  والسياسات  للمؤسسات  ويمكن 

عند  الفرديون  المستثمرون  يواجهها  التي  التكاليف  من 

لشبكات  يمكن  فمثالً،  المستدامة.  النظم  إلى  االنتقال 

المقاومة  وتعزيز  المخاطر  تقليل  وبرامج  االجتماعي  األمان 

النظم  في  االستثمار  إلى  الدافعة  الحوافز  تعزز  أن  الَقبْلِية 

المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  )منظمة  المستدامة 

واإلرشاد  التنمية  ونظم  الزراعية  البحوث  أن  كما  2010أ(. 

القدرات،  ببناء  مقرونة  للجماهير  تُقدم  التي  الزراعي 

الحوافز  وتزيد  المعامالت،  تكاليف  من  تقلل  فهي 

تخصيص  إعادة  إن  المستدامة.  الممارسات  في  لالستثمارات 

من  واالنتقال   - الحالية  والخاصة  العامة  االستثمار  موارد 

إلى  »لالستدامة«  المنخفضة  العائدات  ذات  االستثمارات 

إلى  المفتاح  هي   - المرتفعة  العائدات  ذات  االستثمارات 

إدراج  ضمان  أن  كما  المستدام.  اإلنتاج  نُظم  نحو  االنتقال 

من  هو  االستثمارية  الحوافز  في  البيئية  والخدمات  السلع 

الفصل  )انظر  السياسات  تواجه  التي  الحاسمة  التحديات 

ضروريان  الزراعيين  والتطوير  البحث  فإن  وبالمثل،   .)3

الزراعة. في  المستدامة  الُنُهج  لدعم 

وتشمل المصادر الجديدة المحتملة واإلضافية للتمويل 

الخاص نحو  القطاع  أموال  المزيد من  التي يمكن أن توجه 

التنمية المستدامة المدفوعات من أجل توفير السلع العامة 

البيئية )مثل حفظ التنوع البيولوجي، والتخفيف من حدة 

المائية(. كما أن  المناخ أو الحفاظ على المسطحات  تغير 

ربط تمويل تغير المناخ بخطط االستثمار الزراعي المستدام 

)وتجري مناقشة هذين  إضافياً  تمويالً  يمكن أن يوفر أيضاً 

العنصرين في الفصل 3(. 

الزراعة  في  االستثمارات  تعزيز  في  المتمثل  التحدي 
العامة  المصادر  من  االستثمار  لتدفقات  النسبي  الحجم  إن 

المفتاح  هو  الخاص  االستثمار  أن  بوضوح  يبين  والخاصة 
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الغذائي  األمن  وتحقيق  المستقبلي،  الطلب  نمو  لتلبية 

الحكومات  ولكن  المستدامة.  الزراعة  إلى  االنتقال  وإنجاز 

جانب  من  الخاص  االستثمار  تيسر  أن  فقط  تستطيع 

المسألة  تكون  وهكذا  اآلخرين.  والمستثمرين  المزارعين 

إلجراء  المطلوب  هو  »ما  هي  القرارات  صناع  تواجه  التي 

الغذائي،  األمن  أهداف  وتلبية  كافية  زراعية  استثمارات 

وسوف  البيئية؟«  االستدامة  وزيادة  الفقر  من  والتخفيف 

التالية.  الفصول  في  المسألة  هذه  تناول  يتم 

الرئيسية  الرسائل 

أنفسهم  ● المزارعين  جانب  من  الخاص  االستثمار  إن 

البلدان  لدى  الزراعة  في  لالستثمار  مصدر  أكبر  هو 

بكثير  ويتجاوز  والمتوسط،   - المنخفض  الدخل  ذات 

الحكومات،  من  الزراعة  على  السنوية  التدفقات 

ويتسم  األجانب.  والمستثمرين  المانحة  والجهات 

بأنهما  والخاص  العام  القطاعين  من  المستثمرين  َدْورا 

غير  األخر،  عن  بواحد  االستعاضة  يمكن  وال  تكامليان 

أية  في  إدراكه  ينبغي  للمزارعين  المركزي  الدور  أن 

الزراعي.  االستثمار  تشجيع  إلى  تسعى  استراتيجية 

االستثمار  ● بشأن  والشاملة  الُنظامية  البيانات  إن 

من  القليل  أن  كما  للغاية.  محدودة  الزراعي 

بعض  تُسلط  دولياً  المقارنة  البيانات  مجموعات 

الزراعة،  في  االستثمارات  جوانب  مختلف  على  الضوء 

لتوضيح  ضروري  أمر  الُمحسنة  البيانات  وجود  أن  غير 

الزراعي،  االستثمار  في  واالتجاهات  المستويات 

لتأثيرات  متانة  أكثر  تحليل  إجراء  من  وللتمكين 

االستثمار.  من  المختلفة  األنواع 

نصيب  ● وبخاصة   - الزراعي  السهمي  المال  رأس  إن 

من  لهو   - الزراعي  السهمي  المال  رأس  من  العامل 

الزراعية.  العاملة  األيدي  إلنتاجية  المهمة  الُمحِددات 

 - الزراعي  المال  رأس  نَِسْب  في  كبيرة  ثغرات  وتوجد 

ذات  والبلدان  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  بين  العمل 

الفجوة  اتسعت  وقد  والمنخفض.   - المتوسط  الدخل 

الدخل  ذات  والبلدان  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  بين 

المال  رأس  ألن  نظراً  األخيرة  العقود  خالل  المنخفض 

المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  لدى  الزراعي  السهمي 

وقد  العاملة.  األيدي  قوة  في  النمو  عن  تخلف  قد 

وجنوب  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  شهدت 

في  آخذة  عمل   - مال  رأس  نسب  خاصة  بصفة  آسيا 

الفترة.  هذه  أثناء  وراكدة  بل  االنخفاض 

خالل  ● الزراعة  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  ازداد 

جداً  صغيراً  جزءاً  إال  يمثل  ال  ولكنه  األخيرة  السنوات 

وكذلك  المباشر،  األجنبي  االستثمار  تدفقات  إجمالي  من 

لدى  الزراعة  إلى  اإلجمالية  الموارد  تدفقات  من 

غير  ومن  والمتوسط،   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 

إسهاماً  يسهم  أن  المباشر  األجنبي  لالستثمار  المحتمل 

العامل  حصة  زيادة  في  العالمي  المستوي  على  كبيراً 

رئيسياً  عامالً  كان  وإن  الزراعي،  السهمي  المال  رأس  من 

الفردية.  البلدان  لبعض  بالنسبة 

لتعزيز  ● ضروري  الزراعة  في  العام  االستثمار  إن 

الحكومات  ولكن  القطاع،  هذا  في  الخاص  االستثمار 

والمتوسط   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في 

العامة  المصروفات  من  متناقصة  حصة  خصصت 

نقص  معدالت  أعلى  تسودها  التي  واألقاليم  للزراعة. 

وجنوب  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا   - التغذية 

من  حصة  أقل  تُخصص  التي  البلدان  أيضاً  هي   - آسيا 

الناتج  في  الزراعة  لحصة  بالنسبة  للزراعة  المصروفات 

اإلجمالي.  المحلي 

●  - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  تنفق  وإجماالً، 

كحصة  والتطوير  البحث  على  بكثير  أقل  والمتوسط 

الدخل  ذات  البلدان  عن  الزراعي  المحلي  الناتج  من 

عدد  داخل  المصروفات  هذه  معظم  وتتركز  المرتفع، 

للبحث  اإليجابي  للدور  ونظراً  البلدان.  من  نسبياً  قليل 

توجد  الفقر،  وتقليل  الزراعي  النمو  تعزيز  في  والتطوير 

للزراعة  والتطوير  البحث  تمويل  لزيادة  ملحة  حاجة 

والمتوسط.   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  لدى 

الرسمية  ● اإلنمائية  المساعدة  تدفقات  تشتمل  وعالمياً؛ 

يمكن  ولكنها  الزراعي  لالستثمار  نسبياً  أقل  حصة  على 

سنوات  فبعد  البلدان.  لبعض  بالنسبة  كبيرة  تكون  أن 

األخيرة  السنوات  في  ازدادت  المستمر،  االنخفاض  من 

الناحيتين  من  للزراعة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة 

اإلنمائية  المساعدة  إجمالي  من  وكحصة  المطلقة، 

الثمانينات. مستويات  دون  ظلت  بينما  الرسمية، 

أن  ● تعنى  الخاص  لالستثمار  النسبية  األهمية  إن 

قراراتهم  المزارعون  فيه  يتخذ  الذي  االستثمار  مناخ 

الحكومات  كاهل  على  وتقع  حرجة.  أهمية  هي 

تشجيع  إلى  المؤدية  الظروف  خلق  مسؤولية 

الزراعة.  في  االستثمار 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  39االستثمار في 

الزراعة  في  المزارعين  استثمارات  3- تشجيع 

الزراعة  في  لالستثمار  مواٍت  مناخ  خلق 

المناسب  المناخ  مكونات  على  االهتمام  من  كبير  قدر  تَركَز 

هذه  أهمية  مدى  إلى  أقل  اهتمام  وُوِجه  الخاص.  لالستثمار 

تقرير  جادل  وقد  الزراعة.  في  لالستثمار  بالنسبة  العوامل 

ذو  لالستثمار  العام  المناخ  بأن   2005 العالم  في  التنمية 

الفقر:  وتقليل  النمو  في  بالغة  أهمية 

الموجودة  العوامل  من  الكثير  االستثمار  مناخ  يعكس 

أمام  والحوافز  الفرص  تشكل  والتي  محددة  أماكن  في 

العمل،  فرص  وخلق  منتجة،  باستثمارات  للقيام  الُمزارِع 

توليد  مجرد  ليس  الجيد  االستثماري  فالمناخ  والتوسع. 

القتصر  الهدف  هو  كان  هذا  أن  ولو   - للشركات  أرباح 

أبعد  إلى  والمخاطر  التكاليف  تقليل  مجرد  على  التركيز 

النتائج  من  ُيحسن  الجيد  االستثمار  مناخ  إن  ممكن.  حد 

ككل.  للمجتمع  بالنسبة 

)2 صفحة   ،2004 الدولي،  )البنك 

توفير  في  الحكومة  أدوار  فإن  الدولي  للبنك  وطبقاً 

تشمل:  العام  لالستثمار  الجيد  المناخ 

في  ● الحقوق  ذلك  في  بما  واألمن،  االستقرار  كفالة 

وتقليل  العقود  وإنفاذ  األخرى،  الحيازة  وحقوق  األرض 

الجرائم؛ 

على  ● أو  محلياً  سواء  الضرائب  وجباية  التنظيم  تحسين 

الحدود؛ 

المالية؛  ● السوق  ومؤسسات  التحتية  البنية  توفير 

قوة  ● رعاية  طريق  عن  العاملة  األيدي  أسواق  تيسير 

والُمنِصفة،  المرنة  العمل  تنظيمات  ووضع  ماهرة،  عمل 

التغيير. مجاراة  على  العمال  ومساعدة 

خاصية  وذو  ُمركَّب  العناصر  هذه  من  واحد  وكل 

الدولية  والمنظمات  الدولي  البنك  مكانية محددة. وقد طُِور 

لتقييم  المؤشرات  من  العديد  البحث  ومؤسسات  األخرى 

بعض  وتُقِدْم  البلدان.  مختلف  في  واالستثمار  األعمال  مناخ 

بما في ذلك  ما،  بلد  الشاملة في  للحوْكَمة  تقديراً  المؤشرات 

النزاعات،  وغياب  القانون،  وحكم  الديمقراطية،  مثل  أبعاٌد 

مع  تحديداً  أكثر  بصورة  أخرى  مؤشرات  وتتعامل  والفساد. 

ما.  بلٍد  داخل  األعمال  إجراء  سهولة  في  تؤثر  التي  العوامل 

بليون  نصف  في  تتم  الزراعية  االستثمارات  معظم  إن 

القرارات  وترتكز  العالم.9  أنحاء  جميع  في  مزرعة 

الربحية  على  المزرعة  في  الزراعية  االستثمارية 

األخرى،  االستثمار  بفرص  مقارنة  والمخاطر  المحتملة 

ففي  منها.  واحد  كل  يقابلها  التي  القيود  وعلى 

النسبية  والقيود  والمخاطر  العائدات  تتأثر  بلد،  أي 

لالستثمار،  العام  بالمناخ  الزراعي  باالستثمار  المرتبطة 

العامة  السلع  وبتوفير  بالزراعة،  الخاصة  وبالسياسات 

تعتمد  التي  البلدان  حكومات  إن  للزراعة.  الضرورية 

ومن  العمالة  من  كبير  نصيب  لتحقيق  الزراعة  على 

مسؤولية  كاهلها  على  تقع  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

هذا  في  لالستثمار  مواٍت  استثماري  مناخ  توفير 

بالنسبة  عنتاً  الزراعة  تواجه  أال  ضمان  أن  كما  القطاع. 

وإلى  ذلك.  في  أساسي  ُعنصر  لهو  األخرى،  للقطاعات 

الزراعة،  في  االستثمار  تشجيع  إلى  الحاجة  جانب 

هذا  مثل  يكون  أن  مسؤولية  الحكومات  تتحمل 

بيئياً.  مستداماً  االستثمار 

ينطوي  التي  القضايا  الفصل  هذا  ويستعرض 

من  المستدام  لالستثمار  ُمشِجع  مناخ  خلق  عليها 

الكلي  المناخ  دور  أوالً  يتفحص  فهو  المزارعين،  جانب 

يناقش  ثم  الزراعي.  االستثمار  تشجيع  في  لالستثمار 

لالستثمار  االقتصادية  الحوافز  دور  تحديداً  أكثر  بصورة 

القطاع  داخل  السياسات  تشكيل  وكيفية  الزراعة  في 

الدور  أيضاً  يناقش  وهو  القطاعات.  من  وغيره  الزراعي 

السعرية  الحوافز  نقل  في  الزراعية  للصناعات  الحاسم 

التمكينية  الظروف  باقتضاب  ويبحث  المزارعين  إلى 

الفصل  هذا  ويختتم  الصناعات.  هذه  في  لالستثمار 

البيئية  التكاليف  تكون  أن  ضمان  كيفية  بمناقشة 

يجتذب  مما  الحوافز،  في  مناسبة  بصورة  مدرجة 

االستدامة  تشجيع  أجل  من  الزراعة  إلى  االستثمار 

اجتماعياً.  المفيدة  والنواتج 

مليون   525 بنحو  العالم  في  للمزارع  اإلجمالي  العدد   )2005(  Nagayets قَّدر    9

مزرعة.
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لدى  للزراعة  االقتصادية  األهمية  من  الرغم  وعلى 

لم  والمتوسط،   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  معظم 

الجيد  المناخ  عناصر  أهمية  لتقدير مدى  كاٍف  اهتمام  يُوَجه 

هذه  بين  العالقة  تحليل  أن  كما  للزراعة.  بالنسبة  لالستثمار 

أُجِرى  الذي  للزراعة  السهمي  المال  رأس  وبين  المؤشرات 

في  كبيرة  بدرجة  مهمة  أنها  إلى  يشير  التقرير،  هذا  ألجل 

األمر.  حقيقة 

الزراعي  واالستثمار  الحوكمة 
أال  ما،  بلد  في  االستخدام  الشائع  الحوكمة  مؤشر  يرتبط 

ارتباطاً  القانون،10  لسيادة  العالمي  الحوكمة  مؤشر  وهو 

الزراعي  السهمي  المال  رأس  من  العامل  بحصة  وثيقاً 

أخرى  لمؤشرات  مماثلة  أنماط  وتظهر   .)16 )الشكل 

10  يقيس مؤشر الحوكمة العالمي المعنى بسيادة القانون معدالت الجريمة الكلية ودرجة 

ثقة الوكالء في القوانين واتباعها، وبخاصة تلك التدابير الخاصة بإنفاذ العقود، وحقوق 
الملكية ونظم المحاكم.

تقوم  الذي  الفساد،11  لمظاهر  الدليلي  الرقم  مثل  للحوكمة 

للمخاطر  الدليلي  والرقم  بجمعه،  الدولية  الشفافية  منظمة 

السياسية.  المخاطر  خدمات  لمجموعة  التابع  السياسية 

فقط،  الترابطات  تبين  العالقات  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 

الحوكمة  في  العناصر  نفس  أن  إلى  بقوة  تشير  فإنها 

بنفس  تلزم  ما  اقتصاد  في  الكلي  لالستثمار  الالزمة  الجيدة 

في  المعروضة  األخرى  األدلة  أما  الزراعة.12  أجل  من  القدر 

السلطوية  الحكومات  بأن  القائلة  الخالصة  فتدعم   5 الفصل 

الزراعي.  االستثمار  إلى  تُفضي  ال  المستقرة  وغير  الفاسدة 

بينها  من  أموراً  ويشمل  البلد  في  العام  القطاع  الفساد  إلدراك  الدليلي  الرقم  11  يقيس 

الفساد.  مكافحة  تدابير  وفّعالية  الموظفين  ورشوة  العامة،  األموال  اختالس 
والظروف  الحكومة،  استقرار  مدى  يقيس  السياسية  للمخاطر  الدليلي  12  والرقم 

والخارجية،  الداخلية  والنزاعات  باالستثمارات،  المرتبطة  والمخاطر  االقتصادية،  االجتماعية 
والتوترات  والنظام،  والقانون  السياسة،  في  والدين  العسكريين  نفوذ  ومدى  والفساد، 

البيروقراطية. ونوعية  الديمقراطية  والمساءلة  العرقية، 

الشكل ١٦
مؤرش الحوكمة العاملي لسيادة القانون ونصيب العامل من رأس املال السهمي الزراعي، بحسب البلد 

مالحظة: إن مؤرش الحوكمة العاملي لسيادة القانون يرتاوح من –٢ إىل ٢ وتش� القيم األصغر إىل الدرجة األقل من سيادة القانون. 

املصدر: تجميع واضعي الدراسة باستخدام البنك الدويل، ٢٠١١ ج ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢أ، انظر الجدول ألف ٢ بامللحق. 

مؤرش الحوكمة العاملي لسيادة القانون، ٢٠٠٠

متوسط حصة العامل من رأس املال السهمي الزراعي، ٢٠٠٠-٢٠٠٧ (مقياس لوغاريتمي) 
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أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  41االستثمار في 

الزراعي واالستثمار  االستثمار  مناخ 
تيسر  قد  الحوكمة،  نطاق  خارج  أخرى،  عوامل  هناك 

االقتصادي  بالنشاط  القائمين  عمليات  تعوق  أو  مباشرة 

الحصول  إمكانية  مثل  وذلك  ما،  بلد  في  المستثمرين  أو 

العوامل  وهذه  والكهرباء.  والتمويل  النقل  وسائل  على 

أن  غير  بشأنها،  شحيحة  والبيانات  حجمها،  تقدير  يصعب 

التي  الدولي  البنك  مؤشرات  من  تنبع  مهمة  أنماطاً  ثمة 

درجات  ذلك  في  بما  الحضر،  في  األعمال  مناخ  تصف 

الخبراء  مع  مقابالت  على  بناء  وذلك  األعمال،13  أداء  سهولة 

وتكشف  البلدان.  مختلف  في  الخاص  القطاع  أنشطة  بشأن 

مستوى  مع  واضحة  عالقة  عن  هذه  السهولة  درجات 

الزراعي  السهمي  المال  رأس  من  العامل  حصة  وزيادة 

الدخل  ذات  البلدان  إلى  فقط  وبالنظر   .)9 )الجدول 

يتسم  التي  العشرة  البلدان  فإن  والمتوسط،   - المنخفض 

حجم  لديها  تساوى  التامة  بالسهولة  فيها  األعمال  إجراء 

في  أمثالها  ثالثة  الزراعي  المال  رأس  من  العامل  حصة 

األعمال  إجراء  يتسم  التي  العشرة  بالبلدان  قياساً   2007

 600 مقابل  أمريكي  دوالر   19  000( التامة  بالصعوبة  فيها 

في  النمو  معدل  أن  ذلك،  إلى  يضاف  أمريكي(.  دوالر   5

عام  منذ  الزراعي  السهمي  المال  رأس  في  العامل  حصة 

المناخ  ذات  البلدان  لدى  مرات  ثماني  أسرع  كان   2000

مالئمة  األقل  البلدان  لدى  منه  األعمال  إلجراء  مالئمة  األكثر 

المعلومات  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  أخرى،  ومرة  ألدائها. 

العوامل  أن  على  بقوة  تدل  فإنها  ارتباط،  عوامل  مجرد 

بنفس  مهمة  تكون  العامة  األعمال  في  االستثمار  تيسر  التي 

للزراعة. بالنسبة  القدر 

الريفي  االستثمار  مناخ  تقديرات 
من  عاليه  نوقشت  التي  األولويات  َمرَاتب  استُِمدت 

لجمع  حالياً  تُبذل  الجهود  أن  غير  حضرية،  خلفيات 

تجارى،  عمل  وإغالق  فتح  سهولة  مدى  تقيس  األعمال  أداء  سهولة  13  درجات 

ودفع  االئتمان،  على  والحصول  الملكية،  وتسجيل  اإلنشاء  تصاريح  مع  والتعامل 
وإنفاذ  فعالة  حماية  االستثمارات  حماية  كيفية  وكذلك  الحدود  عبر  والتجارة  الضرائب 

العقود. 

عمليات  إن  الريفي.14  االستثمار  مناخ  بشأن  مؤشرات 

 - الدولي  البنك  جانب  من  الريفي  االستثمار  مناخ  تقدير 

المشروعات  يبحث   - البلدان  من  قليل  لعدد  أُجرى  الذي 

المناطق  في  الموجودة  المزارع  خارج  والمتوسطة  الصغيرة 

أن  إال  األولية،  الزراعة  تشمل  ال  التقديرات  وهذه  الريفية. 

الصغيرة  للمشروعات  بالنسبة  مواتي  استثمار  مناخ  وجود 

على  مفيدة  تأثيرات  يُحدث  أن  يُتوقع  الريفية  المناطق  في 

التصنيع  مشروعات  أهمية  أقلها  ليس  ألسباب  أيضاً،  الزراعة 

الدافعة  الحوافز  على  القوى  التأثير  في  والتسويق  الزراعي 

الزراعي.  االستثمار  إلى 

وجدت  قد  الريفي  االستثمار  مناخ  تقديرات  إن 

تختلف  الريفية  المشروعات  تواجهها  التي  العقبات  أن 

الكبرى،  الحضرية  الشركات  تواجهها  التي  العقبات  عن 

بالنسبة  األولويات  فإن  وهكذا  الموقع،  حسب  وتتفاوت 

لهذه  بالتصدي  المهتمة  المانحة  والجهات  للحكومات 

فيه.  ترد  الذي  السياق  على  تعتمد  أن  يجب  القيود 

الشركات  ذكرتها  قيود  خمسة  أول   10 الجدول  يبين  فمثالً، 

التي  القيود  تلك  مقابل  الحضرية  المناطق  في  الكبرى 

الحجم  والمتوسطة  الحجم  الصغيرة  المشروعات  حددتها 

تشير  التي  الشركات  نصيب  أن  )كما  الريفية  المناطق  في 

وسيري  نيكاراغوا  في  النحو(  هذا  على  القيود  هذه  إلى 

يمثل  النقل  أن  ويبدو  المتحدة.  تنزانيا  وجمهورية  النكا 

مما  أكثر  الريفية  للمشروعات  بالنسبة  أكبر  مشاكل 

وجمهورية  النكا  سرى  في  الحضرية  للمشروعات  يمثلها 

على  قيود  وجود  أو  الطلب  نقص  وأن  المتحدة،  تنزانيا 

الريفية  المناطق  في  أكبر  مصاعب  يشكل  التسويق 

البلدان  في  الحضرية  المناطق  في  يشكلها  مما  أكثر 

الخدمات  توفير  بينها  من  عوامل،  وثمة  جميعاً.  الثالثة 

وعدم  الفساد،  بشأن  والقلق  الكهرباء  مثل  العامة 

يذكرها  رئيسية  عوامل  هي  والحوكمة،  السياسي  االستقرار 

والحضرية.  الريفية  الخلفيتين  من  كل  في  المستثمرون 

الزراعة  إدارة  بواسطة  الزراعية  التجارية  باألعمال  خاصة  مؤشرات  تطوير  14  يجرى 

تُعني  مؤشرات  بتطوير  غيتس  وميلندا  بيل  مؤسسة  تقوم  كما  الدولي،  للبنك  التابعة 
الزراعة.  في  التجارية  األعمال  بإجراء 

الجدول 9 

رتب بيئات االستثمار في األعمال واالستثمار داخل المزرعة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض - والمتوسط

نصيب العامل من رأس المال السهمي الزراعي، رتبة »القيام باألعمال« 
2007

التغير السنوي في نصيب العامل من رأس 
المال السهمي الزراعي، 2007-1995

)بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي في 2005( )بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي في 2005( 

190002.4أفضل عشرة )بيئات إلجراء األعمال(

56000.3أسوأ عشرة )بيئات إلجراء األعمال(

المصدر: تجميع واضعي الدراسة على أساس البنك الدولي، 2011د ومنظمة األغذية والزارعة، 2012أ. انظر الجدول ألف 2 في الملحق. 
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الزراعية  القيمة  لسالسل  تمكينية  بيئة 
المشروعات  من  الكثير  الزراعية  القيمة  سالسل  تشمل 

إمدادات  مثل  للمزارعين،  والخدمات  السلع  توفر  التي 

التسويق.  وخدمات  التجهيز  ومرافق  والتخزين  المستلزمات، 

واألسواق،  المزارعين  بين  األهمية  حاسمة  رابطة  توفر  وهي 

أجل  من  أساسية  أنها  كما  والسوق،  اإلنتاج  عمليات  وبين 

إلى  األسواق  من  االستثمارية  للحوافز  الفعال  االنتقال 

 .)2009 وآخرون،   da Silva( المزارعين 

الطابع  إلى  النامية  البلدان  معظم  تحول  ازدياد  ومع 

والمستهلكين  المزارعين  بين  المسافة  أخذت  الحضري، 

كوسيط  بروزاً  أكثر  الزراعية  الصناعات  دور  فأصبح  تتسع، 

ويمكن  األوليين.  للمنتجين  األغذية  على  الطلب  يُدِبر 

العائدات  كبيرة  بدرجة  ن  يحسَّ أن  القطاعات  هذه  لتطوير 

إلى  المزارعين  تدفع  التي  والحوافز  الزراعي  اإلنتاج  من 

أبعد  هو  ما  إلى  التطوير  هذا  مثل  دائرة  وتمتد  االستثمار. 

المشروعات  إلى  لتصل  الكبير  الحجم  ذات  المشروعات  من 

قد  التي  خاصة،  بصفة  الحجم  والمتوسطة  الحجم  الصغيرة 

 ،de Janvry( الصغيرة  الحيازات  أصحاب  مع  الربط  ن  تُحسِّ

 .)2009

لتطوير  تمكينية  بيئة  وجود  يشجع  أن  ويمكن 

الصغيرة  المشروعات  دخول  على  الزراعية  الصناعات 

ويعزز  بل  السوق،  إلى  الحجم  والمتوسطة  الحجم 

مناخ  وكذلك  العام،  االستثمار  مناخ  إن  التنافسية.  قدرتها 

عاليه  مناقشته  سبقت  الذي  المحدد  الريفي  االستثمار 

 Christy قام  وقد  التطوير.  هذا  لمثل  كبيرة  أهمية  ذو 

للمكونات  تفصيالً  أكثر  فحص  بإجراء   )2009( وآخرون 

الزراعية  بالصناعات  الخاصة  التمكينية  للبيئة  الرئيسية 

 .)9 )اإلطار  التنافسية 

الجدول 10 

أهم أكبر خمسة قيود أمام أنشطة األعمال محددة بناًء على الشركات الحضرية مقابل الشركات الريفية في بلدان منتقاة 

سري النكا

النسبة المئوية للشركات العامل
الحضرية

النسبة المئوية للشركات العامل
الريفية

30النقل 42الكهرباء 

28)تكلفة( التمويل35تقلب السياسات 

28)الحصول على( التمويل 28عدم استقرار االقتصادات الكبيرة 

27الطلب 27)تكلفة( التمويل 

26الكهرباء25تنظيم األيدي العاملة 

جمهورية تنزانيا المتحدة

النسبة المئوية للشركات العامل
الحضرية

النسبة المئوية للشركات العامل
الريفية

61التمويل 73معدل الضرائب 

49 )مرافق( الكهرباء59الكهرباء

30النقل 58)تكلفة( التمويل

29التسويق 56إدارة الضرائب 

27الحوكمة 51الفساد

نيكاراغوا

النسبة المئوية للشركات العامل
الحضرية

النسبة المئوية للشركات العامل
الريفية

53التقلبات السياسية 65الفساد 

41الكهرباء 58)تكلفة( التمويل 

39الفساد56عدم اليقين االقتصادي / التنظيمي 

38)الحصول على( التمويل54)الحصول على( التمويل

30نقص الطلب 49)توافر( التمويل

مالحظة: كانت الشركات المشمولة باالستعراض الموجودة في المناطق الحضرية شركات واسعة النطاق بينما الشركات في المناطق الريفية فكانت مشروعات خارج المزرعة صغيرة 

ومتوسطة. 

المصدر: البنك الدولي، 2006ب. 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  43االستثمار في 

الزراعي  لالستثمار  سياساتي  إطار 
لالستثمار  تمكينية  بيئة  وجود  بأهمية  التسليم  تََم  وقد  أما 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  قامت  فقد  الزراعي، 

أفريقيا،  في  التنمية  أجل  من  الجديدة  والشراكة  االقتصادي، 

هذا  في  االستثمار  لتعزيز  سياساتي  إطار  مشروع  ببلورة 

وتنوع  تراكب  على  اإلطار  هذا  ويؤكد   .)10 )اإلطار  القطاع 

لالستثمار  مناسبة  بيئة  إيجاد  ضمان  في  الداخلة  القضايا 

والمؤسسات  السياسات  إلىه  تذهب  الذي  والمدى  الزراعي، 

تشدد  وهي  بعيد.  بشوط  الزراعة  متجاوزة  الضرورية، 

الجيدة  للحوكمة  جيداً  المعروفة  العناصر  من  الكثير  على 

عاليه.  والمحددة  لالستثمار 

الحكومية  والحوافز  السياسات 
الزراعة15 في  لالستثمار 

يمكن للسياسات الحكومية والتدخالت في السوق أن 

الزراعة،  تُحِدث تأثيراً عميقاً على مناخ االستثمار في 

وبصورة محددة، في الحوافز االقتصادية لالستثمار في هذا 

بالزراعة، وإن كان  السياسات  القطاع. ويختص بعض هذه 

غيرها يتصل بقطاعات أخرى، أو يخص االقتصاد بأسره 

النوعية  السياسات  بين  )Schiff وValdés، 2002(. ومن 

 Kym Anderson أعدها  أساسية  معلومات  ورقة  من  معلوماته  القسم  هذا  يستقى   15

.2012 والزراعة  األغذية  حالة  بشأن  أديليد  جامعة  من 

يقدم  أن  يمكن  الزراعية  للصناعة  مواتية  سياسية  بيئة  خلق  إن 

ويناقش  األولية.  الزراعة  في  االستثمار  لتوليد  كبيراً  إسهاماً 

طريقة  إلى  للتوصل  الحالة  هذه   )2009( وآخرون   Christy

التجارية  األعمال  لشركات  التنافسية  البيئة  لوصف  متخصصة 

الدولة  تتخذها  التي  الضرورية  التدابير  ويدرسون  الزراعية. 

المتنافسة،  الزراعية  للصناعات  تمكينية  بيئة  لخلق  والالزمة 

والمهمة  األساسية  التمكينية«  »للعوامل  تراتبية  ويقترحون 

للصناعة  التنافسية  الصفة  في  بقوة  تؤثر  التي  والمفيدة 

االحتياجات  تراتبية  أدناه  الوارد  الهرمي  الشكل  ويبين  الزراعية. 

تلك. التمكينية 

 9 اإلطار 

بيئة تمكينية للصناعات الزراعية 

تراتبية االحتياجات التمكينية للتنافسية يف الصناعات الزراعية

عوامل �كينية مفيدة

الصالت مع األع�ل التجارية 

خدمات تطوير األع�ل النجارية

سهولة إجراء األع�ل

الخدمات املالية

اليحوث والتنمية

املعاي والتنظي�ت

سياسة تجارية

بنية تحتية

حيازة األرايض والعقارات

وحقوق امللكية

ظروف كافية

املصدر: Christy وآخرون، ٢٠٠٩

ظروف رضورية

عوامل �كينية هامة

عوامل �كينية رضورية
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الزارعة  في  باالستثمار  المتعلقة  السياسات  إطار  مشروع  أُِعد 

للشراكة  التابعة  أفريقيا  في  االستثمار  مبادرة  إطار  داخل 

التعاون  منظمة   - أفريقيا  في  التنمية  أجل  من  الجديدة 

الوزاري  المؤتمر  على  وُعرَِض  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية 

التعاون  منظمة   - أفريقيا  لتنمية  الجديدة  للشراكة  الخامس 

 27-26 يومي  المعقود  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية 

أداة  يكون  أن  اإلطار  بهذا  والمقصود   .2011 نيسان/أبريل 

االستثمار  سياسات  وتصميم  لتقييم  الحكومات  أيدي  في  طيِّعة 

الزراعة  في  المستدام  النمو  بأن  ُيِقر  وهو  أفريقيا.  في  الزراعي 

نفسها،  الزراعة  دائرة  مجرد  تتجاوز  سياسات  على  يعتمد 

تحسين  إلى  ترمي  الحكومات  إلى  بالمسائل  قائمة  ويقدم 

الزراعي.  االستثمار  ألجل  ما  بلد  في  الموجودة  البيئة  نوعية 

إلىها:  الموجهة  بالمسائل  موجز  يلي  وفيما 

وحقوق  ● والُنظم،  القوانين  شفافية  االستثمار:  سياسات 

الملكية  وحماية  األصول،  من  وغيرها  األرض  ملكية 

العقود. وإنفاذ  الفكرية 

لتعزيز  ● والتدابير  المؤسسات  وتيسيره:  االستثمار  تشجيع 

المزارعين  إلى  التكنولوجيا  ونقل  الزراعة،  في  االستثمار 

الخاص.  والقطاع  العام  القطاع  بين  والحوار  المحليين، 

الموارد  ● تطوير  البشرية:  والمهارات  الموارد  تطوير 

المحلية  والقدرات  المحليين،  المزارعين  وتدريب  البشرية، 

والتطوير.  بالبحث  للقيام 

وتقدير  ● واإلدارية،  الجمركية  اإلجراءات  التجارة:  سياسات 

والتمويل،  التصدير  وتعزيز  التجارية،  السياسات  آثار 

بالتجارة.  المعنية  اإلقليمية  واالتفاقات 

والتكنولوجيات  ● الطبيعية  الموارد  إدارة  سياسات  البيئة: 

البيئية،  والسياسات  والتطوير،  البحث  وتكامل  األنظف، 

األحوال  غائلة  من  والتخفيف  الطاقة،  من  واالحتياجات 

القسوة. الشديدة  الجوية 

العمل  ● معايير  التجارية:  األعمال  في  المسؤول  السلوك 

البيئة،  وحماية  اإلنسان،  حقوق  وإنفاذ  الزراعة،  في 

المالية.  والمساءلة  العمل  وعالقات 

متماسكة  ● تحتية  بنية  األساسية:  التحتية  البنية  تطوير 

شفافة،  تمويل  وإجراءات  زراعية،  وسياسات  ريفية  وتنمية 

وحوافز  للزراعة،  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا 

المياه  موارد  وإدارة  الفرعية،  الطرق  في  الخاص  لالستثمار 

التخزين.  ومرافق 

الزراعي  ● للتمويل  تنظيمي  إطار  المالي:  القطاع  تطوير 

المال  رأس  وأسواق  المصرفي،  القطاع  في  والمنافسة 

وإمكانية  المخاطر،  حدة  من  للتخفيف  وأدوات  العاملة، 

المحليين  المزارعين  جانب  من  االئتمان  على  الحصول 

الضمان  وآليات  والمتوسطة،  الصغيرة  والمشروعات 

الحصول  في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  لدعم  والتأمين 

بالنسبة  األعمال  تطوير  وخدمات  االئتمان،  على 

المحليين.  للمزارعين 

االستثمار  ● تدعم  التي  الضريبية  السياسات  الضرائب:  فرض 

األعمال  على  الضرائب  من  المناسب  العبء  الزراعي، 

وفعالة،  شفافة  ضرائب  إدارة  وسياسة  الزراعية،  التجارية 

وتمويل  للضرائب،  والمركزية  المحلية  اإلدارة  وتنسيق 

المحلية.  العامة  السلع 

 .2011 االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  المصدر: 

الحوافز في  التي تؤثر على  الرئيسي  القطاع  في هذا 

الزراعة، التعريفات الجمركية، ودعم المستلزمات والدعم 

االئتماني، والضوابط السعرية، والقيود الكمية على التجارة، 

والمصروفات والضرائب الحكومية. وقد يكون هناك كذلك 

الزراعة تنشأ عن سياسات أخرى،  تأثيرات غير مباشرة على 

مثل حماية قطاعات أخرى، )مثل الحماية الصناعية(، وأسعار 

العملة ومعدالت الفائدة، والسياسات الضريبية والنقدية. 

السياسات أن تؤثر بدرجة كبيرة على  ويمكن لمثل هذه 

حوافز االستثمار في الزراعة بالنسبة لقطاعات أخرى.

البلدان  من  الكثير  قام  العشرين،  القرن  منتصف  وفي 

الصناعية.  التنمية  تشجيع  إلى  ترمي  سياسات  بتنفيذ  النامية 

ومثبطات  الزراعة  ضد  تمييزاً  السياسات  هذه  خلقت  وقد 

المتقدمة،  البلدان  من  الكثير  في  أما  واإلنتاج.  لالستثمار 

تحمي  أن  الحكومات  أرادت  فقد  أخرى،  ناحية  من 

الحجم  حيث  من  االنحدار  في  بدأ  الذي  الزراعي  القطاع 

االجتماعية  الناحية  من  قوياً  ظل  وإن  النسبي  االقتصادي 

التقييد  إلى  العريضة  االتجاهات  هذه  وأدت  والسياسية. 

أخرى  بقطاعات  مقارنًة  النامية  البلدان  في  للزراعة  بشدة 

األسواق  في  المتقدمة  البلدان  في  بالزراعة  ومقارنًة  محلية 

السياسات  عن  نتجت  التي  »االختالالت«  وهذه  العالمية، 

 10 اإلطار 

مشروع إطار السياسات المتعلقة باالستثمار في الزراعة والخاص بالشراكة الجديدة من أجل التنمية في 
أفريقيا - منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  45االستثمار في 

بها  يرتبط  وما  النامية  البلدان  لدى  الزراعية  الحوافز  في 

أيدي  على  ُوثِّقْت  قد  بلداً،   18 إلى  بالنسبة  تكاليف  من 

)1991 )1988؛   Valdésو  Schiffو  Krueger

االستثمار  وحوافز  السياسات  اتجاهات 
ومع مرور الوقت، أدت اإلصالحات السياساتية إلى تغيير 

مستويات الحماية والضرائب في الزراعة لدى العديد من 

البلدان، وأعادت ترتيب الحوافز االستثمارية، فحسنتها لدى 

البلدان النامية وقللتها لدى البلدان المتقدمة. وقد ُعرضت 

هذه االتجاهات العريضة في منشور أُصدره مؤخراً البنك 

الدولي بشأن أكثر من 70 بلداً في األقاليم النامية والمتقدمة 

 ،Valenzuelaو Anderson( خالل الخمسين سنة الماضية

.)2012 ،Nelgenو Anderson 2009؛ ،Anderson 2008؛

الناتجة  السعرية  لالختالالت  الكلي  المؤشر  ويقيس 

النسبي  والمعدل  بالزراعة،  الخاصة  السياسات  عن 

أسعار  على  الحكومة  سياسات  تأثير  مدى  للمساعدة 

دليالً  ويقدم  األخرى،  القطاعات  إلى  بالنسبًة  المزرعة 

بلد  في  الحكم  لنظام  الكلية  السياسة  انحياز  مدى  على 

إيجابي  نسبي  معدل  فوجود  لصالحها.  أو  الزراعة  ضد  ما 

جيدة  بمكانة  تحظى  الزراعة  أن  ضمناً  يعني  للمساعدة 

معدل  بينما  أخرى،  لقطاعات  بالنسبة  مدعومة  أنها  أو 

مضطهدة  الزراعة  أن  إلى  يشير  السلبي  النسبي  المساعدة 

 Anderson( باهظة  ضرائب  من  تعاني   أو 

لمتوسط  تحليٍل  من  ويتبين   .)2008  ،Valenzuelaو

دراماتيكية  اختالفات  وجود  للمساعدة  النسبية  المعدالت 

المتقدمة  البلدان  بين  الزراعة  إزاء  السياسات  موقف  في 

الزراعة  تعاني  الخمسينات  منتصف  فمنذ  النامية.  والبلدان 

الدخل  ذات  البلدان  من  الكثير  في  باهظة  ضرائب  من 

وأفريقيا  الالتينية،  وأمريكا  آسيا  في  والمتوسط   - المنخفض 

بصورة  القطاع  هذا  تمتع  بينما  الكبرى،  الصحراء  جنوب 

المرتفع  الدخل  بلدان  من  الكثير  لدى  بالحماية  متزايدة 
16.)17 )الشكل 

المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  أن  من  الرغم  وعلى 

فإنها  مختلفة،  زمنية  نقاط  من  بدأت  قد  والمتوسط   -

الزراعة،  ضد  التحيز  من  تقلل  أن  تدريجياً  استطاعت 

الدعم  درجة  من  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  وقللت 

 - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في  أما   .)17 )الشكل 

ضد  متحيزة  سياسات  اتبعتا  أنهما  حيث  من  استثناءين  ونيوزيلندا  استراليا  تعتبر    16

التعريفات  بزيادة  المصنوعات  حماية  ألن  وذلك  العشرين،  القرن  معظم  خالل  الزراعة 
انخفضت  القطاعين  كال  لدى  االختالالت  ولكن  للزراعة.  الدعم  عناصر  تجاوزت  لديها 
و  Anderson انظر  الصفر.  من  اآلن  تقترب  حيث  القرن  ذلك  من  األخير  الثلث  في 

.,)2007(  MacLarenو  Lloyd

الشكل ١٧
املعدل النسبي للمساعدة املقدمة إىل الزراعة، بحسب اإلقليم ١٩٥٥ - ٢٠١٠ 

النسبة املئوية 

٦٠

٤٠

٢٠

٠

٢٠-

٤٠-

٦٠-
٢٠٠٥–٢٠١٠*١٩٩٥–١٩٨٥١٩٩٩–١٩٧٥١٩٨٩–١٩٦٥١٩٧٩–١٩٥٥١٩٦٩–١٩٥٩

البلدان ذات الدخل املرتفع (٢٧)

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (٨)

آسيا (١٠)

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (١٥)

مالحظات: * بالنسبة لغالبية البلدان، £ثل أحدث نقطة يف الشكل متوسط   املعدل السنوي املرجح (عىل أساس اإلنتاج الزراعي) للسنوات ٢٠٠٥-٢٠١٠، وإال فإنها القيمة الخاصة بأحدث 

املالحظات. املتوسطات املرجحة لفرتة خمس سنوات التي تعتمد عىل اإلنتاج الزراعي الذي قُِدرت قيمته بأسعار ال لَبْس فيها. ويظهر عدد البلدان املُدرجة يف كل مجموعة ب¨ قوس¨. 

.٢٠١٢ ،Nelgenو Anderson املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام البيانات املستمدة من
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للمساعدة  النسبي  المعدل  متوسط  تحرك  فإن  والمتوسط 

من  العديد  في  اإليجابي  النطاق  إلى  وحتى  الصفر،  باتجاه 

من  تُجبي  التي  الضرائب  في  االنخفاض  إلى  يرجع  البلدان، 

وسرعة  مدى  ويتفاوت  األخرى.  القطاعات  وحماية  الزراعة، 

األقاليم.  عبر  التغير 

الكثير  المتناقضة  السياساتية  المواقف  لهذه  وكان 

طوال  الشديد  التحيز  بينها  من  السلبية  التداعيات  من 

في  لالستثمار  الموجهة  الحوافز  في  السنين  عشرات 

في  للمساعدة  النسبية  المعدالت  قدمت  وقد  الزراعة. 

حوافز  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  من  الكثير  لدى  الزراعة 

الضرائب  جباية  خلقت  بينما  الزراعي،  لالستثمار  قوية 

حوافز  النامية  البلدان  من  الكثير  في  الزراعة  على  الكثيرة 

الجغرافي  النمط  تشويه  إلى  ذلك  أدى  وقد  عنيفة.  سلبية 

مستويات  تفاوت  عن  مسؤول  أنه  كما  الزراعي  لالستثمار 

الذي  الزراعي  السهمي  المال  رأس  من  العامل  حصة 

هذا  كان  المطاف،  نهاية  وفي   .2 الفصل  عنه  يتحدث 

من  الزراعي  لإلنتاج  النسبي  التحول  عن  مسؤوالً  التحيز 

المتقدمة.  البلدان  نحو  النامية  البلدان 

ويوضح الشكل 18 تأثير االختالالت التي أحدثتها 

السياسات في مستويات االستثمار الزراعي لدى البلدان ذات 

الدخل المنخفض - والمتوسط. وهي تضع متوسط المعدل 

النسبي للمساعدة لفترات خمس سنوات متتالية في مقابل 

النمو في حصة العامل من رأس المال السهمي الزراعي خالل 

فترة الخمس سنوات التالية. وقد اُختيرت فترة تخلف زمني 

ألن األمر قد يحتاج إلى وقت حتى يتمكن المستثمرون من 

القطاع الخاص من االستجابة لحدوث تغير كبير في الحوافز. 

وقد أُدرجت مالحظات بشأن ست فترات زمنية مختلفة. وفي 

الفترة الزمنية األولي فإن التحيز الشديد ضد الزراعة، الذي 

يظهر في متوسط معدل نسبي للمساعدة قدره نحو 35 

بالمائة بالسلب في 1975-1979، فقد ارتبط بمتوسط انخفاض 

الشكل ١٨
املعدل النسبي للمساعدة والتغ� يف حصة العامل من رأس املال السهمي الزراعي لدى البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

متوسط املعدل النسبي للمساعدة، ١٩٧٥ - ٢٠٠٢

متوسط التغ� يف نصيب العامل من رأس املال السهمي الزراعي، ١٩٨٠-٢٠٠٧

١٩٨٠−١٩٨٥/١٩٨٤−١٩٧٥١٩٨٩−١٩٨٠/١٩٧٩−١٩٨٤

١٩٨٥−١٩٩٠/١٩٨٩−١٩٩٤

١٩٩٠−١٩٩٥/١٩٩٤−١٩٩٩

١٩٩٥−٢٠٠٠/١٩٩٩−٢٠٠٤

٢٠٠٠−٢٠٠٥/٢٠٠٢−٢٠٠٧

٤٠−

٣٠−

٢٠−

١٠−

 ٠٠٫٥١−٠٫٥

مالحظات: األرقام الدليلية املقدمة تعرب عن متوسطات خمس سنوات. أما متوسط املعدل النسبي للمساعدة لكل فرتة فقد ُحسب عىل أساس متوسط التغ� السنوي يف نصيب العامل من رأس 

املال السهمي الزراعي خالل فرتة السنوات الخمس التالية. 

املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام Anderson وNelgen، ٢٠١٢ ومنظمة األغذية والزارعة، ٢٠١٢أ. 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  47االستثمار في 
سنوي في حصة العامل من رأس المال السهمي الزراعي 

بلغ أكثر من 0.5 في المائة خالل الفترة 1980-1984. ومع 

مرور الوقت، ومع تحرك متوسط المعدل النسبي للزراعة من 

المعدل السلبي بشدة إلى المعدل المحايد، ازداد معدل النمو 

في حصة العامل في رأس المال السهمي. 

القطري  المستوى  على  السياسات  اختالل 
كبيراً  تنوعاً  يخفي   18 الشكل  في  يظهر  الذي  المتوسط  إن 

الدخل.  وفئات  األقاليم  بين  للمساعدة  النسبي  المعدل  في 

في  كبيرة  السياسات  عن  الناجمة  األسعار  اختالالت  وتظل 

المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  أن  كما  البلدان،  من  الكثير 

الزراعة،  على  ضرائب  فرض  فيها  يُرُجح  يزال  ال  والمتوسط   -

الزراعة  إلى  الدعم  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  تُقدم  فيما 

صارخة  المفردة  الدول  بعض  من  واألمثلة   .)19 )الشكل 

زيادة  إلى  الرامية  الجهود  أن  إلى  يشير  وهذا  للغاية. 

 - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في  الزراعي  االستثمار 

على  السياسات  في  اختالالت  تعوقها  تزال  ال  والمتوسط 

المشهد. طرفي  أقصى 

أفريقيا  على  التركيز  السلع:  مستوى  على  الحوافز 
على  الضرائب  لفرض  أو  للحماية،  الكلي  المستوى  إن 

أن  غير  أحد،  على  تخفي  ال  أهمية  ذو  الزراعي  القطاع 

وبشدة  أيضاً  تؤثر  ما  بلد  داخل  السلع  بين  االختالفات 

تفاوت  هناك  يكون  أن  فيمكن  االستثمار.  حوافز  على 

وبين  بالحماية،  تحظى  التي  السلع  لبعض  بالنسبة  كبير، 

وجود  إلى  هذا  يؤدى  وقد  الضرائب.  عليها  تُفرض  أخرى 

الزراعي  القطاع  داخل  الكفاءة  بعدم  تتسم  استثمار  أنماط 

البلد.  لذلك 

بين  االختالفات  هذه  مثل  وجود  على  يترتب  وقد 

بحيث  المنتجين،  أنواع  تأثيرات مختلفة على مختلف  السلع 

وقد  غيرهم.  من  بالمزايا  تمتعاً  أكثر  المزارعين  بعض  يكون 

لمنتجي  تقدم  مختلفة  حوافز  وجود  مثالً،  ضمناً،  هذا  يعني 

التصديرية في مقابل منتجي محاصيل  النقدية أو  المحاصيل 

الحيازات الصغيرة في مقابل  الثابتة، أو إلى أصحاب  األغذية 

مزارعي الحيازات الكبيرة. فالتأثير الذي يقع على سلعة بعينها 

نتيجة لتفاعل سياسات مختلفة وأدوات سياساتية،  يأتي غالباً 

وأن  األحيان،  بعض  في  متضاربة  تكون  أن  لها  يمكن  بحيث 

األخر.  اتجاه مخالف التجاه  في  كٍل على حدة  تأثيرها  يسير 

ونتيجة لذلك، قد تكون حوافز االستثمار الزراعي، غير واضحة 

السياسات.  صناع  ألهداف  مسايرة  وغير  بل  للمستثمرين، 

يتطلب  الزراعية  للحوافز  ُمحسن  إطار  وضع  إن 

أجل  من  ما  بلٍد  داخل  الزراعية  للسياسات  متأنيا  تحليالً 

رصد  مشروع  ويرمي  تأثيراتها.  وشفافية  اتساق  تحسين 

قاعدة  تحسين  إلى  األفريقية  والزراعة  األغذية  سياسات 

وذلك  أفريقية،  بلدان  عشرة  في  السياسات  لصناع  الدالئل 

وفجوات  السياسات  تأثير  لتحليل  إطار  تقديم  طريق  عن 

.)11 )اإلطار  السوق  تطوير 

سياسات  رصد  مشروع  من  أولية  نتائج  وتتوافر 

السلع  من  للعديد  بالنسبة  أفريقيا  في  والزراعة  األغذية 

الداعمة  االتجاهات   20 الشكل  يبين  فمثالً،  المحددة. 

البلدان  داخل   2010-2005 الفترة  خالل  الذرة  إلنتاج 

والزراعة  األغذية  سياسات  رصد  مشروع  في  األعضاء  العشرة 

أفريقيا  غرب  الفرعي:  اإلقليم  ُمجمعة حسب  أفريقيا  في 

أفريقيا  وشرق  ونيجيريا(،  وغانا  ومالي  فاسو  )بوركينا 

وأوغندا(،  المتحدة  تنزانيا  وجمهورية  وكينيا،  )إثيوبيا 

للبلدان  وبالنسبة  وموزامبيق(.  )مالوي  الجنوبة  وأفريقيا 

بالنسبًة  تقريباً  محايداً  السياساتي  الموقف  كان  معاً  العشرة 

مع  و2007،   2005 بين  الدولية  األسعار  مستويات  إلى 

الصفر.  نحو  إلى  للحماية  االسمي  السعر  متوسط  وصول 

حالة  في  للحماية  االسمي  السعر  متوسط  ارتفع  وقد 

ينخفض  أن  قبل   2008 في  بالمائة   40 إلى  الذرة  منتجي 

 .2010 في  بالمائة   20 نحو  إلى 

يستر  االتجاه  هذا  متوسط  فإن  ذلك،  ومع 

فقد  البلدان.  مختلف  بين  االتِجاهات  في  اختالفات 

أعلى  دعم  مستويات  أفريقيا  غرب  في  البلدان  قدمت 

بينما  الجنوبة،  أفريقيا  في  المقدمة  تلك  من  الذرة  إلى 

الضرائب  فرض  إلى  أفريقيا  شرق  في  البلدان  ذهبت 

مستويات  إلى  الحماية  وصلت  وقد  الذرة.  إنتاج  على 

أفريقيا.  غرب  في  وبخاصة   ،2008 في  للغاية  عالية 

ألزمة  سياساتية  استجابًة  ذلك  يمثل  أن  المحتمل  ومن 

لدعم  تدابير  الحكومات  وضعت  حيث  األغذية،  أسعار 

المرتفعة،  كالتعريفات  الحماية  تدابير  تشمل  اإلنتاج، 

إلى  المؤدية  التدابير  إلى  باإلضافة  الصادرات،  وحظر 

المستلزمات.  إعانات  مثل  اإلنتاجية  رفع 

الذرة  إلنتاج  المئوية  النسبة   21 الشكل  ويبين 

سياسات  رصد  مشروع  في  األعضاء  العشرة  البلدان  داخل 

إيجابية  حماية  تلقت  التي  أفريقيا  في  والزراعة  األغذية 

وفَّرت   ،2010-2005 الفترة  وخالل  التوالي.  على  وسلبية 

إنتاج  من  متزايدة  لحصة  الحماية  المعتمدة  السياسات 

سياسات  رصد  مشروع  في  األعضاء  البلدان  داخل  الذرة 

 2005 في  بالمائة   36 )من  أفريقيا  في  والزراعة  األغذية 

.)2010 في  بالمائة   66 إلى 

الدعم  مستويات  في  الواسع  التفاوت  ويشير 

والتقلبات  البلدان  مختلف  عبر  الذرة  على  والضرائب 

بسبب  كبير  اختالل  وجود  إلى  أخرى  إلى  سنة  من  الحادة 

حوافز  على  بالسلب  يؤثر  اليقين  عدم  أن  وإلى  السياسات. 

القطاع.  هذا  في  االستثمار 
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الشكل ١٩
متوسط املعدالت النسبية للمساعدة بحسب البلد، ٢٠٠٠-٢٠١٠* 

* أو آخر سنة.

 .٢٠١٢ ،Nelgenو Anderson املصدر: حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات من

النسبة املئوية

١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٠ ٥٠-

البلدان ذات الدخل املنخفض 

البلدان ذات الدخل املرتفع االقتصادات التي �ر �رحلة انتقال 

البلدان ذات الدخل املتوسط 

زمبابوي 
جمهورية تنزانيا املتحدة
إثيوبيا 
أوغندا 
بنغالديش 
مدغشقر 
كينيا 
موزامبيق 
زامبيا 
مرص 
 ªاألرجنت
السنغال 
السودان 
الكام¯ون 
باكستان 
رسي النكا 
نيكاراغوا 
غانا 
تايلند
نيج¯يا 
الربازيل 
جنوب أفريقيا 
فييت نام 
ماليزيا 
شييل 
 ªالص
إكوادور 
الجمهورية الدومينيكية 
املكسيك 
إندونيسيا
الهند 
 ªالفلب
كولومبيا 
أوكرانيا
بلغاريا 
كازاخستان 
االتحاد الرويس 
الجمهورية التشيكية 
إستونيا 
تركيا 
ليتوانيا 
رومانيا 
اسرتاليا 
نيوزيلندا 
سلوفاكيا 
بولندا 
الواليات املتحدة األمريكية 
هنغاريا 
كندا 
فرنسا 
إيطاليا 
الربتغال 
أسبانيا 
التفيا 
الداÂرك 
أملانيا 
فنلندا 
السويد 
هولندا 
النمسا 
اململكة املتحدة 
سلوفينيا 
أيرلندا 
اليابان
سويرسا 
أيسلندا 
الÅويج 
جمهورية كوريا 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  49االستثمار في 

السياسات  اختالالت  تقليل  من  المحتملة  المكاسب 
من  الكثير  لدى  السياسات  أن  على  القسم  هذا  دلل 

قوياً  تأثيراً  تؤثر  التنمية،  مستويات  جميع  على  البلدان 

حوافز  تخلق  وأنها  الزراعة،  في  االستثمار  حوافز  على 

المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من  العديد  لدى  سلبية 

ذات  البلدان  من  العديد  في  والدعم  والمتوسط،   -

قد  االختالالت  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  المرتفع.  الدخل 

بشكل  موجودة  تزال  ال  فإنها  المتوسط،  في  انخفضت 

تقليل  أن  كما  البلدان.  من  كثير  في  به  يستهان  ال 

يحسن  أن  شأنه  من  باألسعار  الُمخلَّة  المتبقية  السياسات 

الموارد  تخصيص  تحسين  إلى  يؤدى  وأن  االستثمار،  حوافز 

والصناعات  األنشطة  صوب  االستثمار  توجيه  طريق  عن 

في  أما  مقارنة.  مزايا  بأقوى  بلد  كل  فيها  يتمتع  التي 

فإنها  الزراعة،  ضد  تتحيز  تزال  ال  التي  البلدان  حالة 

في  االستثمار  اإلصالحات  هذه  تعزز  أن  المحتمل  من 

التي  الفرعية  والقطاعات  المناطق  في  وبخاصة  الزراعة، 

تقديرات  الدراسات  بعض  وقََدمت  العائدات.  أعلى  تُدر 

االقتصادي  الرفاه  على  الزراعة  في  المختلة  الحوافز  لتأثير 

والفقر.  االقتصادي  النمو  وعلى  والعالمي،  الوطني 

 van derو  Valenzuelaو  Anderson ويقدم

Mensbrugghe )2009( تقديراً إستعادياً ومستقبلياً مشتركاً 

في عملية نمذجة اقتصادية شاملة. وهم يستخدمون نموذج 

البنك الدولي   الربط العالمي لدى 

لتأثيرات  الكمي  للتحديد   )2005 ،van der Mensbrugghe(

اإلصالحات الماضية )وحتى عام 2004(، والمنافع المحتملة 

النتائج  المتبقية في 2004. وتؤكد  إزالة االختالالت  من 

المكاسب الكبيرة التي تعود على الزراعة ال سيما في البلدان 

النامية من إزالة االختالالت عن الحوافز السعرية. 

بتحليل   )2011( Brückneو Anderson ويقوم

التأثيرات الديناميكية التي تَْنتج عن االختالالت السعرية، 

ويقومان بإجراء دراسة اقتصادية قياسية لتأثير تحريك 

الُمَعدل النسبي للمساعدة نحو الصفر على النمو االقتصادي 

الُكلي داخل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبالنظر 

اإلقليم تفرض حالياً ضرائب  البلدان في هذا  إلى أن معظم 

السعرية من شأنه  إزالة هذه االختالالت  الزراعة، فإن  على 

الكلي  النمو االقتصادي  إيجابياً على معدل  أثراً  أن يُحدث 

أفريقيا  في  والزراعة  األغذية  سياسات  رصد  مشروع  يعمل 

صنَّاع  لدعم  أفريقيا  في  بلدان  عشرة  في  وطنيين  شركاء  مع 

لسياسات  الُنُظاميين  والتحليل  الرصد  طريق  عن  القرارات 

تحليل  ويبين  المشاركة.  البلدان  داخل  والزراعة  األغذية 

التدخالت  أن  كيف  األفريقية  والزراعة  األغذية  سياسات 

التكاليف  األحيان  بعض  وفي   - المحلية  السياسات  في 

وبقراراتهم  المزارعين  بحوافز  تضر   - السوق  لدخول  الباهظة 

المعدالت  تقديرات  في  التدابير  هذه  وتظهر  االستثمارية. 

مرور  مع  المقارنة  بإجراء  تسمح  التي  للحماية،1  االسمية 

بتحليل  التحليل  هذا  وُيسَتْكَمل  البلدان.  وعبر  الوقت، 

مدى  لتحديد  العامة  المصروفات  وفعالية  وتكوين  لمستوى 

الزراعيين.  والتنمية  للنمو  دعمها 

القرارات  صنع  عمليات  في  الناتجة  المعلومات  وتصب 

األفريقي  الصعيدين  على  السياساتي  بالحوار  الخاصة  وآلياتها 

اآلخرين.  الشأن  وأصحاب  المانحة،  للجهات  وكذلك  واإلقليمي، 

والزراعة  األغذية  سياسات  رصد  أنشطة  لتضمين  الجهود  وتبذل 

القطري  المستوى  على  تجرى  التي  العمليات  في  أفريقيا  في 

وذلك  أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  لصالح 

والزراعة  األغذية  سياسات  رصد  نتائج  تأتي  أن  ضمان  أجل  من 

البرنامج  يبذلها  التي  الكلية  للجهود  تماماً  مساندة  أفريقيا  في 

الزراعية  التنمية  أجل  من  أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  الشامل 

لمشروع  أيضاً  المتوقع  ومن   .)87 ص   23 اإلطار  أيضاً  )انظر 

عناصر  من  عنصراً  يصبح  أن  أفريقيا  في  والزراعة  األغذية  رصد 

الخاص  أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  إطار 

مفيدة  قياس  عالمات  يقدم  أن  يمكن  كما  والتقييم،  بالرصد 

منظمة  وتقود  السياسات.  تأثيرات  تحليل  ضوئها  في  يمكن 

التعاون  منظمة  مع  بالشراكة  المبادرة  هذه  والزراعة  األغذية 

مؤسسة  من  رئيسي  وبتمويل  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية 

غيتس.  وميلندا  بيل 

اإلجمالي  الدخل  في  االنخفاض  أو  الزيادة  للحماية  االسمية  األسعار  تمثل   1

تكاليف  أو  سياساتي  تدخل  به  ليس  وضٍع  إلى  بالنسبة  ما  منتج  مبيعات  من 

تنتج  الدخل  في  محتملة  أي حماية  تستبعد  وهي  السوق.  لدخول  باهظة 

على  الضرائب  أو  المستلزمات  دعم  )مثل  المباشرة  المالية  التحويالت  عن 

وعلى عكس  باإلنتاج،  مربوطة  غير  أخرى  مالية  تحويالت  وأي  المثال(  سبيل 

التقرير؛  هذا  من  آخر  موضع  في  نوقش  الذي  للمساعدة  النسبي  المعدل 

أو  الحماية  سياسات  تأثير  اعتبارها  في  تضع  ال  للحماية  النسبية  األسعار  فإن 

تغطى  فهي  وبذلك  االقتصاد؛  من  أخرى  قطاعات  على  ُتفرض  التي  الضرائب 

من  مباشرة  تنبثق  التي  بالحوافز  تلحق  التي  االختالالت  من  الجزء  فقط 

الزراعية. باألسعار  تضر  التي  السياسات 

 11 اإلطار 

رصد سياسات األغذية والزراعة في أفريقيا 
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الشكل ٢٠
املعدالت االسمية لح�ية الذرة يف بلدان منتقاة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، بحسب اإلقليم الفرعي
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متوسط ١٠ بلدان 
أفريقيا الجنوبية غرب أفريقيا 

رشق أفريقيا 

مالحظات: البلدان العرشة املدرجة هي البلدان التي ينصب عليها االهت�م يف مرشوع رصد سياسات األغذية والزراعة يف أفريقيا. واملتوسطات املبينة مرجحة بحجم اإلنتاج يف كل بلٍد عىل حدة. 

 .٢٠١٢ ،Baliéو Barreiro-Hurléو Short :املصدر

الشكل ٢١
حصة إنتاج الذرة ذي املعدل االسمي اإليجا� والسلبي للح�ية لدى بلدان منتقاة من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
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أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  51االستثمار في 

من  بالمائة   28 نحو   1978 عام  الصين،  في  الزراعة  مثلت 

السكان  عدد  من  بالمائة  و74  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

حمأة  في  القطاع  هذا  انغمس  وقد  اقتصادياً.  الناشطين 

الريفي  الفقر  معدالت  ووصلت  المنخفضة،  اإلنتاجية  معدالت 

ومع  أ(.   2007 الدولي،  )البنك   1980 في  بالمائة   76 إلى 

 - واالستثمار  األسواق  وتحرير  المؤسسية  اإلصالحات  فإن  ذلك، 

في  ملحوظاً  نمواً  أنعشت   - والتطوير  البحث  كله؛  ذلك  وفوق 

نهاية  في  أدت  التي  الريفية  الدخول  وفي  الزراعية  اإلنتاجية 

الفقر. من  الشديد  التخفيض  وإلى  التصنيع  إلى  المطاف 

خلق  على   1978 في  بدأت  التي  اإلصالحات  وركزت 

الزراعية،  السلع  أسعار  وزيدت  سوقية.  وحوافز  مؤسسات 

مسؤولية  نظام  إلى  أدت  مؤسسية  بإصالحات  ذلك  وُأرِدَف 

الجماعية  األرض  تخصيص  إعادة  وكانت  الزراعية.  األسرة 

التعاونيات  مع  تعاقدية  ترتيبات  خالل  من  األسر  الستخدام 

مسؤولية  نظام  مكونات  من  أساسياً  مكوناً  تشكل  الجماعية 

منتصف  في  األسواق  ُفتحت  ذلك،  أعقاب  وفي  الزراعية.  األسرة 

وأدت   ,)2005  ،Fanو  Gulatiو  von Braun( الثمانينات 

نظم  من  الحثيث  التخلص  إلى  المطاف  نهاية  في  اإلصالحات 

وإلى  الدولة،  تديرها  التي  والتوريدات  بالمستلزمات  اإلمداد 

2007أ؛  الدولي،  )البنك  كبير  حد  إلى  السوق  يحركه  نظام  خلق 

 .)2005  ،Fanو  Gulatiو  von Braun

مسؤولية  نظام  وبخاصة  المؤسسية،  اإلصالحات  وتعتبر 

اللذان  العامالن  هما  السعرية  واإلصالحات  الزراعية  األسرة 

الدخول  في  السنوية  والزيادة  اإلنتاجية  زيادة  إلى  أديا 

 1978 بين  فيما  بالمائة   15 من  تقرب  بنسبة  الزراعية 

1992؛   ،Lin 1989؛   ،Zhuو  McMillan Whalley( و1984 

وقد   .)2004  ،Zhangو  Zhangو  Fan 2007أ؛  الدولي،  البنك 

خاصة  وبصفة  الحكومي،  باالستثمار  اإلجراءات  هذه  اسُتكملت 

زادت  التي  الزراعي،  واإلرشاد  والتنمية  الزراعية،  البحوث  في 

بقوة  وحفزت  و2000،   1984 بين  فيما  أضعافها  ثالثة  إلى 

 Zhangو  Fan( الفقر  من  والحد  الزراعي،  اإلنتاج  في   الزيادة 

 .)5 الفصل  أيضاً  )انظر   )2004  ،Zhangو

فمثاًل  مهم،  بدور  االستثمار  من  أخرى  أنواع  واضطلعت 

الكثيف  باالستثمار   ،1978-1953 الفترة  خالل  الصين،  قامت 

 98 نسبة  كانت  حتى   1998 عام  حل  أن  وما  الكهرباء.  في 

ذلك  ساعد  وقد  الكهرباء.  دخلتها  قد  الصين  قرى  من  بالمائة 

والقرى،  المدن  في  مشاريع  وإقامة  الزراعية  اإلنتاجية  نمو  على 

 von( اإلصالحات  إلنجاح  األهمية  في  غاية  عاماًل  مثلت  التي 

الري  في  االستثمار  وكان   .)2005  ،Fanو  Gulatiو  Braun

األرض  مساحة  نسبة  ازدادت  فقد  كذلك:  ُمهماً  النطاق  الواسع 

بالمائة   50 نحو  إلى   1952 في  بالمائة   18 من  بالري  المزروعة 

.)2010  ،Maو  Huang( التسعينات  أوائل  في 

إنتاجية  تحقيق  يمكن  أنه  إلى  الصين  تجربة  وتشير 

لألسواق  ُيسمح  عندما  الزراعة  من  كبيرة  دخلية  ومكاسب 

في  العامة  االستثمارات  تكون  مناسبة،  الحوافز  وتكون  بالعمل، 

داعمة.  الريفية  األساسية  والبنية  التكنولوجيا 

الزراعة  الضرائب على  النتائج أن فرض  لديها. وتبين هذه 

بالنسبة لقطاعات أخرى، يقلل من الرعاية االقتصادية 

الكلي  الوطنية في مرحلة زمنية ما، ويقلل من نمو اإلنتاج 

القائمة  النتائج  الوقت. وتؤكد تجربة الصين هذه  مع مرور 

النمذجة )اإلطار 12(.  على 

البيئية  والمنافع  التكاليف  إدراج 
االستثمار  حوافز  في 

البيئة  تحسين  في  أساسي  عنصر  االختالالت  إزالة  إن 

سوف  آخر  عنصراً  هناك  ولكن  لالستثمار،  التمكينية 

إدراج  إلى  الحاجة  هو  الوقت  مرور  مع  أهمية  يكتسب 

أكثر  بصورة  االستثمار  مقررات  في  الطبيعي  المال  رأس 

الطبيعي  المال  رأس  قيمة  تُستثَني  ما  وعادة  فعالية. 

من   )13 )اإلطار  الزراعي  المال  رأس  تقدير  عمليات  من 

الخاصة  االستثمار  قرارات  وكانت  الوطنية،  المحاسبة 

أو  فقط  متقطعة  بصورة  مسؤولة  الزراعة  في  والعامة 

وقد  الطبيعية.  الموارد  قيمة  عن  متسقة  غير  بصورة 

األخيرة  العقود  خالل  الزراعي  اإلنتاج  في  التوسع  تحقق 

َخلُص  وقد  كبيرة.  بدرجة  البيئي  التدهور  حساب  على 

التابع  العالمية  البيئية  للموارد  الشامل  االستعراض 

سبيل  على   ،)2005( لأللفية  اإليكولوجي  النظام  لتقدير 

إيكولوجي  نظام  خدمة   24 من   15 أن  إلى  المثال، 

توفير  ذلك  في  بما   - لالستعراض  خضعت  عالمي 

والماء،  الهواء  وتنقية  المناخ،  وتنظيم  العذبة،  المياه 

أو  تتدهور  تزال  ال   - واآلفات  الطبيعية  األخطار  وتنظيم 

القيود  من  عالٍم  وفي  مستدامة.  غير  بصورة  تُستَخدم 

12 اإلطار 

النمو الزراعي في الصين: دور السياسات والمؤسسات واالستثمار العام 
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فإن  الطبيعية،  الموارد  على  تدريجياً  حدة  تزداد  التي 

الحوافز  في  البيئية  والمنافع  التكاليف  إدراج  ضمان 

ال  الزراعة  في  والمستثمرون  المنتجون  يواجهها  التي 

رئيسياً. تحدياً  تمثل  تزال 

على  وسلبية  إيجابية  متعددة،  تأثيرات  وللزراعة 

إنتاج  إلى  فباإلضافة  الطبيعية.  الموارد  على  السواء، 

أيضاً  يُنتج  القطاع  هذا  فإن  والوقود،  واأللياف  األغذية، 

عناصر   - تُسوَّق  ال  التي  المنتجات  من  واسعة  طائفة 

على  تعود  ومنافع  تكاليف  عن  تسفر  والتي  خارجية،17 

)منظمة  إدراكها  أنفسهم  للمزارعين  يمكن  وال  المجتمع 

 Morris 2007؛  المتحدة،  لألمم  والزراعة   األغذية 

.)2007  ،Audsleyو  Williamsو

تكاليف  عن  تسفر  منتجات  المخرجات  هذه  وتشمل 

الدفيئة،  غازات  كانبعاثات   - المجتمع  يتحملها  صافية 

المياه  واستنفاد  وتدهورها،  التربة  وتحات  المياه،  وتلوث 

منافع  تخلق  أخرى  ُمخرجات  جانب  إلى   - الخ.  الجوفية، 

أَْسْر  اإليجابية  الخارجية  العناصر  هذه  وتشمل  للمجتمع. 

وجمال  األنواع،  وحماية  الموائل  وخلق  التربة،  في  الكربون 

الترفيهية،  والقيم  الفيضانات،  ومكافحة  الطبيعية،  المناظر 

بعض  وفي  الريفية.  المحلية  المجتمعات  في  والمساهمات 

فيه )كمزارع مثاًل(  يترتب على تصرفات فرد ما  إلى وضع  17  تشير كلمة عنصر خارجي 

آثار جانبية غير مقصودة تفيد )عناصر خارجية إيجابية( أو تضر )عناصر خارجية سلبية( 
االقتصادي  اإلنتاج  في  منتشران  والسلبي  اإليجابي  الخارجيين  العنصريين  وكال  آخر.  طرفاً 

الزراعة. في  ذلك  في  بما 

التي  اإليجابية  الخارجية  العناصر  لقيمة  يمكن  الحاالت، 

التكاليف  عن  للتعويض  كافية  تكون  أن  الزراعة  تخلقها 

.)2005  ،Buckwell(

الحوافز  في  الخارجية  والمنافع  التكاليف  إدراج  إن 

الخاص  القطاع  من  وللمستثمرين  للمزارعين  المتاحة 

العام  االستثمار  قرارات  عليها  تقوم  التي  الحسابات  في 

مثالية  استثمار  أنماط  وجود  لضمان  حاسم  أمر  هو 

يلزم  كان  إذا  ما  تقرير  وعند  االجتماعي.  المنظور  من 

فإن  محصولية،  كأرض  الستخدامها  غابة  أشجار  قطع 

بتقييم  محتمل،  هو  ما  على  يقومون،  المزارعين  معظم 

أي  وفقدان  الالزمة،  واآلالت  العاملة  األيدي  تكاليف 

المتوقعة  القيمة  مقابل  وذلك  الغابة،  تدره  كانت  دخل 

يفتقر  وقد  محصولية.  كأرض  األشجار  المقطوعة  لألرض 

اعتبارهم  في  يأخذوا  لكي  الحوافز  إلى  المزارعين  معظم 

الكربون  من  الجوى  الغالف  على  ستعود  التي  الخسارة 

في  المياه  مجاري  وتََغْريُْن  الغابة،  تمتصه  كانت  الذي 

 - الغابة  من  األنواع  موائل  وفقدان  األنهار،  مجارى  اتجاه 

العوامل.  هذه  يتجاهلون  قد  ثم  ومن 

والخاص،  العام  االستثمار  قرارات  من  كٍل  ففي 

حساب  فعدم  بعيد.  حد  إلى  واحدة  المشكلة  تكون 

والسلع  الطبيعية  الموارد  من  تعود  التي  القيم 

والمنافع  التكاليف  من  كالً  أي   - البيئية  والخدمات 

عن  وذلك  االنحراف  إلى  االستثمار  بقرار  يؤدى   -

التصدي  إن  والخدمات.  السلع  هذه  تجاهل  طريق 

إن الموارد الطبيعية هي من بين أهم األصول لدى البلدان 

النامية. فاالستثمار في إدارة الموارد الطبيعية المستدامة أمر 

حتمي للمحافظة على اإلنتاجية الزراعية، وتقليل المخاطر 

والتضرر من الكوارث الطبيعية وكفالة تقديم الخدمات البيئية 

)مثل صالحية األعمال الهيدرولوجية، ومكافحة الرسوبيات، 

والمحافظة على التنوع البيولوجي(. ومع ذلك يجري تجاهل 

رأس المال الطبيعي بصفة عامة في الحسابات الوطنية، وفي 

تقديرات رأس المال، بل إنه يستثني من الحسابات الوطنية 

التابعة لمنظومة األمم المتحدة التي هي األساس في قياس 

الناتج المحلي اإلجمالي، والتجميعات األخرى على مستوى 

االقتصاد الكلي )وذلك باستثناء مدى تحويل نوعية التربة والمياه 

الزراعية(.  ِقَيم األرض  المياه إلى رأس مال داخل في  وتوافر 

الطبيعية  الموارد  قيم  إدراج  في  المتبعة  الُنهج  بين  ومن 

البيئية«  »المحاسبة  هي  البيئية  الخدمات  ومنافع  وتكاليف 

واستخدام،  حالة،  عن  المعلومات  لتنظيم  إطاراً  »توفر  التي 

المصروفات  وكذلك  البيئية  واألصول  الطبيعية  الموارد  وقيمة 

العليا  لألجهزة  الدولية  )المنظمة  البيئية«  الحماية  على 

توجد  ذلك،  ومع   .)2010 والمحاسبة،  العامة  المالية  للرقابة 

األراضي  واستخدام  الزراعة  إدراج  محاولة  على  قليلة  أمثلة 

وذلك  القطري،  المستوى  على  البيئية  المحاسبة  نظم  في 

لدى  االستخراجي  بالقطاع  االهتمام  ازدياد  منها  ألسباب 

وعدد  للزراعة،  المجرد  النطاق  بسبب  البلدان،  من  العديد 

اإليكولوجية  النظم  وتنافر  تعقد  بسبب  وأيضاً  المزارع، 

البيئية  المحاسبة  من  يجعل  مما  الزراعة  عليها  تعتمد  التي 

اللجنة  اعتمدت   ،2012 مارس/آذار  وفي  ثقيلة.  مهمة  الشاملة 

المحاسبة  لنظام  المركزي  اإلطار  المتحدة  لألمم  اإلحصائية 

دولياً  به  معترف  إحصائي  كمعيار  واالقتصادية  البيئية 

البيئية. للمحاسبة 

13 اإلطار 

محاسبة االستثمار في رأس المال الطبيعي 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  53االستثمار في 
فعدد  كبرى.  تحديات  على  ينطوي  المشكلة  لهذه 

ووجود  النامية،  البلدان  في  ذاته  حد  في  المزارعين 

بعيدة  مسافات  على  يعيشون  الفقراء  من  الكثير 

المعامالت  وتكاليف  اللوجستية  المصاعب  من  يزيد 

الزراعية  اإليكولوجية  الُنظم  تعقد  أن  كما  الالزمة. 

حجم  وتحديد  دقيق،  قياس  إجراء  الصعب  من  يجعل 

البيولوجية  والموارد  الطبيعية،  الموارد  تدفقات  ورصد 

نقص  وهناك  الزراعة.  عليها  تنهض  التي  الكيميائية 

لقياس  التوافر  يسيرة  التحليلية  واآلليات  األدوات  في 

في  والفقد  الموارد،  استخدام  ومحاسبة  قيمة  وتحديد 

اآلن  الجهود  من  العديد  وتُبَذل  الزراعي.  اإلنتاج  نظم 

العالمية  الدراسة  إطار  داخل  مثالً  الوضع،  هذا  لعالج 

تدهور  ومشروع  الموارد،  حفظ  وتكنولوجيات  لُنُهج 

الجافة.  األراضي  في  األراضي 

القيم  إلدراج  السياسات  خيارات 
االستثمار  قرارات  في  البيئية 

بإدراج  خاصة  السياسات  خيارات  من  واسعة  طائفة  تتوافر 

االستثمار  إدارة  وقرارات  االستثمار  في  البيئية  القيم 

والزراعة  األغذية  )منظمة  بالزراعة  الصلة  ذات  والموارد 

.)2007 المتحدة،  لألمم 

هذا  ● ضمن  الحكومات  تستخدم  والسيطرة:  القيادة 

معينة،  سلوك  أنماط  إلجازة  التنظيمية  سلطاتها  النهج 

عدم  على  عقوبات  وتفرض  أخرى،  بأنماط  وتوصى 

لمكافحة  المعيار  هما  والسيطرة  والقيادة  االمتثال. 

المشتتة  الطبيعة  ولكن  الصناعية،  السياقات  في  التلوث 

تطبيق  الصعب  من  تجعل  الزراعي  لإلنتاج  والمتناثرة 

النظم.  هذه  مثل 

بتعديل  ● النهج  هذا  يقوم  المالية:  والعقوبات  الرسوم 

والرسوم.  للضرائب  المالية  المؤشرات  خالل  من  الحوافز 

أعلى  يجعلها  وإنما  بعينها،  أنشطة  يحظر  ال  وهو 

المحتملين. للملوثين  بالنسبة  تكلفة 

الحاالت،  ● بعض  في  يمكن  الخاطئة:  الحوافز  إزالة 

الزراعي  اإلنتاج  زيادة  إلى  ترمي  التي  السياسات  لتدابير 

حوافز  توليد  إلى  قصد  غير  عن  تؤدى  أن  واإلنتاجية 

التقليدية  األمثلة  ومن  سلبية.  خارجية  عناصر  تنتج 

أو  األسمدة  مثل  المستلزمات،  دعم  ذلك  على  الدالة 

المياه،  استخدام  في  اإلفراط  إلى  تؤدى  التي  الري،  مياه 

مياه  في  التسبب  طريق  عن  وذلك  المياه  وتلويث 

المياه. واستنفاد  الَسيح 

وتعتمد  ● خارجي:  عنصر  في  الملكية  حقوق  تحديد 

لتوليد  الحقوق  وتخصيص  خصخصة  على  األداة  هذه 

كمية  بإطالق  التصاريح  طريق  عن  مثالً  خارجي،  عنصر 

مثل  أن  حيث  الكربون.  أو  الملوث  الهواء  من  محددة 

آليات  مع  جنب  إلى  جنباً  تعمل  ما  غالباً  اآلليات  هذه 

البيئية.  الخدمات  لقاء  المدفوعات  مثل  أخرى 

هذه  ● وتشمل  البيئية:  الخدمات  مقابل  المدفوعات 

تضم  التي  األدوات  من  واسعة  طائفة  المدفوعات 

استعراضاً  أجرت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة مؤخراً 

التي تحول دون اعتماد فئة  العلمية بشأن الحواجز  للدالئل 

مهمة من استثمار أصحاب الحيازات الصغيرة: اإلدارة المستدامة 

)McCarthy وLipper وBranca، 2011(. وتشمل  لألراضي 

الزراعة  اإلدارة المستدامة لألراضي ممارسات زراعية مثل 

المختلطة بالغابات، والحفاظ على التربة والمياه، وإدارة أراضى 

أنها  الممارسات تتمثل في  الرعي. وثمة سمة مشتركة بين هذه 

تشتمل على استثمار في خدمات النظام اإليكولوجي للخروج 

بإنتاج أطول أجالً وبمنافع بيئية أيضاً. 

هذه  من  العائدة  المزايا  تأخر  أن  إلى  االستعراض  أشار  وقد 

المزارعين.  من  للكثير  بالنسبة  كؤود  عقبة  يمثل  الممارسات 

ملموسة،  مزايا  لتحقيق  سنوات  خمس  إلى  األمر  يحتاج  وقد 

بينها  من  بأشكال  وذلك  فوراً،  التكاليف  تجشم  يتم  بينما 

أثناء  الدخل  خسارة  عن  تنشأ  التي  البديلة  الفرصة  تكاليف 

أن  كما  المستدامة.  النظم  إلى  االنتقال  من  األولي  المراحل 

هذه  بمثل  المحدودة  المحلية  والخبرات  المعلومات  نقص 

عدم  من  يزيد  ألنه  آخر  رادعاً  عاماًل  يمثل  التقنية  األساليب 

االستثمار.  هذا  عليها  ينطوي  التي  المخاطر  ومن  اليقين، 

يعمل  الذي  بالمستلزمات  اإلمداد  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 

المراعي  مثل  الجماعية  الموارد  إدارة  ونظم  جيدة،  بصورة 

االستثمار  على  إيجابي  تأثير  ذات  أنها  ُوِجَد  قد  المائية  والطرق 

بالقول  االستعراض  واختتم  لألراضي.  المستدامة  اإلدارة  في 

االعتماد  دون  تحول  التي  الحواجز  هذه  مثل  على  التغلب  إن 

مستويات  زيادة  يتطلب  التقنية  األساليب  لهذه  النطاق  الواسع 

من  لكل  أعلى  عائدات  تولد  أنها  من  الرغم  على  العام،  الدعم 

الطويل. األجل  في  وللبيئة  المزارعين 

14 اإلطار 

الحواجز التي يواجهها استثمار أصحاب الحيازات الصغيرة في اإلدارة المستدامة لألراضي 
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خارجي  عنصر  لتوفير  المدفوعات  من  مختلفة  أشكاالً 

وحماية  البيولوجي  التنوع  حفظ  مثل  إيجابي  بيئي 

المناخي.  التغير  من  والحماية  المياه  مستجمعات 

تكون  الزراعة،  في  البيئية  السياسات  تطبيق  وبمقدار 

هي  والضرائب  العقوبات  أو  والسيطرة  القيادة  أدوات 

االهتمام  ازداد  األخيرة،  اآلونة  ففي  شيوعاً.  الُنهج  أكثر 

وتشير  وتطويرها.  البيئية  الخدمات  مقابل  بالمدفوعات 

 )2010( االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

لدى  البيئية  الخدمات  مقابل  المدفوعات  برامج  انتشار  إلى 

المزيد  حشد  وكذلك  النامية،  والبلدان  المتقدمة  البلدان 

السبل  بشأن  الدولية  الحوارات  ودعم  المالية،  المبالغ  من 

ويعتبر  اإليكولوجي.  النظام  خدمات  لتحسين  الفعالة 

واعداً  نهجاً  البيئية  للخدمات  مدفوعات  برامج  ظهور 

وكذلك  والوطنية،  المحلية  الحكومات  تتبعه  أن  ينبغي 

اآلن  ويجرى  2007أ(.  الدولي،  )البنك  الدولي  المجتمع 

إدماج  الدولي  البنك  وحافظات  العالمية  البيئة  مرفق  لدى 

في  متزايدة  بصورة  البيئية  الخدمات  مدفوعات  خطط 

على  والحفاظ  الريفية  التنمية  لمشروعات  األوسع  اإلطار 

أجل  من  المستدام  التمويل  لمصادر  كمكون  وذلك  البيئة 

.)2008  ،Pagiolaو  Engelو  Wunder( االستثمار 

مقابل  بالمدفوعات  االهتمام  من  الرغم  وعلى 

الزراعة  في  العاملة  اآلليات  عدد  فإن  البيئية،  الخدمات 

من  عوامل  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع  محدود. 

التي   - والعملية  المفاهيمية   - المتعددة  القيود  بينها 

األغذية  )منظمة  الخطط  هذه  مثل  تواجهها  تزال  ال 

ويحتاج   .)2011  ،Lee 2007؛  المتحدة،  لألمم  والزراعة 

تكاليف  تيسر  التي  والمؤسسات  السياسات  إلى  األمر 

النطاق  الواسع  التكرار  وإمكانية  المنخفضة،  المعامالت 

دخل  توليد  في  األداة  هذه  إمكانيات  تحقيق  ألجل 

الزراعية  التنمية  أجل  من  االستثمار  لتمويل  وفعال  مهم 

.)2011  ،Nevesو  Lipper( المستدامة 

البيئي  التمويل  مع  الربط  فرص  اغتنام 
التنمية  في  لالستثمار  المتوافرة  الموارد  زيادة  يمكن 

بمصادر  ربطها  طريق  عن  وذلك  المستدامة  الزراعية 

 Lipper( والخاصة  العامة  البيئي   التمويل 

أكبر  هو  العالمية  البيئة  ومرفق   .)2011  ،Nevesو

البيئة  تحسين  إلى  الرامية  للمشروعات  عام  ممول 

الصلة  ذات  للمشروعات  المنح  ولتقديم  العالمية، 

وتدهور  الدولية  والمياه  المناخ  وتغير  البيولوجي  بالتنوع 

الثابتة.18  العضوية  والملوثات  األوزون  وطبقة  األراضي 

منح،  صورة  في  أمريكي  دوالر  بليون   10.5  ،1991 منذ  العالمية  البيئة  مرفق  18  قدم 

في  مشروع   2700 من  ألكثر  المشترك  التمويل  في  أمريكي  دوالر  بليون   51 واجتذب 
 .)2012 العالمية،  البيئة  )مرفق  بلداً   165 من  أكثر 

»صندوق  الخاص  القطاع  في  الموجودة  األمثلة  ومن 

يحشد  مشترك  صندوق  وهو  العيش«،  كسب  سبل 

والمؤسسات  الخاص  القطاع  من  يورو  مليون   50-30

الغذائي  األمن  من  كٍل  في  تُسهم  التي  البرامج  لتمويل 

أكسيد  ثاني  من  الجوى  الغالف  )تنقية  الكربون  وأَْسْر 

اإليكولوجية  النظم  استعادة  طريق  عن  الكربون( 

اعتمادات  المستثمرون  يتلقى  المقابل،  وفي  لعافيتها. 

للبيع.  أو  لالستعاضة  كسبٍل  استخدامها  يمكنهم  الكربون، 

ألصحاب  الزراعة  بتنمية  المناخ  تمويل  ربط  أن  كما 

الزراعة  »نهج  أهداف  أحد  هو  الصغيرة  الحيازات 

إمكانات  فإن  ذلك،  ومع   .)15 )اإلطار  مناخياً«  الذكية 

الحيازات  أصحاب  لدى  الزراعة  لتنمية  البيئي  التمويل 

المعامالت  تكاليف  ارتفاع  بسبب  أُعيقت  قد  الصغيرة، 

المنافع  صحة  من  والتحقق  عن،  واإلبالغ  لقياس، 

كبير  عدد  في  الصغيرة  التغييرات  من  ابتداًء  البيئية 

البرامج  هذه  مثل  إدماج  وقلة  الزراعية،  العمليات  من 

نظم  وجود  وعدم  موحد،  زراعي  نمو  استراتيجيات  في 

مقابل  للدفع  واالستعداد  الطلب  لخلق  وتنظيمية  قانونية 

.)2011  ،Nevesو  Lipper( الخدمات  هذه  مثل 

الرئيسية  الرسائل 

مناٍخ  ● دعم  مسؤولية  الحكومات  كاهل  على  تقع 

طريق  عن  وذلك  الزراعة،  في  لالستثمار  مواٍت 

المالئمة  الحوافز  وكفالة  تمكينية،  بيئة  خلق 

جيداً  المعروفة  والعناصر  الزراعة.  في  لالستثمار 

مهمة  عامة  بصفة  لالستثمار  التمكينية  للبيئة 

الجيدة،  الحوكمة  للزراعة:  بالنسبة  القدر  بنفس 

وانخفاض  السياسي،  واالستقرار  القانون،  وإنفاذ 

وكلها  األعمال،  إجراء  وسهولة  الفساد،  مستويات 

ويجب  الزراعة.  في  المال  رأس  تراكم  بقوة  تساند 

أن  الزراعة  تحفيز  في  ترغب  التي  الحكومات  على 

األساسية.  األمور  هذه  تحقق 

للزراعة،  ● بالنسبة  خاصة  بأهمية  تتسم  العناصر  بعض 

والبنية  المضمونة،  الملكية  حقوق  ذلك  في  بما 

السوقية.  والمنشآت  العامة  والخدمات  الريفية  األساسية 

المستلزمات  في  نشطة  إمدادات  إلى  األمر  ويحتاج 

التي  الزراعية،  المنتجات  تجهيز  وصناعات  الزراعية 

أجل  من  وذلك  تمكينية  بيئة  وجود  على  تعتمد 

المزارعين. إلى  للحوافز  الفعال  االنتقال 

واالقتصاد  ● الزراعة  في  الحكومية  للسياسات  يمكن 

الحوافز  على  قوى  تأثير  لها  يكون  أن  نطاقاً  األوسع 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  55االستثمار في 

أجل  من  البلدان  دعم  إلى  مناخيا1  الذكية  الزراعة  تسعى 

وبناء  ذلك،  عن  الناتجة  والدخول  الزراعة  إنتاجية  زيادة 

تتكيف  لكي  والغذائية  الزراعية  النظم  في  والقدرات  الصمود 

الدفيئة.  غازات  وإزالة  بل  من،  وللحد  المناخي،  التغير  مع 

يتطلب  مناخياً،  والذكية  المستدامة  الزراعة  إلى  االنتقال  إن 

البشرى  المال  رأس  في  االستثمار  من  أعلى  مستويات 

للتغيرات  يمكن  الوقت،  نفس  وفي  والطبيعي.  واالجتماعي 

ُتسهم  أن  المستدام  النمو  زيادة  أجل  من  الزراعية  النظم  في 

ُيولَّد  أن  يمكن  ما  وهو  الكربون،  أَْسْر  في  كبيرة  بدرجة 

والزارعة  األغذية  )منظمة  الضرورية  لالستثمارات  مالية  تدفقات 

2009أ(.  المتحدة،  لألمم 

المستويين  على  تدابير  اتخاذ  يتطلب  ذلك  تحقيق  إن 

الوفاء  يجب  الدولي،  المستوى  فعلى  والوطني.  الدولي 

اتفاق  في  اُتِخذت  التي  بالمناخ  المتعلقة  التمويل  بالتزامات 

دوالر  بليون   100 جمع  غاية  تحقيق  أجل  من  كوبنهاجن، 

التي  التمويل  صكوك  إنشاء  يجب  كما   ،2020 عام  حتى  سنوياً 

التغير  حدة  من  والتخفيف  الزراعي  التكيف  خاصيات  تدعم 

إدماج  الضروري  من  يكون  الوطني،  المستوى  فعلى  المناخي. 

التغير  هذا  حدة  من  والتخفيف  المناخي  التغير  مع  التكيف 

ففي  االستثمار.  وخطط  الزراعية  التنمية  استراتيجيات  في 

الشامل  البرنامج  في  المناخي  التغير  قضايا  إدراج  يوفر  أفريقيا 

)منظمة  هذا  لتحقيق  ُمهما  ُمْنَطلقاً  أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية 

كذلك  المهم  ومن  2012ج(.  المتحدة،  لألمم  والزارعة  األغذية 

القياس  دعم  بينها،  من  ألغراض،  الوطنية  المؤسسات  بناء 

التغير  حدة  من  والتخفيف  التكيف  منافع  من  والتحقق  واإلبالغ 

الزراعية،  النظم  على  تدخل  التي  التغيرات  ُتسببها  التي  المناخي 

المناخي.  التمويل  على  للحصول  أساساً  ُتشكل  أن  يمكن  والتي 

2012ج(. المتحدة،  لألمم  والزارعة  األغذية  )منظمة 

األسماك.  وصيد  والغابات،  الحيوانية،  والثروة  المحاصيل،  تشمل   
1

وقد  الزراعة.  في  لالستثمار   - السلبية  الحوافز  أو   -

صعيد  على  الدولي  المستوى  على  تقدم  تحقق 

االستثمار  ثَبَطَت  التي  السياسات  اختالالت  تقليل 

)نسبة  النامية،  البلدان  من  الكثير  لدى  الزراعي 

األمر  ولكن  أخرى(،  وبلدان  أخرى  قطاعات  إلى 

البلدان  من  الكثير  يزال  فال  المزيد.  لعمل  يحتاج 

جباية  تواصل  والمتوسط   - المنخفض  الدخل  ذات 

البلدان،  داخل  وفي  الزراعة،  من  الباهظة  الضرائب 

الذي  المتساوي  غير  الضرائب  عبء  يخلق  قد 

إضافي  يقين  عدم  المختلفة  السلع  على  يُفرَض 

للمستثمرين. سلبية  وحوافز 

ليتطلب  ● لالستثمار  مناسب  حوافز  إطار  وجود  كفالة  إن 

الحوافز  في  البيئية  والمنافع  التكاليف  إدخال  أيضاً 

الزراعة.  في  المستثمرين  تواجه  التي  االقتصادية 

ذلك،  عمل  أجل  من  العقبات  من  الكثير  تذليل  وينبغي 

ومحاسبة  لقياس  التحليلية  األدوات  نقص  ذلك  في  بما 

كفؤة  مؤسسات  تطوير  وكذلك  الطبيعية،  الموارد 

المعامالت.  تكاليف  لتقليل  وآليات 

15 اإلطار 

ربط تمويل التنمية المناخية والزراعية بدعم التنمية الزراعية المستدامة: نهج »الزراعة الذكية مناخياً« 
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المنصف  الخاص  االستثمار  4- تشجيع 
الزراعة  في  والفعال 

المنافع.  لتقاسم  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  حقيقية 

التي  الخاصة  القضايا  بعض  الفصل  هذا  ويستعرض 

المرغوب  النتائج  تحقيق  وكفالة  تشجيع  عليها  ينطوي 

المشهد  طرفي  على  الزراعي  االستثمار  من  اجتماعياً  فيها 

أهمية  أوالً  يناقش  فهو  الزراعيين،  بالمستثمرين  الخاص 

الصغيرة  الحيازات  أصحاب  بها  يقوم  التي  االستثمارات 

مناقشة  ذلك  وتلي  يواجهونها.  التي  النوعية  القيود  وكذلك 

أساس  على  القائم  النطاق  الواسع  االستثمار  نحو  لالتجاه 

فيه.  الداخلة  والقضايا  األرض 

سبيل  تعترض  التي  القيود  مواجهة 
الصغيرة  الحيازات  ذوى  المستثمرين 

على  القوي  التركيز  تبرر  التي  العوامل  من  العديد  هناك 

في  االستثمار  من  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  تمكين  زيادة 

االقتصادية  وأهميتهم  الكبيرة  أعدادهم  من  ابتداًء  الزراعة، 

بالمائة   85 أن  إلى  التقديرات  وتشير  النسبية.19  وإنتاجيتهم 

من  تدار  العالم  أنحاء  جميع  في  مزرعة  مليون   525 من 

تقل  األرض  من  قطع  في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  قبل 

 .)2005  ،Nagayets( هكتارين  عن  منها  الواحدة  مساحة 

بلدان   6 من  مكونة  عينة  من  المستقاة  القرائن  وتدل 

الريف  سكان  من  بالمائة   60 من  أكثر  أن  على  نامية، 

)الشكل  المتوسط  الحجم  عن  تقل  مزارع  داخل  يعيشون 

التابعة  المزارع  تُولِّد  الستة،  البلدان  هذه  نفس  وفي   .)22

من  بالمائة  و70   60 بين  ما  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب 

أنشطة  في  المشاركة  طريق  عن  اإلجمالي  الريفي  الدخل 

 .)23 )الشكل  زراعية  وغير  زراعية 

الحيازات الصغيرة في الدخل  إن مساهمة أصحاب 

في المناطق الريفية تؤكد دورهم المحتمل كقاطرة للنمو، 

ولتقليل الفقر. ويرتبط نمو دخل أصحاب الحيازات الصغيرة 

الصغيرة،  الحيازة  لصاحب  اللبس  يقبل  ال  فريد  تعريف  وجود  عدم  من  الرغم  19  على 

باألرقام  إما  يقاس  الذي  المقياس،  على  يعتمد  شيوعاً  الُنُهج  أكثر  بين  من  النهج  فإن 
العوامل  تراعى  ما  لبلد  محدد  لمستوى  بالنسبة  أو  المعيار(  هو  )هكتاران  المطلقة 

حجم  على  تنبني  التي  التعريفات  أما  والتكنولوجية.  واالقتصادية  الزراعية،  اإليكولوجية 
الحيازات  بأصحاب  عادة  ترتبط  التي  األخرى  الخصائص  من  عدداً  فتتجاهل  المزرعة 

وعلى  األسرة  عمل  على  واالعتماد  الموارد،  على  الحصول  فرص  محدودية  مثل  الصغيرة، 
األسواق.  في  التكامل  من  أقل  قدر 

تمكينية  بيئة  من  يتألف  الذي   - المواتي  االستثمار  مناخ  إن 

لتحفيز  ضروري  شرط  هو    - مناسبة  حوافز  ومن  للزراعة 

في  واألفضل  الخاصة  االستثمارات  من  المزيد  وتعزيز 

يكفي  ال  لالستثمار  مواٍت  مناخ  وجود  أن  غير  الزراعة. 

الغايات  تحقق  الخاصة  القرارات  يجعل  لكي  وحده 

شأفة  واستئصال  اإلنصاف  زيادة  مثل  المهمة  االجتماعية 

اجتماعياً  الُمنِصف  االستثمار  تشجيع  أن  كما  والجوع.  الفقر 

التي  التحديات  لمواجهة  إضافية  تدابير  يتطلب  الزراعة  في 

االستثمار  ولحوكمة  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  يواجهها 

السكان  حقوق  حماية  يضمن  وبذلك  النطاق،  الواسع 

لالستفادة.  فرصة  على  وحصولهم  المحليين 

 - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في  ويوجد 

أصحاب  الزراعيين  المنتجين  من  كبير  عدد  عادًة  والمتوسط 

ُمَكِوناً  يمثلون  الذين  المزارعون  وهم  الصغيرة.  الحيازات 

داخل  الزراعية  االقتصادات  مكونات  من  للغاية  مهماً 

أو  تجارية  مشروعات  كأصحاب  يعمل  فبعضهم  بلدانهم. 

الكفاف،  مزارعي  من  هم  منهم  الكثير  ولكن  تجارية،  شبه 

هامش  على  يعيشون  والذين  الكفاف  من  يقرب  ما  أو 

يكونوا  أن  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  ويمكن  الرمق.  سد 

ما  غالباً  ولكنهم  حجماً،  األكبر  المزارعين  من  إنتاجية  أكثر 

االستجابة  من  تمنعهم  خاصة  بصفة  خطيرة  قيوداً  يواجهون 

لالستثمار.  األفضل  للحوافز  فعالة  بصورة 

االستثمارية  المؤسسات  فإن  المقابل؛  الجانب  وفي 

المحلية  المؤسسات  ذلك  في  بما  النطاق،  الواسعة 

خاصة  تحديات  تمثل  السياديون،  والمستثمرون  واألجنبية 

وقد  والمتوسط.   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  لدى 

جانب  من  النطاق  الواسعة  األرض  اكتساب  حاالت  حظيت 

وذلك  مؤخراً،  االهتمام  من  كبيٍر  بقدٍر  األجانب  المستثمرين 

النطاق  الواسعي  المحليين  المستثمرين  أن  من  الرغم  على 

وحاالت  أهمية.  وأكثر  بل  األهمية،  في  متساوين  يكونوا  قد 

من  نسبياً  أصغر  نصيباً  تُمِثل  قد  الواسعة  األرض  اكتساب 

األجنبي  االستثمار  مجموع  من  أو  للزراعة،  الكلي  االستثمار 

األماكن  في  كُبرى  تأثيرات  تُحِدث  أن  يمكن  ولكنها  المباشر، 

فرصاً  االستثمارات  هذه  مثل  تقدم  وقد  فيها.  تتواجد  التي 

وإن  المال،  رأس  ولتراكم  التكنولوجيا،  ولنقل  للعمالة، 

هذه  احترام  ضمان  في  تتمثل  كُبرى  تحديات  هناك  كانت 

فرصاً  تقدم  كما  المحليين،  السكان  لحقوق  االستثمارات 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  57االستثمار في 

الشكل ٢٢
حصة سكان الريف بحسب حجم حيازات األرايض يف بلدان منتقاة من البلدان ذات الدخل املنخفض - واملتوسط 

عد�و الحيازات  أصحاب الحيازات الكب�ة   أصحاب الحيازات الصغ�ة  

النسبة املئوية من سكان الريف

١٠٠
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٦٠
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٠

غواتي�ال
(٤٢٫٣)

كينيا
(١٫٢)

مالوي
(٠٫٩)

نيبال
(١٫٢)

نيكاراغوا
(٣٥٫٢)

فييت نام 
(١٫٢)

مالحظة: مستوى حجم املزرعة املب» ب» قوس» (محسوب بالهكتارات)، أما املتوسط املرجح بالهكتار (الذي اقرتحه Key وRoberts،٢٠٠٧، أ وب) فقد استُخدم كحد لتصنيف أصحاب الحيازات 

الصغÊة واملزارع» الكبار. وقد ُحسب املتوسط املرجح بالهكتار عن طريق ترتيب املَزَارِْع ابتداًء من األصغر حج�ً إىل األكرب حج�ً ثم اختيار حجم املزرعة عند الحجم األوسط بالهكتار. وهكذا، فإن 

نصف جميع األرايض (بدالً من نصف جميع املزارع) موجود يف مزارع أصغر من الحجم األوسط. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٠ب.

الشكل ٢٣
نصيب الدخل الريفي بحسب حجم حيازات األرايض يف بلدان منتقاة من البلدان ذات الدخل املنخفض - واملتوسط

عد�و الحيازات  أصحاب الحيازات الكب�ة   أصحاب الحيازات الصغ�ة  

النسبة املئوية للدخل الريفي 
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(١٫٢)

مالوي
(٠٫٩)

نيبال
(١٫٢)

نيكاراغوا
(٣٥٫٢)

فييت نام 
(١٫٢)

مالحظة: يظهر مستوى حجم املزرعة ب� قوس� (بالهكتارات)؛ انظر أيضاً الشكل ٢٢. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٠ب.
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بالقطاعات األخرى من االقتصاد وذلك عن طريق  مباشرة 

قطاعي التصنيع الزراعي وإمدادات المستلزمات، ومن خالل 

الطلب الزائد على السلع االستهالكية غير الزراعية، مما يحفز 

 Christiaensen( اإلنتاج داخل جميع قطاعات االقتصاد 

أن  إلى  الدالئل  أشارات  وقد   .)2010 ،Kuhlو  Demeryو

الزراعة أكثر فعالية بدرجة كبيرة في تخفيض الفقر فيما بين 

فالزراعة تزيد 3.2 مرة من  الفقراء،  وبين  السكان فقراً  أكثر 

القطاعات األخرى من حيث  النمو في  الفعالية على  حيث 

الذين يعيشون على دوالر  الفقر بين أعداد السكان  تخفيض 

 Christiaensen( أقل من ذلك  أو  اليوم   أمريكي واحد في 

 .)2010 ،Kuhlو  Demeryو

يمكن  الواسع،  النطاق  ذوى  المزارعين  مع  وبالمقارنة 

كبيرة،  بميزات  يتمتعوا  أن  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب 

دراسات  وهناك  األرض.  إنتاجية  حيث  من  خاصة  وبصفة 

كل  لمساحة  بالنسبة  اإلنتاج  أن  على  تدل  كثيرة  عملية 

المزارع  في  مثيالتها  على  تزيد  الصغيرة  المزارع  في  وحدة 

 Liptonو  Eastwood( كثيرة  سياقات  في   الكبيرة 

 )2010  ،Houو  Bellemareو  Barrett 2010؛   ،Newellو

المستلزمات،  استخدام  في  األكبر  الكثافة  إلى  ذلك  وَمرَُد 

إيجابية  نتائج  عليها  تترتب  والتي  األسرة،  عمالة  وبخاصة 

عمل  استخدام  فإن  عامة؛  وبصفة  الغذائي.  األمن  على 

المزارع  بها  تتمتع  ال  مرونة  يوفر  الحاجة  وقت  في  األسرة 

أن  يمكنها  كما  بأجر،  العمالة  على  تعتمد  التي  األكبر 

أصحاب  إنتاج  أما  العمل.  على  اإلشراف  تكاليف  من  تَُقلِل 

المنتجات  أكبر  بدرجة  يناسب  فهو  الصغيرة  الحيازات 

أو  الَشتْل  إلى  تحتاج  التي  الُخَضر،  مثل  العمالة  الكثيفة 

بالنسبة  وكذلك  باليد،  تُجَنى  التي  المتعددة  المحاصيل 

التفصيلي.  االهتمام  إلى  تحتاج  التي  األخرى  للمنتجات 

الذي  الزراعي  االستثمار  تواجه  التي  القيود 
الصغيرة  الحيازات  أصحاب  به  يقوم 

والكفاءة  واالقتصادية  العددية  األهمية  من  الرغم  على 

يواجهون  فإنهم  الصغيرة،  الحيازات  ألصحاب  النسبية 

وولوج  األرض،  على  الحصول  فرص  في  سلبية  مزايا 

والتأمين،  واالئتمان،  المستلزمات،  على  والحصول  األسواق، 

الحكومية  السياسات  قيام  من  ويعانون  والتكنولوجيا، 

يؤثر  وهذا  ضدهم،  الَنِشْط  بالتمييز  الحاالت  بعض  في 

في  االستثمار  على  قدرتهم  وعلى  حوافزهم،  على  بشدة 

أصحاب  يكون  ما  غالباً  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الزراعة. 

يَْجَفلُون  أو  للمخاطر،  تعرًضا  أكثر  الصغيرة  الحيازات 

تداعيات  على  ينطوي  الذي  األمر  المخاطر،  تحمل  عن 

إتباع  على  قدرتهم  وعلى  االستثمارية،  ألنماطهم  بالنسبة 

كانت  وإن  أعلى،  عائدات  تُِدْر  قد  استثمارية  استراتيجيات 

أعلى.  مخاطر  على  أيضاً  تشتمل 

من  هم  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  من  الكثير  إن 

مكان  كل  في  القيود،  هذه  وطأة  تكون  الالئي  النساء 

لألمم  والزراعة  األغذية  )منظمة  عليهن  شدة  أكثر  تقريباً، 

وإمكانياتهن  النساء  إنتاجية  أن  كما  2011د(.  المتحدة، 

في  االستثمار  على  قدرتهن  ذلك  في  بما   - االقتصادية 

يضرب  الذي  التمييز  بسبب  تُعاق   - اإلنتاجية  أنشطتهن 

الموارد  على  حصولهن  فرصة  من  ويقلل  عميقاً،  بجذوره 

على  وتأسيساً  والتعليم.  والتكنولوجيا  األرض،  مثل  واألصول 

 Dercon َوَجد  إثيوبيا،  في  قرية   15 في  األُسرية   البيانات 

تقل  إناث  يرأسها  التي  األسر  أن   )2012(  Singhو

يرأسها  التي  األسر  عن  الزراعية  األصول  في  استثماراتها 

المتساوية  الفرص  وكفالة  الجنسانية  الفجوة  سد  وأن  ذكور. 

ال  أمر  واألصول  الموارد  على  الحصول  للمرأة  تتيح  التي 

والريفية  الزراعية  التنمية  تسريع  أجل  من  وذلك  عنه،  غنى 

 .)16 )اإلطار  الفقر  من  والتخفيف 

استثمارات  لتيسير  السوقية  الصالت 
الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

الصغيرة  الحيازات  أصحاب  استثمارات  تشجيع  يتطلب 

أصحاب  إنتاج  فبقدر  باألسواق.  وصلهم  كيفية  بحث 

الفئة  داخل  تََفاوت  يحدث  للسوق،  الصغيرة  الحيازات 

من  األولي  بالدرجة  الَمزَاِرع  أصغر  تُنتج  حيث  الواحدة، 

تُنتج  حجماً  األكبر  والَمزَاِرع  المنزلي  االستهالك  أجل 

على  الحصول  فرصة  تحسين  فإن  لذلك  لألسواق.  أكثر 

أن  يمكن  المنتجات  أسواق  إلى  والوصول  المستلزمات، 

لالستثمار،  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  حوافز  من  يزيد 

االستثمار،  زيادة  أن  كما  بالمخاطر.  شعورهم  من  ويقلل 

وحتى  والتنافسية.  اإلنتاجية  تعزيز  إلى  بدورها،  تؤدى  قد 

أجل  من  األولي  بالدرجة  ينتجون  الذين  للمزارعين  بالنسبة 

المزرعة  داخل  االستثمار  لزيادة  يمكن  المنزلي،  االستهالك 

معيشتهم،  سبل كسب  تحسين  في  األهمية  حاسم  يكون  أن 

والمتوسط.  القصير  األجليْن  في  الغذائي  األمن  وتحقيق 

حد  إلى  يعتمد  األسواق  ولوج  فرص  تحسين  إن 

في  عامة  مصادر  من  الُمَمولة  االستثمارات  على  كبير 

والتعليم.  السوق  ومؤسسات  الريفية،  األساسية  البنية 

في  االستثمار  طريق  عن  البشرية  القدرات  لتنمية  ويمكن 

المزارعين  يُزِود  أن  الريفية  المناطق  في  والتدريب  التعليم 

في  للمشاركة  إلىها  يحتاجون  التي  وبالمهارات  بالقدرات 

البنية  أن  كما  الموجهة.  التجارية  األنشطة  من  المزيد 

المادية،  واألسواق  الطرق،  مثل  األفضل،  الريفية  التحتية 

تُقلل  أن  يمكن  المواصالت،  وخدمات  التخزين  ومرافق 

وقد  األسواق.  بين  بالربط  ترتبط  التي  المعامالت  تكاليف 

أن   )2012(  Böberو  )2012(  Singhو  Dercon وجد 

من  هما  األسواق  من  والقرب  الطرق  إلى  الوصول  سهولة 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  59االستثمار في 

جانب  من  الزراعي  االستثمار  لمستويات  المهمة  المحددات 

التوالي.  على  ونيبال،  إثيوبيا،  في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

مواجهة  في  مهما  دوراً  أيضاً  الحكومات  وتلعب 

األسواق.  في  المشاركة  تعوق  التي  األخرى  الرئيسية  القيود 

مهمة  عامة  وخدمات  سلع  تسليم  ذلك  يستتبع  أن  ويمكن 

البحوث،  مثل  كافية،  بصورة  الخاص  القطاع  يقدمها  ال 

ويمكن  السوق.  ومعلومات  الزراعي،  واإلرشاد  والتنمية، 

من  وكالء  جانب  من  تُقدم  أن  الخدمات  هذه  لبعض 

إلى  األعم  الغالب  في  يحتاج  ذلك  أن  إال  الخاص،  القطاع 

االستثمار  مناقشة  من  للمزيد   5 الفصل  )انظر  عام  تمويل 

والمصروفات(.  العام 

في  نشاطاً  أكثر  دوراً  تلعب  أن  للحكومات  ويمكن 

القيمة  سلسلة  تطوير  في  الخاص  القطاع  مشاركة  استمالة 

أصحاب  لمنفعة  المحلية  واألسواق  التصدير  أجل  من 

الرامية  اآلليات  من  الكثير  وتركز  الصغيرة.  الحيازات 

للمشاركة  للمعامالت  الباهظة  التكاليف  من  التقليل  إلى 

في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  تنظيم  على  السوق،  في 

على  لإلطالع  أدناه  )انظر  رسمية  وغير  رسمية  مجموعات 

المزارعين(.  منظمات  دور  حول  مناقشة 

فرص  وتيسير  الملكية  حقوق  كفالة 
المالية  الخدمات  على  الحصول 

الكافية،  غير  والمدخرات  الملكية،  حقوق  ضمان  عدم  إن 

هي  المالية  الخدمات  على  للحصول  المحدودة  والفرص 

الراغبين  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  أيدي  تُِغل  حرجة  قيود 

والماء  األرض،  حيازة  ضمان  عدم  أن  كما  االستثمار.  في 

خطيرة  سلبية  حوافز  تشكل  أن  يمكن  األخرى  والموارد 

خاصة  خطورة  ذلك  ويكتسب  الزراعة.  في  لالستثمار 

مثل  المهمشة  المجموعات  من  وغيرهن  للنساء  بالنسبة 

حقوق  أو  المضمونة  الملكية  إن  األصليين.  والسكان  الرعاة 

باالستثمار  للقيام  الحوافز  لتوفير  ضرورية  المضمونة  الحيازة 

أن  كما  األراضي.  تحسينات  في  يحدث  مثلما  أجالً،  األطول 

أجل  من  األرض  لحائزي  بالنسبة  ضروري  الحيازة  وضوح 

غير  الحقوق  تكون  فعندما  االستثمار.  قرارات  أفضل  اتخاذ 

قد  االستثمار  إلى  الداعية  الحوافز  ميزان  فإن  مضمونة، 

إلى  فباإلضافة  أخرى.  قطاعات  نحو  الزراعة  عن  بعيداً  يميل 

ضمان  لعدم  يمكن  الزراعة،  في  لالستثمار  الحافز  تقليل 

على  الحصول  فرص  يقيد  أن  الحيازة  حقوق  أو  الملكية 

والتأمين.  االئتمان  مثل  المالية  الخدمات 

العمل  قوة  من  بالمائة   43 المتوسط  في  المرأة  تمثل 

قوة  من  اإلناث  نصيب  ويتراوح  النامية.  البلدان  في  الزراعية 

نحو  إلى  الالتينية  أمريكا  في  بالمائة   20 نحو  بين  ما  العمل 

جنوب  وأفريقيا  آسيا  شرق  وجنوب  شرق  في  بالمائة   50

الريفيات،  األسر  رئيسات  نصيب  أن  كما  الكبرى.  الصحراء 

-15 نحو  بين  يتراوح  مزارعات،  منهن  الكثير  يشتغل  الالئي 

آسيا،  في  بالمائة  و25-10  الالتينية،  أمريكا  في  بالمائة   40

)منظمة  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  بالمائة  و45-20 

2011د(. المتحدة،  لألمم  والزارعة  األغذية 

فرص  من  أقل  قدر  على  ثابتة  بصورة  المزاِرعات  وتحصل 

للزراعة  الالزمة  والخدمات  اإلنتاجية  الموارد  على  الحصول 

الرجال  فرص  عن  لألرض  ملكيتهن  فرص  فتقل  الرجال:  عن 

بتكنولوجيات  األخذ  أو  الماشية  أو  األرض  امتالك  في 

األخرى  المالية  الخدمات  أو  القروض  استخدام  أو  جديدة 

لألرض،  وبالنسبة  الزراعي.  اإلرشاد  مشورة  على  الحصول  أو 

فتشير  الزراعية،  لألسرة  األصول  من  أصٍل  أهم  تمثل  التي 

من   %5 من  أقل  يمثلن  النساء  أن  إلى  المتوافرة  الدالئل 

أفريقيا  شمال  بلدان  في  الزراعية  األرض  حائزي  جميع 

جنوب  في  أما  البيانات.  عنها  تتوافر  التي  آسيا  وغرب 

الكبرى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا،  شرق  وجنوب  آسيا 

بالمائة  و19  و15   12 هو  المتوسط  فإن  الالتينية  وأمريكا 

التوالي.  على 

فهن  أقل،  فقط  ليست  لألرض  المرأة  حيازة  واحتماالت 

ُوجد  وقد  الرجال.  من  حجماً  أصغر  أرض  حيازات  عادة  َيملكَن 

اآلالت  من  أقل  عدداً  تمتلك  النساء  ترأسها  التي  األسر  أن 

من  الحيازات  أن  كما  الذكور.  يرأسها  التي  األسر  تمتلكه  مما 

حيازات  من  أيضاً  حجماً  أصغر  تكون  بالمزارع  الخاصة  الماشية 

ملكياتهن  احتماالت  تقل  النساء  وأن  الماشية،  من  الرجال 

جر.  كحيوانات  ُتفيد  التي  والثيران  كاألبقار  كبيرة  لحيوانات 

مستويات  في  كبيرة  اختالفات  ذلك  إلى  يضاف  أن  ويجب 

فرصة  أن  من  الرغم  على  والمزارعين،  المزارعات  تعليم 

بوضوح  فيها  ضاقت  التي  المجاالت  من  التعليم  على  الحصول 

ويتفاوت  الزمن.  من  األخيرة  العقود  خالل  الجنسانية  الفجوة 

أن  غير  والموقع،  المورد  الجنسانية حسب  األصول  فجوة  حجم 

َتحُد  االجتماعية  فالمعايير  األقاليم:  عبر  تتكرر  الكامنة  أسبابها 

المرأة.  أمام  المتاحة  الخيارات  من  ُنظُامياً 

2011د.  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 
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الخدمات  على  للحصول  المحدودة  للفرص  ويمكن 

الحيازات  أصحاب  استثمارات  بشدة  تقيد  أن  المالية 

 Singhو  Derconو  )2012(  Böber وجد  وقد  الصغيرة. 

على  الحصول  أن  على  دالئل   )2012(  Diasو  )2012( 

االستثمار  تُكِيف  رئيسية  عوامل  االئتمان  تكاليف  و/أو 

نيبال،  )في  الزراعية  األسر  جانب  من  المزرعة  داخل 

وفي   .)17 اإلطار  انظر  التوالي،  على  ونيكاراغوا،  وإثيوبيا، 

نحو  متجهاً  البنوك  قطاع  يكون  النامية؛  البلدان  من  الكثير 

إلى  المالية  الخدمات  تقديم  ألن  والتجارة،  الصناعة  تمويل 

التحتية  والبنية  المنخفضة  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق 

البدء  تكاليف  الرتفاع  نظراً  وذلك  أرباحاً،  يحقق  ال  الرديئة 

الكبير،  الحجم  ذات  االقتصادات  ومحدودية  التشغيل،  في 

المعامالت  من  بالكثير  المرتبطة  المعامالت  تكاليف  وارتفاع 

باالدخار  تقوم  عندما  الريفية  األسر  تميز  التي  الصغيرة 

الكثير  أن  تعنى  المالية  الخدمات  ندرة  أن  كما  واالقتراض. 

ومن  للغاية  متدنية  ادخار  معدالت  لديها  الريفية  األسر  من 

منخفضة.  خاص  استثمار  مستويات  ثم 

تستخدم  الحكومات  كانت  الماضي،  وفي 

الثابتة  التكاليف  من  جزء  عن  للتعويض  اإلعانات 

ذلك،  ومع  المنتجين؛  إلى  ريفية  مالية  خدمات  لتقديم 

واحدة  مرة  تُقدم  التي  النوعية  لإلعانات  يمكن  فبينما 

التغلب  في  فعالة  تكون  أن  المالية  المؤسسات  إلى 

العمليات  في  المرتفعة  التشغيل  بدء  تكاليف  على 

الُمعممة  اإلعانات  فإن  الريفية،  المناطق  داخل  المالية 

وتكون  االختالل  إلى  تؤدى  أن  يمكن  والمستمرة 

تقدم  التي  اإلعانات  أن  إلى  القرائن  وتشير  مكلفة. 

تستحوذ  النامية  البلدان  في  المالية  المؤسسات  إلى 

يوجد  التي  المتوسط  الدخل  ذات  األسر  غالباً  عليها 

التي  العوامل  بشأن  وعملية  نظرية  كثيرة  كتابات  توجد 

ال  ولكن  الصغيرة،  الحيازات  أصحاب  إنتاجية  من  تقلل 

ُتِضر  التي  الكيفية  بشأن  محدودة  عملية  دالئل  إال  توجد 

لدى  االستثمار  مقررات  محددة  بصورة  العوامل  مختلف  بها 

وقد  االستثمار.  على  وبقدرتهم  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

عن  التقرير  هذا  أجل  من  عملية  حالة  دراسات  ثالث  أُعدت 

 )2012  ،Böber( ونيبال   )2012  ،Singhو  Dercon( إثيوبيا 

العالقة  الدراسات  هذه  وتفحصت   .)2012  ،Dias( ونيكاراغوا 

من  التي  األخرى  العوامل  من  وطائفة  الزراعي  االستثمار  بين 

على  ترتبت  التي  النتائج  أما  باالستثمار.  تضر  أن  المحتمل 

بعيد  حد  إلى  فتصِور  هذه  الحالة  لدراسات  المحدودة  الدالئل 

وباإلنتاج.  باإلنتاجية  تتعلق  نتائج 

المحلية  الخصوصية  على  تؤكد  رئيسية  خالصة  وثمة 

الذي  االستثمار  في  تؤثر  التي  العوامل  من  لطائفة  والسياقية 

تتعلق  مهمة  أخرى  خالصة  وثمة  الزراعية.  األسر  به  تقوم 

تحدد  التي  المحلي  بالمجتمع  الخاصة  العوامل  بأهمية 

الرغم  على  وذلك  المحلي،  المجتمع  بواسطة  الكلي  االستثمار 

من  سلسلة  المحلية  المجتمعات  داخل  في  توجد  أنه  من 

بها  تتجاوب  التي  الكيفية  تحدد  التي  هي  األُسرية  الخصائص 

خصائص  تحدده  الذي  الكلي  المحلي  اإلطار  ىمع  الفردية  األسر 

أكدت  المحلي،  المجتمع  خصائص  بين  ومن  المحلي.  المجتمع 

الوصول  وإمكانية  األسواق،  من  القرب  أهمية  على  الدراسات 

خصائص  حيث  من  أما  واالئتمان.  للنقل  التحتية  البنية  إلى 

واألكثر  ثراًء  األكثر  األسر  أن  ُوجد  فقد  عامة،  بصفة  األسرة، 

األسر  استثمارات  عن  استثماراتها  تزيد  اجتماعية  بمزايا  تمتعاً 

بعض  في  أيضاً  ُوجد  وقد  منها.  حرماناً  واألكثر  فقراً  األكثر 

على  استثماراتها  تزيد  ذكور  يرأسها  التي  األسر  أن  الحاالت، 

أن  إلى  الدراسات  وتشير  إناث.  ترأسها  التي  األسر  استثمارات 

هما  االئتمان  توافر  وتشجيع  األساسية،  التحتية  البنية  توفير 

الزراعي  االستثمار  تعزيز  في  ُتسهم  التي  الرئيسية  العوامل  من 

فبالنسبة  ذلك،  ومع  نسبياً.  ثراًء  األكثر  المزارعين  جانب  من 

المرتفعة،  اإلمكانيات  ذات  المناطق  في  فقراً  األكثر  للمزارعين 

إلى  تثور  الحاجة  وأن  لوحده،  كاٍف  غير  يكون  قد  ذلك  فإن 

مصايد  من  اإلفالت  على  لمساعدتهم  التدابير  من  المزيد  وجود 

أصولهم.  نطاق  بتوسيع  قيامهم  دون  تحول  التي  الفقر 

ُمحِددات  على  العملي  الدليل  فإن  حال،  أية  وعلى 

يحتاج  إْذ  محدوداً.  يزال  ال  الريفية  األسرة  جانب  من  االستثمار 

استثمار  تواجه  التي  القيود  تحليل  من  المزيد  إلى  األمر 

السياساتية  الخيارات  ُتوجه  كما  الصغيرة،  الحيازات  أصحاب 

لجنة  أن  مالحظة  ينبغي  السياق  هذا  وفي  عليها.  للتغلب 

أكتوبر/تشرين  في   37 رقم  دورتها  في  العالمي  الغذائي  األمن 

المعني  المستوى  الرفيع  الخبراء  فريق  إلى  طلبت   2011 األول 

التي  للقيود  مقارنة  بدراسة  القيام  والتغذية  الغذائي  باألمن 

في  الزراعة  في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  استثمارات  تواجه 

القيود.  لهذه  للتصدي  سياساتية  وبخيارات  السياقات  مختلف 

األمن  لجنة  على  ُتعرَض  أن  الدراسة  هذه  لنتائج  المتوقع  ومن 

أكتوبر/تشرين  في  في  العامة  دورتها  في  العالمي  الغذائي 

.2013 األول 
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أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  61االستثمار في 

بدالً  وذلك  المصارف،  إلى  للوصول  فرصة  بالفعل  لديها 

2011؛   ،Meyer( فقراً  األكثر  الريفية  األسر  إفادة  من 

.)1997  ،Stiglitzو  Hoff 2005؛   ،Claessens

سالسل  تطوير  نحو  فعالية  أكثر  نُهجاً  توجيه  ويمكن 

بحيث  الصغيرة،  الحيازات  أصحاب  لدى  والتنافسية  القيمة 

بدرجة  مضمونة  دخول  على  بالحصول  ذلك  لهم  يسمح 

خالل  من  والنقدي  العيني  التمويل  إلى  وبالوصول  أكبر 

ومن   .)18 )اإلطار  لها  التابعين  القيمة  بسلسلة  ارتباطاتهم 

التمويل  لتعزيز  بحثها  يمكن  التي  األخرى  األدوات  بين 

للتكنولوجيات  دعماً  تشمل  أن  الريفي  واالستثمار  الريفي 

أو  االدخار  معامالت  تكاليف  تقليل  أجل  من  الجديدة 

المنتجين  من  لكل  بالنسبة  القدرات  وبناء  االقتراض، 

الضريبية  والتخفيضات  المالية،  الخدمات  ومقدمي 

المناطق  إلى  خدمات  تُقدم  التي  المالية  للمؤسسات 

األساسية.  التحتية  البنية  على  تحسينات  وتُدِخل  الريفية 

المالية  الخدمات  جوانب  من  آخر  جانب  وثمة 

للمساعدة  الحكومات  تتدخل  فقد  المخاطر.  بتأمين  يتعلق 

التأمين  استراتيجيات  ألن  السلع،  أسعار  تأمين  توفير  في 

االستهالك،  وتيسير  والدخول  المحاصيل  تنويع  مثل  الذاتي، 

تقلب  لتقليل  كافية  غير  وتكون  االستثمار،  تعوق  قد 

التي  السوق  على  القائمة  المشتقة  األدوات  إن  الدخول. 

المستوى  على  تجارياً  المتبادلة  للسلع  التأمين  توفر 

 Andersonو  Larson( مهم  سياساتي  خيار  هي  الدولي 

األحوال  على  التأمين  اقتُرح  وقد   .)2004  ،Varangisو

ويغطى  السوق  أساس  على  يقوم  تأمين  وهو  الجوية 

مثل  المالية  األدوات  أما   .)2008  ،Skees( الغالت  مخاطر 

من  بالتحوط  للمنتجين  فتسمح  اآلجلة  والخيارات  األسعار 

تعرضهم  من  وتقلل  المنظورة،  غير  السعرية  االنخفاضات 

المخاطر  إدارة  تحتاج  النامية،  البلدان  وفي  الدخل.  لمخاطر 

ما  غالباً  األدوات،  هذه  مثل  استخدام  على  تقوم  التي 

وماليين.  تسويق  وسطاء  إشراك  إلى  تحتاج 

االستثمار  عوائق  لتذليل  االجتماعي  المال  رأس  بناء 
مال  رأس  بناء  إلى  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  يحتاج 

االقتصادية  والحوافز  الفرص  اغتنام  أرادوا  إذا  اجتماعي 

المال  لرأس  يمكن  إذ  العوائق.  على  والتغلب  لالستثمار 

باالنخراط  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  يسمح  أن  االجتماعي 

االقتصادية  األطراف  ومع  األسواق،  في  فعالية  أكثر  بصورة 

عن  ذلك  يعوض  أن  ويمكن  السياسات،  وصناع  األخرى 

المالي.  المال  رأس  أو  األرض  مثل  األخرى  األصول  نقص 

تضطلع  أن  والشاملة  الفعالة  المنتجين  لمنظمات  ويمكن 

الصدد.  هذا  في  مهم  بدور 

التعاونيات  مثل  الريفية  المنتجين  لمنظمات  ويمكن 

الحيازات  أصحاب  قدرات  تعزيز  في  رئيسياً  دوراً  تلعب  أن 

لواليات  وتبعاً  الزراعية.  أنشطتهم  في  لالستثمار  الصغيرة 

فإنها  فيه،  تعمل  الذي  النوعي  والسياق  وقدراتها،  منها،  كل 

كذلك  تقدم  وأن  مختلفة،  وأشكاالً  وظائف  تتبوأ  أن  يمكن 

المنِتجات  بذلك  فتساعد  المختلفة،  الخدمات  من  طائفة 

التي  الحرجة  العقبات  بعض  على  التغلب  على  والمنتجين 

لالستثمار،  الحوافز  من  تزيد  أن  أيضاً  ويمكنها  تواجههم. 

المخاطر. حدة  من  وتخفف  تقلل  وأن 

الترتيبات  من  النطاق  واسعة  طائفة  ظهرت  وقد 

أصحاب  تزود  وهي  األخيرة.  السنوات  في  المؤسسية 

بين  تتفاوت  الخدمات  من  بمجموعة  الصغيرة  الحيازات 

نهج  طريق  عن  التمويل  مع  بالتعامل  متزايد  اهتمام  ثمة 

الزراعية  القيمة  سلسلة  تمويل  ويتيح  القيمة.  سلسلة  تمويل 

إلى  ويصل  التمويلية  والمخاطر  التكاليف  لتقليل  فرصًة 

النهج  هذا  أن  كما  الصغيرة.  الحيازات  ذوى  المزارعين 

فإنه  المحتمل،  المستثمر  أو  المقترض  يقيِّم  أن  من  بدالً 

من  جماعية  مجموعة  إلى  ترنو   - نظامية  نظر  وجهة  يتبع 

تجارية  معاملة  إنها  السلسلة.  وأسواق  وعمليات  الناشطين 

الخاصة  القرارات  فيها  تستند  العالقات  على  قائم  وتقييم   -

في  الطلب  ذلك  في  بما  ككل،  النظام  صحة  على  بالتمويل 

تطبيق  ويمكن  وحده.  المقترض  على  فقط  وليس  السوق، 

لخصائص  طبقاً  المحتملة  التمويل  آليات  من  متنوعة  مجموعة 

أخذ  مع  التمويل،  كفاءة  ضمان  أجل  من  ونشطائها  السلسلة 

سلسلة  لنشطاء  االستثمارية  والقدرة  والمخاطر  التكاليف 

بدورها  تمرر  أن  العوامل  هذه  شأن  ومن  االعتبار.  في  القيمة 

وبهذه  أسفله.  وإلى  التمويل  سلم  أعلى  إلى  القيمة  سلسلة 

قادرين  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  من  الكثير  يكون  الطريقة 

عن  أخرى  بطريقة  لهم  تتوافر  ال  التي  األموال  ضمان  على 

التجارية  األعمال  وتتمكن  التقليدية،  التمويل  مؤسسات  طريق 

األمر  وهو  الزبائن،  ووالء  المنتجات  تضمن  أن  من  الزراعية 

التمويل.  هذا  لوال  صعباً  يكون  قد  الذي 

.2010 ،Jonesو Miller المصدر: 

 18 اإلطار 
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الحصول  فرص  وتيسير  الطبيعية،  الموارد  إدارة  تحسين 

وتقديم  المالية  والخدمات  واألسواق  اإلنتاجية،  األصول  على 

عملية  في  المشاركة  لتيسير  والتكنولوجيات  المعلومات 

السياسات.  صنع 

)لشراء  المستلزمات  حوانيت  مثل  الترتيبات  بعض  إن 

تصدر  التي  اإليداع  مخازن  وشبكات  جماعياً(  المستلزمات 

قد  االئتمان(  على  جماعياً  )للحصول  بالمخزونات  إيصال 

األسواق  إلى  المزارع  أصحاب  دخول  فرص  من  زادت 

تكاليف  من  قللت  بينما  اإلنتاجية،  األصول  على  وحصولهم 

حصول  فرص  من  الوساطة  لجان  حسنت  وقد  المعامالت. 

إدارة  حسنت  كما  الموارد،  على  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

تلعب  أن  المنتجين  لمنظمات  ويمكن  الطبيعية.  الموارد 

النطاق،  الصغيري  المنتجين  مهارات  بناء  في  مركزياً  دوراً 

ومساعدتهم  المناسبة  وبالمعارف  بالمعلومات  وتزويدهم 

المتغيرة.  األسواق  مع  التكيف  وعلى  اإلبداع  على 

يمكن لمنظمات المنتجين أن تساعد أصحاب الحيازات 

الصغيرة على التعبير عن قلقهم واهتماماتهم، وزيادة قوتهم 

التفاوضية، وتأثيرهم على عمليات صنع السياسات. وما 

برامج أصحاب المصلحة المتعددين والمنتديات التشاورية 

إال أمثلة على اآلليات المقدمة ألصحاب الحيازات الصغيرة 

لمناقشة ولتصميم تنفيذ السياسات العامة. 

الرئيسية  المكونات  بعض  إلى  األمر  ويحتاج 

لمصالح  تاماً  تمثيالً  وممثلِة  فعالة  تُصبح  لكي  للمنظمات 

من  حديثة  مجموعة  وثمة  الصغيرة.  الحيازات  أصحاب 

أن  تبين   )2012 وآخرون،   Herbel( الجيدة  الممارسات 

العالقات  نتاج  هي  المؤسسية  والترتيبات  المنظمات  نجاح 

ثم  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  يطورها  التي  المترابطة 

فيها: يشتركون 

)الترابط(؛  ● المنظمة  نفس  داخل  بينهم  فيما 

؛  ● )التجسير(  مماثلة  منظمات  مع 

)أطراف  ● خارجية  أطراف  بها  التي  منظماتهم،  طريق  عن 

غير  والمنظمات  والباحثون،  السياسات،  وصناع  السوق، 

)الربط(. مؤسسية  ترتيبات  داخل  الحكومية، 

ألصحاب  يمكن  العالقات،  ترابط  طريق  وعن 

على  التضامن  من  وثيقة  عالقات  إقامة  الصغيرة  الحيازات 

يمكن  الترابط  هذا  أن  من  الرغم  وعلى  الشعبي.  المستوى 

هذه  مثل  أن  تبين  الدالئل  فإن  خارجي،  بدعم  يبدأ  أن 

أيدي  على  بدأت  أنها  لو  استدامة  أكثر  تكون  المبادرات 

بين  فيربط  العالقات  تجسير  أما  ذاتها.  الفاعلة  األطراف 

نقابات  هيئة  على  شبكات  لتكوين  معاً  المجموعات  هذه 

طريق  وعن  وشبكاتهم.  المنتجين  منظمات  واتحادات 

أن  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  يمكن  العالقات،  تجسير 

من  يزيدوا  وأن  األصول،  على  حصولهم  فرص  من  يزيدوا 

والتفاوضية.  التسوقية  قدراتهم 

كامل،  بشكل  فعالة  التنظيمات  هذه  تكون  ولكي 

االقتصادية  األطراف  مع  أوثق  بدرجة  ترتبط  أن  عليها 

والحكومية.  األعمال  المؤسسات  مثل  الفاعلة،  والسياسية 

مهمة  فهي  االقتصادية  الفاعلة  الجهات  مع  العالقات  أما 

أجل  من  فقط  ليس  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  بالنسبة 

بشأن  التفاوض  أجل  من  وأيضاً  بل  األسواق  إلى  الوصول 

صناع  مع  التعاون  أن  كما  إنصافاً.  أكثر  تجارية  شروط 

الصغار  للمنتجين  يسمح  أنه  حيث  من  مهم  السياسات 

في  التأثير  وفي  السياسات،  صنع  عملية  في  بالمشاركة 

السياسات.  مقررات 

من  كٍل  في  المنتجين  لمنظمات  أمثلة  وهناك 

الترتيبات  نجحت  فقد  النامية،  والبلدان  المتقدمة  البلدان 

على  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  مساعدة  في  المؤسسية 

في  تظل  فإنها  ذلك  ومع  العقبات.  مختلف  على  التغلب 

ويتمثل  والنطاق.  المجال  حيث  من  محدودة  األعم  الغالب 

هذه  النجاح  قصص  من  االستفادة  في  الرئيسي  التحدي 

المستدامة.  والزراعية  الريفية  التنمية  تحفيز  ألجل 

الناجحة،  المبادرات  هذه  نطاق  توسيع  أجل  ومن 

بأدوار  القيام  في  يتكاتفوا  أن  المصلحة  ألصحاب  ينبغي 

لمنظمات  التمكينية  البيئة  لتعريف  واضحة  ومسؤوليات 

المانحين  لمجتمع  وينبغي  تطويرها.  ينبغي  التي  المنتجين 

تطوير  تيسير  على  تركز  أن  الحكومية  غير  والمنظمات 

استحداث  من  بدالً  والتعاونيات  الحالية  المنتجين  منظمات 

مواجهة  إلى  الحكومات  وتحتاج  جديدة.  منظمات 

ومنظماتهم.  الحاليين  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  احتياجات 

يكون  أن  من  بدالً  تجاوبياً  يكون  أن  لدعمها  وينبغي 

المنظمات  هذه  دعم  في  االستثمار  يجب  كما  توجيهياً، 

فعالة.  تصبح  لكي 

ويمكن للحكومات بصفة خاصة أن توفر الظروف 

التمكينية، التي تشتمل على السياسات، واألطر القانونية 

والحوافز االقتصادية. ويحتاج األمر إلى اتخاذ تدابير استباقية 

لتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة داخل تنظيمات وتعاونيات 

المنتجين الُمختَلَطة وذلك عن طريق تشجيع قيادة المرأة 

التدابير  التنظيمات. وباإلضافة إلى ذلك، أثبتت  داخل هذه 

الرامية إلى دعم تنظيمات وتعاونيات الُمنِتَجات الحالية 

»النساء فقط« أنها استراتيجية قَِيمة بالنسبة للُمنِتَجات من 

النساء بحيث يتمكنَّ من تطوير تنظيماتهن وتعاونياتهن 

إلى احتياجاتهن االقتصادية  اإلنتاجية الخاصة، وذلك استناداً 

البالغة وجود  واالجتماعية.20 ومن األمور ذات األهمية 

آليات حوار بين الحكومة وتنظيمات المنتجين، التي تسمح 

على  رائعاً  مثااًل  الهند  في  الخاص  لحسابهن  يعملن  الالئي  النساء  رابطة  تقدم    20

عن  الذات  على  االعتماد  لتحقيق  عضواتها  تدعم  فقط«  »النساء  أجل  من  منظمة 
االجتماعي،  المال  رأس  وبناء  الرئيسية،  الخدمات  من  لطائفة  الجماعي  التوفير  طريق 

2011د(.  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  )انظر 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  63االستثمار في 
ألصحاب الحيازات الصغيرة بالمشاركة التامة في صياغة 

السياسات، وفي التنفيذ والتقييم. 

أصحاب  واستثمارات  االجتماعية  الحماية 
الزراعة  في  الصغيرة  الحيازات 

يمكن للتحويالت االجتماعية الُموَجهة توجيهاً جيداً أن 

تُساعد الكثير من أصحاب الحيازات الصغيرة على اإلفالت 

بناء األصول. والتحويالت  الذي يمنعهم من  الفقر  من شرك 

االجتماعية هي تحويالت نقدية مصممة للوصول إلى أشد 

السكان فقراً وضعفاً بصورة منتظمة، أو لالستجابة لحاالت 

الطوارئ. فبالنسبة لبعض األسر الفقيرة، يمكن أن تُمِثل هذه 

الدخل، ويمكن أن تساعد في  التحويالت حصة كبيرة من 

العوائق أمام  اثنين من أشد  تأثيرات  التغلب على، أو تقليل 

االستثمار وتوسيع نطاق األصول األسرية وهما: نقص فرص 

الوصول إلى المدخرات واالئتمان، والتأمين ضد المخاطر 

النقدية، عن طريق  )Barrientos، 2011(. ويمكن للتحويالت 

توفيرها للسيولة، أن تسمح لألسر الفقيرة بأن تحصل على 

الزراعة  المختلفة، بما في ذلك األصول اإلنتاجية في  األصول 

االستثمار  الماشية(، وكذلك  أو  األرض  أو  الزراعة  أدوات  )مثل 

التعليم. ويمكن لذلك أن  البشرى عن طريق  المال  في رأس 

الفقيرة و/أو تيسير  يحدث عن طريق زيادة مدخرات األسر 

حصولها على االئتمان. ويمكن للبرامج الموجهة إلى اإلناث 

أن تساعد بصفة خاصة على حيازة األصول  األَُسر  أفراد  من 

النساء الالئي يواجهن قيوداً في طريق االستثمار  بواسطة 

أكبر مما يواجهه الرجال. 

وتعتمد األسر الفقيرة في المناطق الريفية اعتماداً 

الكفاف، وليس لديها سوى فرص محدودة  على زراعة  كبيراً 

للحصول على الخدمات المالية مثل االئتمان والتأمين. 

ويمكن للتحويالت االجتماعية إلى األسر أن تساعدها 

القيد، وأن تسمح لها باالستثمار  التغلب على هذا  في 

التأثير  في األصول اإلنتاجية. وهناك دالئل متزايدة على 

البرامج على النمو والقدرة اإلنتاجية،  اإليجابي لمثل هذه 

الفقراء )انظر  المتلقين من  والقدرة على توليد الدخول لدى 

الدالئل(.  لبعض  Barrientos، 2011 لإلطالع على استعراض 

ويمكن للتحويالت االجتماعية أن تعزز خلق األصول من 

استنفاد األصول في حالة  جانب األسر وأن تحميها من 

أو  إلى تحسين قرارات االستثمار  الصدمات وأن تؤدى 

الموارد بصفة خاصة وذلك عن طريق توفير بعض  تخصيص 

.)2008 ،Hoddinott( المخاطر الحماية من 

القرائن إلى أن المشاركين في برنامج  وتشير 

Oportunidades »أوبورتيونيدادس« المكسيكي المعنى 

بالمساعدة االجتماعية قد استثمروا نسبة 14 بالمائة من 

الثمانية األولي - في  إلىهم خالل األشهر  الُمحولة  المدفوعات 

الزراعي  الزراعة بصفة خاصة، وفي األرض واإلنتاج  حيوانات 

الفئة  والمشروعات الصغيرة جداً، ويدار الجانب األكبر من 

النساء - وبعد تسع سنوات تمكنت األسر  األخيرة بواسطة 

 Gertler( %48 المنتفعة من زيادة استهالكها بنسبة 

نيكاراغوا،  وMartinezو Rubio-Codina، 2012(. وفي 

 Red de Protección Social المشاركون في مشروع  قام 

النشاط، وربما كان  النوع من  أقل في هذا  باستثمارات 

السبب في ذلك أنهم تلقوا تعليمات بالتركيز على األغذية 

أيضاً هو عدم وجود  السبب في ذلك  والتعليم، وربما كان 

التي عمل فيها هذا  فرص اقتصادية بديلة داخل المنطقة 

الحصول على قرائن  البرنامج )Maluccio، 2010(. ويمكن 

إضافية على قيام متلقي التحويالت االجتماعية باالستثمار 

الريفي في بنغالديش  التقدم  في األصول اإلنتاجية من لجنة 

الفقراء  الفقر - واستهداف  وبرنامجها »توسيع رقعة الحد من 

 ،Barrientos وآخرون، 2009؛ Ahmed( »الفقر الُمدِقِعى 

تواتراً  أيضاً   )2000(  Cardosoو Delgado وقد وجد  .)2011

مرتفعاً لالستثمار في رأس المال اإلنتاجي بين المنتفعين من 

البرازيل.  برنامج Previdencia Social في 

األسر  تساعد  أن  أيضاً  النقدية  للتحويالت  ويمكن 

استثمار  قرارات  واتخاذ  المخاطر  تحمل  على  الفقيرة 

اإلنتاجية  األصول  غالباً  الفقيرة  األسر  وتستخدم  مربحة. 

تفضيل  إلى  بهم  تؤدى  قد  التي  الصدمات،  ضد  كواٍق 

 Banerjee( نقد  إلى  تحويلها  يسهل  التي   األصول 

المخاطر  كراهية  شدة  تدفع  وقد   .)2004  ،Dufloو

ذات  االستثمار  من  أنواع  تفضيل  إلى  الفقيرة  األسر  أيضاً 

من  أكثر  منخفضة  عوائدها  كانت  وإن  منخفضة  مخاطر 

مخاطرة.  أكثر  كانت  وإن  ربحية  األكثر  لألنشطة  تفضيلهم 

من  أكبر  قدراً  لألسر  تُعطى  أن  النقدية  للتحويالت  ويمكن 

لهذه  ويمكن  للمخاطر؛  كراهيتهم  من  تقلل  وبذلك  األمن 

االستراتيجيات  تفادى  على  األسر  تساعد  أن  أيضاً  التحويالت 

اإلنتاجية  األصول  بيع  مثل  الصدمات،  مع  للتعامل  ِوقَة  الُمعِّ

طريق  عن  وذلك  البشرى  المال  رأس  تكوين  من  الحد  أو 

عمل  التي  نيكاراغوا،  وفي  المدارس.  من  األطفال  إخراج 

الكساد  أثناء   Red de Protección Social برنامج  فيها 

في  عالمي  قياسي  النخفاض  نتيجة  الشديد  االقتصادي 

 )2005(  Maluccio عاماً،   30 منذ  يحدث  لم  البُْن  أسعار 

من  قدرة  أكثر  كانوا  البرنامج  من  المنتفعين  أن  تبين  فقد 

البشرى  المال  ورأس  دخولهم  حماية  على  المنتفعين  غير 

المدرسة  في  األطفال  إبقاء  طريق  عن  )وذلك  لديهم 

ويفيد  األساسية(.  الصحية  الخدمات  من  االستفادة  ومواصلة 

نفس  بحدوث   )2010(  Devereuxو  Sabates-Wheeler

الصدمات  كانت  طالما  إثيوبيا  في  التأثيرات  من  النوع 

التحويالت. لحجم  بالنسبة  العنف 

على  تأثيرات  تُحِدث  أن  التحويالت  لبرامج  ويمكن 

فعن  المباشرين.  المنتفعين  نطاق  تتجاوز  المحلي  االقتصاد 
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المحلي؛  االقتصاد  في  النقد  من  كبير  مبلغ  ضخ  طريق 

طريق  عن  العمل  وأسواق  المحلي  الناتج  تحفز  أن  يمكنها 

من  األصول  تكوين  أيضاً  تيسر  وبذلك  الُمضاعفة،  التأثيرات 

المعاشات  دراسات  وتشير  المشاركة.  غير  األسر  جانب 

 Møller( أفريقيا  جنوب  في  قوية  إشارة   الريفية 

 ،Cardosoو  Delgado( البرازيل  وفي   )2003  ،Ferreiraو

 )2006  ،Ribeiroو  Augusto 2000؛   ،Schwarzer 2000؛ 

المحلي  االقتصاد  على  التأثيرات  هذه  مثل  وجود  إلى 

مستوى  وعلى  وبالمثل،   .)2003 وآخرون،   Barrientos(

برامج  طريق  عن  التحويالت  قُدمت  إذا  المحلي،  المجتمع 

من  سلسلة  خلق  في  تُساهم  أن  فيمكن  عامة،  أشغال 

األصول  تلك  بإنتاجية  تنهض  التي  العامة  السلع  أصول 

المحلي.  للمجتمع  بالنسبة  المهمة 

وثمة مسألة مشتركة تتعلق ببرامج التحويل هي 

التخفيض المحتمل في إمدادات العمل األسرية. وتشير 

التحويل يمكن أن  إلى أن برامج  النامية  البلدان  الدالئل من 

تَُقلِل من عمل األطفال، وإن كان هناك دليل ضعيف على 

أن المنتفعين من اليافعين يقللون من إمدادات عملهم 

 Covarrubias 2011( وقد وجد ،Barrientos(  الشامل 

 )2012( وآخرون   Booneو  )2012(  Wintersو  Davisو

التحويل في  الكبرى أن برنامج  في أفريقيا جنوب الصحراء 

أدوات  ذلك،  بما في  الزراعية،  األصول  زيادة  إلى  أدى  مالوي 

جني المحاصيل والماشية، وزيادة تلبية االستهالك األسرى من 

الزراعي بأجر، وعمل  الذاتي لألسرة، وتخفيض العمل  اإلنتاج 

األطفال خارج المزرعة، وزيادة تخصيص العمل لألنشطة 

اليافعين واألطفال. أما بالنسبة  داخل المزرعة من جانب 

برنامج شبكة األمان  إلى كل من  التي تصل  اإلثيوبية  لألسر 

 Gilligan الزراعي، لم يجد التكميلية للدعم  اإلنتاجي والِحزَْم 

إلى وجود  إشارة  أية   )2009(  Taffesseو  Hoddinottو

تأثيرات حوافز سلبية على إمدادات العمل، ولكنهم وجدوا 

المنتفعين كانوا، على األرجح، من السكان اآلمنين غذائياً  أن 

والذين يقترضون ألغراض إنتاجية ويستخدمون تكنولوجيات 

زراعية محسنة ويديرون أنشطة أعمالهم التجارية الخاصة 

الزراعية. وفي دراسة الحقة، وجد Berhane وآخرون  غير 

إلى  أدت  اإلنتاجي قد  األمان  برنامج شبكة  أن   )2011(

تحسن ملحوظ في حالة األمن الغذائي بالنسبة ألولئك الذين 

الذين  أولئك  البرنامج لمدة 5 سنوات مقابل  شاركوا في هذا 

المزايا. اقتصروا فقط على عام واحد من 

قناٌة  االجتماعي  التحويل  برنامج  أن  يبدو  وهكذا 

األسر  جانب  من  واالستثمار  المدخرات  لتيسير  واعدة 

المزيد  إجراء  إلى  حاجة  هناك  كانت  وإن  الفقيرة،  الريفية 

أوضح،  بصورة  التحويل  برامج  تأثير  لفهم  البحوث  من 

 - الزراعي  واالستثمار  األسرية  األصول  تراكم   - جانب  إلى 

البرامج. لتصميم  بالنسبة  ذلك  وتداعيات 

الحواالت  تأثير  الخاصة:  النقدية  التحويالت 
المزرعة  استثمار  على  المالية 

المالية هما ظاهرتان مهمتان لدى  الهجرة والحواالت  إن 

العديد من البلدان. ففي مصر، والمغرب، ونيجيريا، وإثيوبيا، 

المالية بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمائة  تستأثر الحواالت 

الناتج المحلي اإلجمالي )منظمة األغذية والزراعة لألمم  من 

الكثير من  الوثيقة بين  الصلة  المتحدة، 2009ب(. كما أن 

أكثر ميالً لالستثمار  المهاجرين وبين الزراعة تجعلهم غالباً 

الزراعة أكثر من ميلهم لالستثمار في المجاالت  في 

األخرى. فالصلة العاطفية ألعضاء الشتات وبين مجتمعاتهم 

التي نشأوا فيها قد تنطوي على درجة أعلى من  المحلية 

الهجرة في  إلى ذلك، إن  تحمل مخاطر االستثمار. يضاف 

ُمكِسبَة في شكل  حد ذاتها تسفر غالباً عن فرص تصدير 

الوطن« داخل جاليات  الحنين إلى  أسواق محجوزة »لسلع 

الشتات. وهكذا يصبح المهاجرون يمثلون مصدراً تجديدياً 

الزراعة على المستوى المحلي تحديداً. وحتى لو لم  لتمويل 

تستثمر الحواالت المالية مباشرة في الزراعة، فإنها تساعد 

الذي ييسر األخذ  المخاطر، األمر  التخفيف من حدة  على 

بتكنولوجيات وممارسات جديدة. 

الزراعة  على  المالية  للحواالت  الدقيق  التأثير  إن 

على  ليعتمد  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  المزارعين  وعلى 

الريفية  المناطق  بعض  في  فمثالً،  لذلك.  الخاص  السياق 

على  االنخفاض  إلى  باإلنتاج  الهجرة  تؤدى  المغرب،  في 

العاملة  األيدي  انسحاب  بسبب  وذلك  القصير  المدى 

الطويل  المدى  على  التأثيرات  تكون  بينما  الزراعة،  من 

 de( الزراعة  في  تُستَثْمر  المالية  الحواالت  ألن  إيجابية 

بلدان  في  النتائج  نفس  لوحظت  وقد   .)2007  ،Haas

المحصول  إنتاج  أن  من  الرغم  فعلى  الجنوبة،  أفريقيا 

في  المحصول  إنتاجية  فإن  البداية؛  في  انخفض  المحلي 

تدفق  بفعل  قوة  ازدادت  الماشية  وملكية  األطول،  األجل 

الزراعة  في  العاملين  أجور  وارتفعت  المالية،  الحواالت 

عن  بالكامل  التعويض  تم  غانا،  وفي   .)1987  ،Lucas(

وذلك  الوقت،  بمرور  للهجرة  المبدئية  السلبية  التأثيرات 

داخل  اإلنتاج  من  كالً  طّْت  نَشَّ التي  المالية  الحواالت  بفضل 

.)2004  ،Tsegai( الزراعي  غير  واإلنتاج  المزرعة، 

تأثيرات  وجود  أيضاً  آسيا  من  الواردة  القرائن  وتبين 

الفلبين  ففي  المالية.  للحواالت  األطول  المدى  على  إيجابية 

المالية  الحواالت  أن   )2011(  Gonzalez-Velosa وجد 

كذلك  واستُخدمت  العامل  المال  رأس  في  تُستثمر  كانت 

المالية  الحواالت  تلقوا  الذين  المزارعين  أن  ذلك  كتأمين. 

القيمة،  عالية  المحاصيل  لزراعة  استعداداً  أكثر  كانوا 

في  ولالستثمار  والدّراَسات،  اليدوية  الجرارات  والستخدام 

تكن  لم  حيث  اإلنتاج  على  سلبية  تأثيرات  توجد  ولم  الري. 

عامة،  وبصفة  اإلنتاج.  في  العاملة  األيدي  على  قيود  هناك 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  65االستثمار في 
أما  الزراعية.  التنمية  يَسرت  قد  المالية  الحواالت  أن  ُوجد 

إلى  تشير  أدلة  على   )2003(  Sen عثر  فقد  بنغالديش،  في 

الهجرة،  ذلك  في  بما  المزرعة،  خارج  العاملة  األيدي  أن 

لألسر  سمحت  قد  التنويع،  استراتيجيات  مع  جنب  إلى  جنباً 

لبنغالديش  وبالنسبة  األصول.  تُراكِم  بأن  الفقيرة  الريفية 

يوجد  الذين  المزارعين  أن   )2008(  Mendola يبين  أيضاً، 

استخدامهم  احتماالت  تكون  دولي  مهاجر  أُسرهم  في 

أكثر.  تنوعاً  األكثر  الغلة  ذات  األرز  لسالالت 

على  المالية دائماً  الحواالت  تتدفق  ومع ذلك، ال 

الزراعة. ففي الصين، مثالً، وجد   االستثمار اإلنتاجي في 

الحبوب  الكلي من  اإلنتاج  أن   )2008(  Rozelleو  de Brauw

بالمائة نتيجة  الفترة 1986-1999 هبط بنحو 2  خالل 

بالمائة،  ارتفع بنسبة 16  المتاح  للهجرة، غير أن دخل األُسرة 

النقدية استُخِدمت غالباً في االستهالك  وأفادا بأن التحويالت 

اإلنتاجي. وهناك دالئل ملموسة على أن  بدالً من االستثمار 

المهاجرين المكسيكيين يميلون إلى االستثمار في المساكن 

بدرجة أكبر من االستثمار في األنشطة اإلنتاجية )انظر 

.)2008 ،Rozelleو  de Brauw المراجع في

تُستثمر  المالية  الحواالت  كانت  إذا  ما  يُحِدد  الذي  ما 

باكستان  بشأن  جيداً  معروفة  دراسة  َخلَُصت  الزراعة؟  في 

المواتية،  غير  السياسات  أن  إلى   )1987(  Ballard بها  قام 

األساسية،  التحتية  البنية  ورداءة  المركزي،  التسعير  مثل 

ُمرِبح.  غير  الزراعة  في  المالية  الحواالت  استثمار  جعلت 

االستهالك،  إلى  المالية  الحواالت  توجهت  ذلك،  من  وبدالً 

وجد  األخيرة،  اآلونة  وفي  الزراعية.21  غير  األنشطة  وإلى 

تستخدم  لم  األلبانية  األسر  أن   )2007( وآخرون   Miluka

تزيد  التي  التكنولوجيات  في  لالستثمار  المالية  الحواالت 

 Ballard اكتشف  وكما  الوقت.  في  وتقتصد  اإلنتاجية  من 

أعربت  األلبانية  الزراعية  األُسر  فإن  الباكستانية،  األسر  بشأن 

السياق  وجدت  ألنها  الزراعة،  من  الخروج  في  رغبتها  عن 

لها.  مساند  غير  السياسي 

يذهب  الذي  القول  الهند  من  الواردة  األدلة  وتؤيد 

عندما  لالستثمار  المالية  الحواالت  تجتذب  الزراعة  أن  إلى 

 Singhو  Oberai وجد  فمثالً  مربحة.  الزراعة  تكون 

مناطق  من  خصيبة  منطقة  وهي  البنجاب،  في  أنه   )1983(

ناحية  ومن  الزراعة.  في  المالية  الحواالت  استثمرت  الهند، 

بالمائة   30 حيث  جاركند،  من  الواردة  القرائن  تُبين  أخرى، 

أولئك  من  فقط  بالمائة   13 أن  للزراعة،  تصلح  األرض  من 

أنفقوا  قد  األرض  من  أكراً   20-5 يمتلكون  الذين  األشخاص 

الزراعية  اإلنتاجية  االستخدامات  على  اإلضافي  دخلهم 

 .)2003  ،Karanو  Dayal(

يجرى  المالية  الحواالت  أن  إلى   )2007(  Mansuri مؤخراً  أجراه  بحث  21  توصل 

اآلبار  وفي  الجرارات  وفي  الزراعية  األراضي  وفي  الزراعية،  اآلالت  في  استثمارها 
أيضاً.  البشرى  المال  رأس  وفي  األنبوبية 

النطاق  الواسع  الزراعي  االستثمار  َجْعل 
الصغيرة  الحيازات  أصحاب  اعتبارات  يراعى 

اكتساب  عمليات  نحو  االتجاه 
النطاق الواسعة  األرض 

النطاق يطرح تحديات كبيرة  الواسع  إن االستثمار الخاص 

السنوات األخيرة طفرة  الحكومات. فقد شوهدت خالل  أمام 

في عمليات اكتساب األراضي بواسطة األجانب الستخدامها 

النامية. ويمثل اكتساب األرض نقالً  البلدان  الزراعة في  في 

الزراعي  المال  للملكية، ولكنه ال يضيف بالضرورة إلى رأس 

بلد ما. وفقط في حالة وجود أصول رأسمالية إضافية  في 

مصاحبة الكتساب األرض مثل إدخال تحسينات على األراضي 

التحية األساسية، وعلى المعدات أو المعرفة؛ ال  البنية  وعلى 

يمكن اعتبارها استثماراً من منظور المجتمع. وهكذا، فعلى 

البلدان  أمام  يتيح فرصاً  اكتساب األرض قد  أن  الرغم من 

المال  - والمتوسط الجتذاب رأس  المنخفض  الدخل  ذات 

الحاجة، فإن مجرد نقل األرض  إلىه  الذي تشتد  الزراعي 

ال يكفي لذلك. ويمكن لعمليات اكتساب األراضي هذه 

أن تترتب عليها تداعيات خطيرة تعاني منها المجتمعات 

المتأثرة بها، غير أن نطاق وتأثيرات مثل هذه  المحلية 

المعامالت ال تتضح دائماً من تقارير وسائل اإلعالم. 

البيانات بشأن عمليات اكتساب األراضي، التي  وتميل 

بيان أن حجم  البلد إلى  العملية داخل  البحوث  تستند إلى 

تقُل كثيراً عن العدد الذي تؤكده  المعامالت الُمسجلة رسمياً 

األرض  أن مقدار  الرغم من  اإلعالم، وذلك على  تقارير وسائل 

المنقولة يمكن أن يكون كبيراً، وأن الكيانات األجنبية تمثل 

عادة أقلية المستثمرين )الجدول 11(. وكحالة متطرفة، 

ليبيريا  الزراعية في  تعرض أكثر من نصف جميع األراضي 

الفترة ما  النطاق الكتساب األراضي خالل  لعمليات واسعة 

بالمائة فقط منها هي  أن نسبة 30  بين 2004 و2009، غير 

كبيراً منها  التي اشتملت على مستثمرين أجانب، وأن جانباً 

 Deininger( لالمتيازات القديمة  كان يمثل استمراراً 

بها من  بأس  ال  وByerlee، 2011(. وقد دخلت حصص 

اكتساب األرض في  الزراعية في عمليات  جميع األراضي 

بالمائة(، غير أن  إثيوبيا )10  بالمائة(، وفي  كمبوديا )18 

المستثمرين المحليين كانوا يمثلون األغلبية وبخاصة في 

 ،Horne 2011؛ ،Byerleeو  Deininger( األخيرة  السنوات 

األرض  البلدان األخرى فكانت حصة  أما في معظم   .)2011

الزراعية الداخلة في عمليات اكتساب األراضي الواسعة 

بالمائة، كما أن األجانب كانوا  بين 3-1  تتراوح  النطاق 

يمثلون أقلية المستثمرين. ومع ذلك، يمكن لعمليات 

يفيد  الفردية أن تكون كبيرة جداً. فمثالً  اكتساب األرض 

للمشروعات  الحجم األقصى  بأن  Cotula وآخرون )2009( 

الفترة 2004-2009 في  الموافقة عليها خالل  التي تمت 



حالة األغذية والزراعة 2012 66

خمسة بلدان أفريقية هي )إثيوبيا، وغانا، ومدغشقر، ومالي، 

مالي و000  بين 000 100 هكتار في  تراوحت  والسودان( 

425 هكتار في مدغشقر.22 

وتتميز عمليات اكتساب األراضي التي تمت مؤخراً 

بالعديد من الخصائص المثبطة لالستثمار، من بينها )1( 

إشراك المستثمرين الدوليين من غير الشركات »التقليدية« 

المتعددة الجنسيات، و)2( منشأها الجغرافي، و)3( مساحات 

األرض الكبيرة المعنية، و)4( النقص المتكرر في الشفافية 

وعدم اكتمال العقود و)5( ظهور مستثمرين باحثين عن 

إلى  إنتاج األغذية لتصديرها  الموارد، ذوى توجه نحو 

 .)2011 ،Hallamو Cuffaro( األصلية  بالدهم  األسواق في 

التي  األراضى  مصفوفة  انظر  األراضي  صفقات  على  عامة  نظرة  على  للحصول    22

)http://landportal.info/landmatrix/index.php#pages-about( أخيراً  وضعت 

تنخرط  الحكومات  فإن  المضيفة،  البلدان  في  أما 

 Deininger( االستثمار  صفقات  بشأن  التفاوض  في  عادة 

األعمال  وتستأثر   .)2010  ،Hallam 2011؛   ،Byerleeو

بين  األكبر  بالحصة  والصناعية  الزراعية  التجارية 

أن  غير  األراضي،  اكتساب  عمليات  في  المستثمرين 

تشارك  السيادية  الثروة  وصناديق  األجنبية  الحكومات 

مساحات  إيجار  و/أو  اكتساب  في  متزايدة  بصورة 

بين  ومن  النامي.23  العالم  في  الزراعية  األرض  من  كبيرة 

في  تعامالتهم  نطاق  من  يوسعون  الذين  المستثمرين 

الخليج  دول  جانب  إلى  كوريا  وجمهورية  للصين  التابعة  السيادية  الثروة  23  صناديق 

تَبُرْز  أنها  تبدو  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية،  العربية  والمملكة  لقطر،  التابعة 
االستثمار  يكون  األوقات  بعض  وفي  هذه،  األرض  شراء  عملية  في  رئيسيين  كمستثمرين 
تعمل  أخرى  مناسبات  وفي  وحكومة.  حكومة  بين  مباشرة  األجنبية  األرض  في  المباشر 
جهات  ومن  الخاص،  القطاع  من  وسطاء  مع  جنب  إلى  جنباً  السيادية  الثروة  صناديق 

 .)2009  ،McNellis( للدولة  مملوكة  مشروعات  أو  »خاصة«  فرعية 

الجدول 11 

قوائم حصر المساحات الداخلة في عمليات اكتساب واسعة النطاق لألرض 

مجموع األرض الزراعية، اكتساب األرضنطاق التغطية
2009

الحصة األجنبية في 
األرض المكتسبة

الفترة الزمنية

)النسبة المئوية()مليون هكتار(

دراسات حالة قطرية 

حتى 2008..4.3265 البرازيل 1

2004–1.05.5302009كمبوديا 2

2004–1.235512009إثيوبيا 2

2008–2011أقلية3.635إثيوبيا3 

2004–1.62.6302009ليبيريا 2

بنهاية 2010..0.541مالي 4

2004–2.749472009موزامبيق 2

2004–0.87532009نيجيريا 2
2004–4.0137222009السودان 2

بلدان متعددة 

2004–2009..2.5270إثيوبيا وغانا ومدغشقر ومالي والسودان 5

حتى 2009..1.549مالي وجمهورية الو الشعبية الديمقراطية وكمبوديا 6 

2006–2011..482< 3.5كازاخستان وأوكرانيا واالتحاد الروسي 7

حتى أبريل 2010..51800–63 25 بلداً في أفريقيا 8

2008–2009....8156.6 بلداً 9
2006–2009....15–20»البلدان الفقيرة« 10

دراسات عالمية

منذ 2000..154900–20عالمية 11
2000 – نوفمبر 2011..704900–200 عالمية 12

مالحظات: تستخدم الدراسات طرقاً متنوعة لتقدير حجم عمليات اكتساب األرض، بما في ذلك الزيارات الميدانية، والوثائق الحكومية، وتقارير وسائل اإلعالم والبحوث داخل البلدان.

.. = البيانات غير متوافرة. 

المصادر: الهكتارات من األرض الزراعية التي أبلغت عنها منظمة األغذية والزارعة، 2012أ. 1- منظمة األغذية والزارعة 2011ه؛ Deininger -2 و Byerlee، 2011؛ Horne -3، 2011؛ 
Baxter -4، 2011؛ Cotula -5 وآخرون، 2009؛ Görgen -6 وآخرون، 2009؛ Visser -7 و Spoor، 2011؛ Friis -8 و Reenberg، 2010؛ Deininger -9 و Byerlee، 2011؛ 10- 

المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، 2009؛ von Braun -11 و Meinzen-Dick، 2009؛ 12- 2011؛ Anseeuw وآخرون، 2012 .



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  67االستثمار في 
لرأس  الدولية  المجموعات  النامية  البلدان  داخل  الزراعة 

للمعاشات  الدولية  والصناديق  الخاص  السهمي  المال 

 ،Gabasو  Ducastelو  Anseeuw 2009؛   ،McNellis(

 .)2010  ،Wall Street Journal 2011؛   ،Davies 2011؛ 

الواسعة  اكتساب األراضي  ويبدو أن دوافع عمليات 

النطاق تختلف عن تلك الدوافع النمطية لالستثمار األجنبي 

قام  فقد   .)2011 ،Selodو Deiningerو Arezki( المباشر 

ُمَحِددات اكتساب األراضي  الدراسات هؤالء بتحليل  معدو 

النطاق من منظور كل من  الواسعة  الزراعة  األجنبية ألجل 

بلد المنشأ والبلد المضيف. فمن ناحية بلدان المنشأ، 

الرئيسية هي االعتماد بدرجة عالية  الدفع  وجدوا أن قوة 

الظروف  المضيف، وأن  البلد  األغذية؛ من ذلك  على واردات 

الزراعية اإليكولوجية هي العامل المحدد الرئيسي، مع 

بلدان ذات  اكتساب األراضي داخل  احتمال حدوث عملية 

النقيض مما  المناسبة. وعلى  وفرة كافية من األراضي 

يُتداول في الكتابات العامة بشأن االستثمار األجنبي المباشر؛ 

اكتشفت هذه الدراسة عالقة إحصائية واهية بين المؤشرات 

المعيارية للحوكمة، وبين اكتساب األراضي، مما يشير إلى 

أن المستويات الكلية للحوكمة في البلد المضيف ليست 

النهاية، ومن األمور  التدفقات. وفي  لمثل هذه  قوياً  ُمحِدداً 

بين  قوياً  سلبياً  ارتباطاً  الدارسون  المهمة، أن وجد هؤالء 

مؤشر حوكمة األراضي وبين عمليات اكتساب األراضي. ومن 

المتغيرات الرئيسية الداخلة في هذا المؤشر أمن الحيازة، 

القائمة في األرض، ووجود سياسات  بالحقوق  واالعتراف 

باألرض.  الصلة  النزاعات ذات  خاصة باألرض ومستويات من 

من ذلك هو أن ُضعف حوكمة األرض  وما يستفاد ضمنياً 

المضيف،  البلد  القائمة لدى  ورداءة حماية حقوق األرض 

إما ألن  األراضي،  اكتساب  قد تكون من محددات عمليات 

المستثمرين يحبذون البُلدان ذات الحماية الضعيفة لحقوق 

أن  التي يمكن  البلدان  الحقيقة هي  تلك في  أو ألن  األرض، 

تتم فيها مثل هذه الصفقات. 

تكون  أن  الحالي،  الوقت  في  المرجح  غير  ومن 

على  ملحوظة  تأثيرات  يُحِدث  الذي  بالحد  كبيرة  التدفقات 

كانت  سواء   - التأثيرات  فإن  ذلك،  ومع  العالمي.  المستوى 

يمكن  والمحليات  البلدان  بعض  داخل   - سلبية  أو  إيجابية 

عامل  وثمة  لها.  االهتمام  إيالء  وتستدعي  كبيرة  تكون  أن 

المستقبلي  التزايد  إمكانية  هو  االهتمام،  إلى  يدعو  آخر 

أمراً  يظل  ذلك،  مع  هذا،  أن  إال  التدفقات؛  هذه  لمثل 

ليست  أنه  مالحظة  ينبغي  الوقت،  نفس  وفي  مؤكد.  غير 

تُمّول  النطاق  الواسعة  األراضي  اكتساب  عمليات  جميع 

عملية  أن  من  التقارير  تفيده  ما  وأن  أجنبية.  مصادر  من 

ما  غالباً  أجنبية  جهات  جانب  من  تتم  األراضي  اكتساب 

نصف  من  أكثر  يكون  ما  وغالباً  جزئياً،  محلياً  اكتساباً  يكون 

يتملكونها.  محليين  مستثمرين  جانب  من  ُمكتسب  األرض 

النطاق  الواسع  الزراعي  االستثمار  تأثير 
يمثل  الكتسابها(  التالي  )واالستثمار  األراضي  اكتساب  إن 

المؤسسيين  المستثمرين  جانب  من  االستثمار  أشكال  أحد 

االستثمار  من  أخرى  أشكال  تشتمل  ال  وقد  النطاق.  واسعي 

مثل  لتأثير  ويمكن  األرض.  على  المباشرة  السيطرة  على 

المحلية  والمجتمعات  المتلقية  البلدان  على  االستثمار  هذا 

االستثمار  بنموذج  يرتهن  مختلفاً،  تأثيراً  يكون  أن  المتأثرة 

به  تقوم  الذي  لالستثمار  يمكن  ناحية،  فمن  المختار. 

يُسهم  أن  يمكن  فهو  فرصة،  يمثل  أن  الزراعة  في  الشركات 

البلدان  لدى  االستثمار  مجال  في  كبيرة  ثغرات  سد  في 

إلى  تفتقر  ولكنها  وفيرة،  طبيعية  موارد  لديها  التي  الفقيرة 

ويمكن  اإلنتاجية.  لزيادة  الكثيف  االستثمار  على  القدرة 

إلى  يؤدى  وأن  التحتية،  البنية  إنشاء  يدعم  أن  لالستثمار 

الممكنة  المزايا  وتشمل  الفنية.  والدراية  التكنولوجيا  نقل 

عائدات  وكذلك  والدخول  العمالة  فرص  توليد  األخرى 

على  يشتمل  الذي  لالستثمار  يمكن  ذلك،  ومع  التصدير. 

إمكان  بينها،  من  كبيرة  مخاطر  تكتنفه  أن  األراضي  اكتساب 

في  وبخاصة  لألرض،  الحاليين  المستخدمين  حقوق  إهمال 

الحقوق  حماية  على  تَسهر  ومؤسسات  قوية  حوكمة  غياب 

حدوث  أيضاً  الجسيمة  التهديدات  بين  ومن  الحالية. 

الطبيعية  الموارد  استنفاد  بينها،  من  سلبية،  بيئية  تأثيرات 

البيولوجي.  والتنوع  والغابات  والمياه،  كالتربة، 

إبراز  إلى  األخيرة  المبادرات  من  العديد  وترمى 

على  النطاق  الواسع  الزراعي  االستثمار  تداعيات  على  دليل 

عقدت  السياق،  هذا  وفي  الصغيرة.  الحيازات  أصحاب 

نوفمبر/ في  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 

الدولي  االستثمار  بشأن  خبراء  اجتماع   2011 الثاني  تشرين 

باستعراض  قام  النامية،  البلدان  لدى  الزراعي  القطاع  في 

دراسات  من  سلسلة  ذلك  في  بما  للمعرفة،  الحالي  الوضع 

الرئيسية  النتائج  على  لإلطالع  وذلك   19 اإلطار  )انظر  الحالة 

الزراعي  االستثمار  مشروعات  حول  الدراسات(،  هذه  إلحدى 

والمحليين  األجانب  المستثمرين  جانب  من  النطاق  الواسع 

وقد  2001و(  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  )منظمة 

نماذج  من  مختلفة  أنواع  على  الدراسات  هذه  اشتملت 

خاصة  وأساليب  مختلفة  ودرجات  التجارية  األعمال 

اكتساب  على  بعضها  واشتمل  المحليين.  السكان  لمشاركة 

األخر  بعضها  يشتمل  ولم  المستثمرين،  جانب  من  األرض 

كما  الُمالَحظَة،  التأثيرات  بشدة  تنوعت  وقد  ذلك.  على 

العوامل.  من  طائفة  على  اعتمدت 

اشتملت التأثيرات اإليجابية على المستوى الوطني 

المحاصيل،  الزراعي والغالت، وتنويع  على زيادات في اإلنتاج 

إلى  التصدير،  المزيد من حاصالت  وفي بعض األحيان، على 

التي يستهدف  إتباع معايير أعلى أيضاً في الحاالت  جانب 

فيها االستثمار أسواق التصدير. وعلى المستوى المحلي، 
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كان من بين تأثيرات االستثمار األجنبي المباشر توليد 

أُنشئت حديثاً  التي  الوظائف  فُرص عمالة. ومع ذلك، كانت 

المدة في غالب األحيان، وبأعداد محدودة، ولم  محدودة 

يكن شاغلوها دائماً من المحليين، وكان خلق فرص العمل 

الجديدة محل فرص عمل  العمل  عندما حلت فرص  محدوداً 

األمثلة  ُعثر على بعض  أو فرص عمل حرة. وقد  سابقة، 

اإليجابية التي تتعلق باعتماد تكنولوجيات والحصول على 

أو في   - المستقلين  المزارعين  المهارات - في حالة خطط 

حالة بنية تحتية جديدة أو ُمحسنة. 

المحلي  االقتصاد  على  إيجابية  تأثيرات  حدثت  وقد 

المشروع  فيها  كان  التي  الحاالت  في  خاصة  بصفة 

المزارعون  بنشاط  فيه  وشارك  شمولياً،  االستثماري 

أو  مثالً،  المستقلين  المزارعين  خطط  خالل،  من  المحليون، 

هذه  اشتملت  وقد  مشتركة.  مشروعات  أو  بعقود،  الزراعة 

المستقلين،  للمزارعين  أعلى  دخول  على  اإليجابية  التأثيرات 

الُنواة،  المزرعة  إلى  والخدمات  المنتجات  بيع  مقابل 

عليها  يحصل  التي  لألجور  المزرعة  داخل  االستثمار  وإعادة 

للحصول  سبيالً  وجدوا  الذين  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

األجور.  من  دخول  على 

كافية  دالئل  الدراسات  قدمت  أخرى،  ناحية  ومن 

النطاق  الواسع  لالكتساب  المحتملة  السلبية  التأثيرات  على 

واضحة  حدود  فيها  توجد  ال  التي  البلدان  داخل  لألراضي 

 19 اإلطار 

عمليات اكتساب األراضي الواسعة النطاق في كمبوديا 

الناتج  من  بالمائة   35 حوالي  كمبوديا  في  الزراعة  ُتولِّد 

و65   )2012 الدولي،  )البنك  البلد  لذلك  اإلجمالي  المحلي 

لألمم  والزراعة  األغذية  )منظمة  لديه  العمل  فرص  من  بالمائة 

األجنبي  االستثمار  تدفقات  ازدادت  وقد  2012أ(  المتحدة، 

االستثمار  وازداد  الزراعة.  وإلى  إجماالً  ملموسة  بدرجة  المباشر 

أمريكي  دوالر  مليون  قدره  سنوي  متوسط  من  المباشر  األجنبي 

دوالر  مليون   53 قدره  متوسط  إلى   2003-2000 الفترة  خالل 

 .2010-2007 الفترة  خالل  أمريكي 

أجنبية  سواء  كبيرة،  اقتصادية  أرض  امتيازات  ُقِدمت  وقد 

 99 لمدة  إيجار  عقود  شكل  في  نمطية  وبصورة  محلية،  أو 

التصنيع  أنشطة  و/أو  الزراعة  أنشطة  مشروعات  إلى  عاماً 

في  األرض  من  كبيرة  مساحات  تأجير  بالفعل  وتم  الزراعي. 

الحادي  القرن  من  األول  العقد  وأوائل  التسعينات  أواخر 

قبل   ،)2001 إلى   1999 من  هكتار   435  000( والعشرين 

امتيازات  بشأن  الفرعي  والمرسوم   ،2001 قانون  يؤدى  أن 

لتنظيم  نظامي  إطار  إنشاء  إلى   2005 في  االقتصادية  األراضي 

عمليات  إجراء  فرض  ذلك  في  )بما  االقتصادية  األرض  امتيازات 

وتحديد  االجتماعية  اآلثار  تقييم  وعمليات  البيئية  التقييم 

المعنية(.  األراضي  مساحات 

مساحة  مجموع  بلغ   ،2009 إلى   1995 من  الفترة  وخالل 

األراضي  من  االقتصادية  االمتيازات  في  الداخلة  األراضي 

بالنسبة  كبير  مقدار  وهو  هكتار،  مليون  نحو  عليها  والموافق 

مليون   17.5 نحو  فيه  لألراضي  الكلية  المساحة  َتبُلغ  لبلد 

)منظمة  زراعية  أرض  تعتبر  هكتار  مليون   5.5 منها  هكتار؛ 

األراضي  وأغلبية  2012أ(.  المتحدة،  لألمم  والزارعة  األغذية 

محلياً،  مملوكة  مشروعات  تشمل  امتيازات  هيئة  على  المقدمة 

معظمها  األجانب،  المستثمرين  إلى  بالمائة   35 ذهاب  مع 

نام،  فييت  من  مستثمرون  تنازلياً  يتلوها  صينية،  مشروعات 

وغيرها1.  كوريا  وجمهورية  وتايلند، 

زراعية  مشروعات  لسبعة  األولية  التأثيرات  تحليل  وقدم 

زراعية  أرض  مساحة  منها  واحد  كل  يغطى   ،2010 في  نشيطة 

كل  على  الدليل  وقدم  هكتار،   10000 إلى   4000 من  تتراوح 

بصورة  الممكن  غير  من  أنه  غير  والتكاليف.  المنافع  من 

الحالة  دراسات  مشروعات  تمثيل  مدى  من  التثبت  واضحة 

َولََّدت  المشروعات  فجميع  البلد.  داخل  اتساعاً  األكثر  لألنماط 

المهرة،  غير  العمال  إلى  وأجوراً  العمل،  فرص  من  كبيراً  عدداً 

لُعمال  األدنى  الحد  من  بكثير  أكبر  التقارير،  عنها  أفادت 

المنافع  هذه  جاءت  ذلك،  ومع  الكمبوديين.  المالبس  صناعة 

العيش  كسب  وسبل  األراضي  حيازات  ُفقدان  حساب  على 

بعض  وفي  المحلية.  المجتمعات  جانب  من  بها  المرتبطة 

التلوث  مثل  بيئية  مشكالت  وجود  على  دليل  توافر  الحاالت 

إجراء  ينبغي  أنه  من  الرغم  على  وذلك  الغابات،  إزالة  أو 

الوصول  أجل  من  ُعمقاً  أكثر  تكون  للتأثيرات  شاملة  تحليالت 

أكيدة.  خالصات  إلى 

المطاط  ألشجار  مزرعة  وهي  المشروعات،  أحد  أن  ويبدو 

الشمولية.  كفالة  في  نجاحاً  أكثر  كانت  هكتار   4000 حجمها 

المحلي،  المجتمع  مشاركة  من  عالية  بدرجة  تميزت  فقد 

المجتمع  بواسطة  األرض  من  كبير  جزء  ملكية  وباستمرار 

المنازعات.  حسم  في  وبالنجاح  المحلي 

النتقادات  كمبوديا  في  باألرض  الخاصة  االقتصادية  االمتيازات  تعرضت   1

المحِليين،  السكان  على  تأثيراتها  بسبب  المحلي  المجتمع  جانب  من  عنيفة 

مايو/  7 في  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  أذاعته  تقرير  ويفيد  البيئية.  وتأثيراتها 

السكان  للحد من طرد  األراضي  منح  أوقفت  كمبوديا  أن حكومة   ،2012 أيار 

.)2012  ،BBC( لألشجار  المشروع  غير  الَقْطع  من  كذلك  وللحد   المحليْين 

.2011 للتنمية،  السنوي  االستعراض  أساس  على  المصدر: 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  69االستثمار في 
ضعيفة.  الحوكمة  وحيث  المحلية  األرض  حقوق  لتعريف 

أصحاب  إزاحة  على  السلبية  االجتماعية  التأثيرات  واشتملت 

كاف،  تعويض  بدون  )غالباً  المحليين  الصغيرة  الحيازات 

للرعويين،  بالنسبة  الرعي  أرض  وفقدان  تعويض(،  بال  أو 

عامة،  وبصفة  المحلية،  للمجتمعات  بالنسبة  الدخل  وفقدان 

النخفاض  نتيجة  العيش  كسب  سبل  على  السلبية  التأثيرات 

الموارد.  على  الحصول  فرص 

البيئية  التأثيرات  على  األدلة  بعض  توافرت  وقد 

الموارد  على  الضغط  ارتفاع  رئيسية  وبصورة  السلبية، 

الحرجي  الغطاء  من  وللتقليل  للتكثيف  نتيجة  الطبيعية 

األحيان  غالب  في  ذلك  مرجع  وكان  البيولوجي.  والتنوع 

ولغياب  البيئية  لآلثار  والُمسبق  السليم  التقدير  غياب  إلى 

أن  ُوِجَد  أنه  إال  التنفيذ.  أثناء  بيئياً  الفعالة  اإلدارة  نُظم 

تكنولوجيا  اعتماد  إلى  تؤدى  االستثمار  مشروعات  بعض 

للبيئة.  صديقة 

التأثيرات  الدراسات إلى أن  المطاف، تشير  وفي نهاية 

الواقعة على االقتصاد المحلي تعتمد على طائفة واسعة 

إلى  للغاية، تشير  المهم  العوامل. وأنها، وهذا هو  من 

أن التأثيرات اإليجابية بالنسبة للمجتمعات المحلية من 

الُمحتمل أن تتجسد في حالة اشتمال االستثمار على  غير 

إذا كانت األرض قد سبق استغاللها  اكتساب لألرض، وبخاصة 

السابق )بما في ذلك بصورة غير نظامية( من جانب  في 

المجتمعات المحلية. وهناك نماذج أعمال تجارية أخرى 

ُح بدرجة أكبر أن تُولِّد منافع للسكان المحليين.  يُرَجَّ

على   - التأثير  تحدد  التي  الحرجة  العوامل  أما 

واإلطار  السياسات،  فتشمل   - بالفعل  يقع  ما  عكس 

وقدرات  المضيف،  البلد  لدى  والمؤسسي  القانوني 

متابعة  على  المحلية  والمؤسسات  المضيفة،  الحكومات 

الظروف  تكون  المحلي،  المستوى  وعلى  وإنفاذها.  العقود 

المجتمع  منظمات  قدرات  وكذلك  واالقتصادية  االجتماعية 

أموراً  المزارعين  منظمات  وبخاصة  المحلية،  المدني 

نموذج  نوع  على  حد  أبعد  إلى  التأثيرات  وتعتمد  مهمة. 

التفاوض،  وعملية  العقود  وظروف  وشروط  الُمَنفذ،  األعمال 

جانب  من  أما  االستثمار.  لمشروعات  والتخطيط  والتصميم 

السوق  دراسة  هي  المهمة  األبعاد  تكون  المستثمر، 

التنمية  مقابل  المضاربة  )مثل  األولوية  ذات  واألهداف 

المشروعات  مديري  قدرة  وكذلك  للمستثمر  األجل(  طويلة 

ومن  المحلي.  المجتمع  مع  الشراكات  عمل  على  المحليين 

دعم  وجود  إلى  الحاجة  هي  الرئيسية  النهائية  النتائج  بين 

النجاح.  لضمان  ثالثة  أطراف  جانب  من  وفعال  منحاز  غير 

الزراعية  االستثمارات  أن  إلى  أيضاً  الدالئل  وتشير 

بتفاوت  تتفاوت  تداعيات  على  تنطوي  باألرض  العالقة  ذات 

والمنظمات  الحكومات  فإن  لذلك،   .)20 )اإلطار  الجنس  نوع 

إلى  تحتاج  الزراعة  في  االستثمار  تشجع  التي  الدولية 

جانب  إلى   - محددة  بصورة  الجنسانية  األمور  مع  التعامل 

والبرامج  السياسات  في   - االجتماعي  باإلنصاف  االهتمامات 

االستثمارات. هذه  بمثل  الصلة  ذات 

نماذج   - األرض  الكتساب  بدائل 
الشاملة  لألعمال  أخرى 

تقوم  الذي  النطاق  الواسع  االستثمار  يؤدى  أن  يجب  ال 

الزراعة  تحويل  إلى  بالضرورة  الزراعة  في  الشركات  به 

أشارت  وكما  النطاق.  واسعة  زراعة  إلى  النطاق  الصغيرة 

نماذج  توجد  عاليه،  نوقشت  التي  الحالة  دراسة  دالئل 

تتمكن  أن  أكبر  بدرجة  يُرََجح  التي  الشاملة  للشراكة  أخرى 

طريق  عن  المرغوبة  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  من 

والشركات  المحليين  المزارعين  أصول  بين  الناجح  الجمع 

المزارعون  يقوم  النماذج،  هذه  مثل  ففي  المستثمرة. 

المحلية،  والمعرفة  العاملة  واأليدي  األرض،  بتوفير  المحليون 

المال،  رأس  بتوفير  المؤسسات  مستثمرو  يقوم  بينما 

والمعرفة  التكنولوجيا  على  والحصول  األسواق،  ولوج  وفرص 

بأن  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  تسمح  وقد  المتخصصة. 

خاصتهم.  المزارع  داخل  اإلنتاجية  تزيد  باستثمارات  يقوموا 

هو  المجال  هذا  في  فرصاً  يتيح  اتجاه  وثمة 

في  االستثمار  صناديق  ظهور  سرعة  في  المتمثل  التطور 

على  أنشطته  الصناديق  هذه  من  الكثير  ويركز  الزراعة. 

الصغيرة  الريفية  والمشروعات  الزراعية،  األعمال  مشروعات 

خالل  من  القيمة  إضافة  على  التركيز  مع  والمتوسطة، 

بالجملة،  والبيع  اللوجستية،  والخدمات  التصنيع،  خدمات 

صندوقاً   31 بتحليل   )2010( وآخرون،   Miller قام  وقد  الخ. 

الصناديق  هذه  مثل  إمكانيات  الحظوا  وقد  استثمارياً، 

غالباً  يُعتَبر  مجال  في  الخاص  القطاع  اهتمام  زيادة  في 

ويمكن  المستثمرين.  من  للكثير  بالنسبة  المخاطر  َشديَد 

والمصاعب  المخاطر  من  تُقلِل  أن  الصناديق  هذه  لمثل 

طريق  عن  وذلك  الفرديون  المستثمرون  يواجهها  التي 

مشروعات  من  مجموعة  عبر  وتنويعها  الموارد،  تجميع 

صندوق  مدير  إلى  بحافظتها  والعهود  الزراعية  األعمال 

في  التنمية  وكاالت  من  الكثير  استثمرت  وقد  متخصص. 

العادة  في  تقوم  وهي  الزراعية،  االستثمارية  الصناديق  هذه 

ضمان  على  للمساعدة  مواٍز  تقنية  مساعدة  مرفق  برعاية 

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  االستثمارات  تفيد  أن 

الصغيرة.  الحيازات  وأصحاب 

لتحليل  إطاراً   )2010(  Cotulaو  Vermeulen ويقدم 

وكبار  والُمَشغلِّين  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  إشراك  طبيعة 

األبعاد  من  اإلطار  ويتألف  األعمال،  نماذج  في  المستثمرين 

التالية:  بينياً  المترابطة  األربعة 

يمتلكون  ● الذين  هم  المصلحة  أصحاِب  من  أَُى  الملكية: 

الرئيسية؟ وأصوله  المشروع 
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التداعيات الجنسانية لالستثمارات ذات الصلة باألرض في جمهورية تنزانيا المتحدة

المتحدة  تنزانيا  جمهورية  شمال  في  حالة  دراسة  قامت 

االستثمار  وتداعيات  جنسانياً  المتفاوتة  التأثيرات  بتحليل 

وقد  والبستنة.1  الجتروفا  إنتاج  في  الشركات  بها  تقوم  التي 

االكتساب  على  المعتمدة  غير  االستثمارات  على  التشديد  تم 

التي  األخرى  األعمال  نماذج  وعلى  لألرض،  النطاق  الواسع 

ترتيبات  وعلى  مجموعات،  داخل  المستقلين  المزارعين:  تشمل 

المستوى  على  النظامية  وغير  النظامية  المستقلين  المزارعين 

بأجر.  الدائمين  والعمال  الفردي، 

للبحث  التي خضعت  األعمال  أن  الدراسة  هذه  وجدت  وقد 

بالنسبة  الدخل  لتوليد  وفرصاً  جديدة،  عمالة  فرص  تخلق 

أيضاً  ووجدت  بالدراسة.  المشمولة  األقاليم  في  الريفيين  للسكان 

توليد  وفرص  العاملة،  باأليدي  تتعلق  جنسانياً  متفاوتة  تداعيات 

من  وكان  بأجر.  وللعاملين  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  الدخل 

يلي:  ما  الرئيسية  النتائج  بين 

المستقالت  ● المزارعات  غير  من  المتزوجات  النساء  أن 

بدون  أكبر  عمل  عبء  تحمل  إلى  يَِملْن  ذاتهن  حد  في 

إلى  يشير  مما  االستثمارات،  من  متساوية  بصورة  االستفادة 

المرأة.  إلى  موجهة  دخل  توليد  فرص  إلى  حاجة  وجود 

أن  ● إلى  المستقالت  للمزارعات  دخل  توليد  إمكانية  تميل 

لدى  عما  لديهن  أقل  موارد  لوجود  نظراً  محدودة  تكون 

الرجال. 

بل  ● متساوية  بفرص  النساء  تمتعت  أخرى،  ناحية  من 

للرجال  أُتيحت  التي  الفرص  من  األحيان  بعض  في  وأفضل 

غير  البستنة،  مجال  في  نظامية  أعمال  في  بأجر  للعمل 

بين  التفرقة  إلى  أدت  لألدوار  الجنسانية  التقسيمات  أن 

»النساء«. وأعمال  »الرجال«  أعمال 

في  ● مجموعات  داخل  المستقالت  المزارعات  ترتيبات  أن 

بإمكانيات  والرجال  النساء  من  كالً  زودت  الخضر  إنتاج 

مزارع  في  المتقطع  العمل  من  أفضل  دخل  لتوليد 

للتوسع  قابالً  مصدراً  خاصة  بصفة  للنساء  ووفرت  البستنة، 

القائمة  الدخل  توليد  أنشطة  الستكمال  النقدي  الدخل  من 

األغذية.  وإنتاج 

تداعيات  ● المحاصيل  من  المختلفة  األنواع  على  تترتب  قد 

المرأة  لدى  أن  ُوِجَد  األمر،  حقيقة  ففي  مختلفة:  جنسانية 

نقدي  دخل  على  الحصول  في  الرجال  لدى  مما  أفضل  فرصاً 

والتي  المنخفضة  الربحية  ذات  الجتروفا،  بذور  جمع  من 

النساء  من  أقل  عدد  تمكن  وقد  نسائياً«.  »محصوالً  تعتبر 

الخضر  بذور  مثل  ربحية  األكثر  الفرص  إلى  الوصول  من 

البداية. في  المال  رأس  من  أكبر  مبلغ  إلى  تحتاج  التي 

في  تؤثر  باألرض  الصلة  ذات  االستثمارات  أن  ُوجد  وقد 

حيث  من  مختلفة  بصورة  الفقراء  والريفيين  الفقيرات  الريفيات 

إلى  عليها،  والسيطرة  واستخدامها  األرض  إلى  وصولهم  فرص 

أخرى:  أمور  جانب 

صالحيات  ● من  يحسن  لم  ُمستِقالت  ُمنِتَجات  بصفة  التعاقد 

القرارات  واتخاذ  األسر  بين  فيما  السيطرة  حيث  من  المرأة 

منها.  دخل  على  والحصول  األرض  استخدام  بشأن 

من  ● تمكنَّ  ُمستِقالت  كُمنِتَجات  تعاقدن  الالئي  النساء 

ومع  إضافية.  أرض  استئجار  طريق  عن  إضافي  دخل  توليد 

األعمال. في  للبدء  الموارد  توافر  ذلك  استلزم  فقد  ذلك، 

للمنتجين  ● كزوجات  بالزراعة  يُقمن  الالئي  النساء  تمكنت 

اتخاذ  على  القدرة  زيادة  من  التعاقديين  المستقلِين 

مسألتي  في  أنهن  غير  األرض،  استخدام  بشأن  القرارات 

في  استمررن  عليها،  والسيطرة  األرض  على  الحصول 

أزواجهن. على  االعتماد 

المزارعات  ● مجموعات  في  المشتركات  النساء  إن 

األرض،  على  للحصول  محسنة  فرصاً  وجدن  المستقالت 

لالستهالك  اإلنتاج  من  األرض  تحويل  تفادى  من  وتمكَّن 

السوق.  في  لبيعها  المحاصيل  إلنتاج  الذاتي  الغذائي 

الجيدة  الممارسات  من  سلسلة  كذلك  البحث  حدد  وقد 

التي  األعمال  نماذج  من  نموذج  بكل  المرتبطة  المحددة 

أشارت  وقد  التنظيمية.  الممارسات  في  ُتدرج  أن  يمكن 

من  تحد  التي  القيود  مواجهة  إلى  الحاجة  إلى  الدراسة 

للسوق،  ينتجن  الالئي  المزارعات  أنشطة  إلى  المرأة  وصول 

للسوق،  ينتجن  الالئي  للمزارعات  الخاص  الدعم  أهمية  وإلى 

إلى  البحث  وخلص  القدرات.  وبناء  التدريب  ذلك  في  بما 

ميزة  وفر  مجموعات  داخل  المستقلين  المزارعين  ترتيب  أن 

الدراسة  في  المشاركون  نها  َثمَّ التي  الحر،  العمل  هي  كبيرة 

العمالة  فرص  من  أفضل  أنها  أساس  على   - النساء  وبخاصة   -

البستنة.  مزارع  في  المتقطعة 

في  دراسة  أول  المتحدة هي  تنزانيا  بجمهورية  الخاصة  الحالة  دراسة   1

والزراعة  األغذية  منظمة  َكَلفت  الذي  الموضوع  بشأن  حالة  دراسات  سلسلة 

بدراسته. المتحدة   لألمم 

.2011  ،Parkو Daley على  اعتماداً  المصدر: 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  71االستثمار في 
تصميم  ● بشأن  القرارات  يتخذ  الذي  َمْن  الصوت: 

وتنفيذه؟  المشروع 

والتسويق  ● اإلنتاج  مخاطر  تتحمل  جماعات  أي  المخاطر: 

المخاطر؟  من  وغيرها 

والمنافع؟  ● التكاليف  توزيع  يتم  كيف  المكافأة: 

 ويصف المؤلفان ستة أنواع من نماذج مشاريع 

األعمال التي تشرك المزارعين الصغيري النطاق بطرق مختلفة 

تام  أية حال، ال يوجد نموذج واحد  )اإلطار 21(. وعلى 

الكمال، فهناك أيضاً مجموعة كبيرة متنوعة من المواقف 

والُنُهج والتأثيرات داخل كل نموذج أعمال. أما إذا كان 

نموذج أعمال بعينه يفيد التنمية المحلية أو ال يفيدها فذلك 

يعتمد على العديد من العوامل، من بينها السياق المحلي. 

الواسع  الدليل المحدود على استثمار الشركات  إن 

البدائل لحاالت  إلى أن  يشير  آنفاً  الذي تم استعراضه  النطاق 

اكتساب األرض، التي يحتفظ فيها المزارعون بالسيطرة على 

االقتصاد  أو يعززونها، والتي قد تخلق صالت مع  األرض 

تُقِدَم منافع لجميع  ح لها بدرجة أكبر أن  يُرَجَّ المحيط، 

المنافع بدت  أمر، فإن هذه  الشأن. ومهما يكن من  أصحاب 

الكثير من نماذج االستثمار  تلقائية وال فورية. وقد واجه  غير 

القيود، واحتاجت إلى دعم  الشاملة أنواعاً مختلفة من 

النماذج قد  خارجي مبدئي كبير )عام وخاص(. كما أن هذه 

تنطوي أيضاً على تكاليف معامالت أعلى. 

األعمال  ترتيبات  تعزيز  مجال  في  الخبرة  وتشير 

إلى  الزراعية  القيمة  سالسل  في  الخط  طول  على  الناجحة 

 21 اإلطار 

نماذج أعمال شاملة الستثمارات الشركات في الزراعة 

غير  كانت  وإن  لألرض،  النطاق  الواسع  لالكتساب  البدائل  إن 

على: تشتمل  فإنها  المشتركين،  لجميع  بالضرورة  مفيدة 

)أو  ● المحليين  للمزارعين  تسمح  وهي  التعاقدية  الزراعة 

والدخول  أراضيهم،  داخل  بالعمل  بالقيام  المجموعات( 

محددة  وكمية  نوعية  إلنتاج  أكبر  شركة  مع  عقد  في 

السعر  ويكون  معين.  موعد  في  الزراعي  الناتج  من 

سوق  أساس  على  محسوباً  أو  ُمقدماً  عليه  متفقاً  إما 

المستلزمات  الشركة  تَُقِدم  ما  وغالباً  الحاضرة.  البضاعة 

كدفعة  الخ(  التقنية،  المساعدة  األسمدة،  )البذور، 

المزارعين. إلى  تعاقدية 

زراعي  ● أعمال  لمشروع  تسمح  وهي  واإلدارة  اإليجار  عقود 

أو  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  من  األرض  يستأجر  أن 

طريق  عن  أو  معين،  رسم  مقابل  إما  النطاق،  متوسطة 

األرباح.  أو  المنتجات  لتقاسم  اتفاق 

ترتيبات  ● وهي  المحاصيل  في  والتشارك  اإليجارية  الزراعة 

الذين  النطاق  والمتوسطي  الصغار  المزارعين  تشمل 

واسعة  زراعية  أعمال  مشروعات  من  األرض  يؤجرون 

إيجاراً  المزارع  يدفع  السابق  للترتيب  وطبقاً  النطاق؛ 

يتفق  الالحق  الترتيب  وفي  الزراعية،  األعمال  لمشروع 

ثابتة  مئوية  نسبة  على  الزراعية  األعمال  ومشروع  المزارع 

منهما.  طرف  كل  على  تعود  اإلنتاج  من  أو  الربح  من  إما 

التنوع  ● شديدة  مجموعة  وتشمل  المشتركة  المشروعات 

أصحاب  من  أكثر  أو  اثنان  بها  يُدير  الترتيبات  من 

في  الشريكان  ويتشارك  األعمال.  مشروع  المصلحة 

المغارم  وفي  القرارات،  اتخاذ  وصالحيات  الملكية، 

الفردية.  القانونية  بوضعيتهم  يحتفظون  ولكنهم  والمغانم، 

وتُنشئها  ● التعاونية  الجمعيات  أو  المزارعين  منظمات 

ذات  رابطة  يشكلون  الذين  المزارعين  مجموعات 

من  لالستفادة  ديمقراطية،  إدارة  ومدارة  مشتركة،  ملكية 

التجارية  األعمال  أنشطة  في  الكبير  الحجم  اقتصادات 

وكذلك  المنتجات،  تسويق  أو  والتخزين  التصنيع،  مثل 

النقد  على  الرد  أما  األموال.  على  والحصول  العقود  توقيع 

هذه  إدراج  فهو  القرارات  اتخاذ  في  للبطء  المتكرر 

ديمقراطية  أقل  بصورة   - المزارعين  من  المجموعات 

من   - قادرة  تكون  للمزارعين،  مملوكة  شركات  داخل   -

أسرع. نحو  على  القرارات  اتخاذ  على   - أخرى  ناحية 

لهذه  ● الفرعية  واألنشطة  الرئيسية  األعمال  بين  الصالت 

تيسر  التي  الترتيبات  إلى  يشير  عام  اصطالح  وهو  األعمال 

ومشروعات  والُمشغلِّين،  الصغيرة،  الحيازات  أصحاب  على 

وتوزيع  وشراء  تصنيع،  في  االنخراط  الزراعية  األعمال 

الخ  والبذور،  األسمدة،  مثل  الزراعة  على  المستلزمات 

)أنشطة  الزراعية  المنتجات  تصنيع  و/أو  رئيسية(  )أنشطة 

إصدار  تيسر  أن  غالباً  الترتيبات  لهذه  ويمكن  فرعية(. 

التي  األخرى  الفرص  أو  الدولية  للمعايير  طبقاً  الشهادات 

الصغيرة.  الحيازات  ألصحاب  غالباً  متوافرة  تكون  ال 

.2010  ،Cotulaو Vermeulen على  اعتماداً  المصدر: 
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الصغيرة  الحيازات  أصحاب  تجميع  في  الوسطاء  أهمية 

أن  يمكن  الوسطاء  وهؤالء  لشركات.  التابعين  والمستثمرين 

تقنية  خدمات  موردي  أو  مدني،  مجتمع  منظمات  يكونوا 

أطرافاً  أيضاً  يكونوا  أن  ويمكن  مانحة،  جهات  أو  متخصصة، 

فإن  األسواق،  حوكمة  إعادة  مبادرة  لنتائج  وطبقاً  حكوميين. 

ضروري  أمٌر  هو  والتحفيز  التيسيرات  يوفر  عام  قطاع  وجود 

الزراعية  األسواق  داخل  شاملة  أعمال  نماذج  لتطوير 

وبين  ومتجاوب«  ُمتَفِتح  أعمال  »قطاع  جانب  إلى  الحديثة، 

.)2008  ،Proctorو  Vorley( ُمنظَمٍين  مزارعين 

والمجتمع  )الحكومات،  الشأن  أصحاب  ولجميع 

دور  المحلية(  والمجتمعات  المدني  والمجتمع  الدولي، 

كفالة  على  المساعدة  في  به  يضطلعوا  أن  يجب  مهم 

للحكومات،  يمكن  إْذ  الزراعية.  األعمال  مشروعات  شمول 

إعادة  في  تساعد  أن  المدني  والمجتمع  الدولي  والمجتمع 

المحليين  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  بين  القوى  توازن 

الرئيسية  األعمال  أما  الكبيرة.  الزراعية  األعمال  ومشروعات 

لجميع  وبيئياً  اجتماعياً  مرغوبة  نتائج  ضمان  إلى  الساعية 

الصغيرة،  الحيازات  أصحاب  وبخاصة  الشأن،  أصحاب 

2011هـ؛  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  )منظمة  فتشمل 

 :)2010  ،Cotulaو  Vermeulen

وُمعرَّفة  ● الصياغة  واضحة  العقود  تكون  أن  ضمان 

ذة؛  ومنفَّ

العادل؛ ● والتعويض  اآلمنة  األرض  حيازة  توفير 

على  ● للحصول  مال  رأس  األرض  بكون  االعتراف  تيسير 

االئتمان؛ 

التأمين،  ● وشركات  المصارف  إلى  الوصول  فرص  تحسين 

والمحاكم؛  القانونية  والشركات 

القيام  ● بعمليات  يتعلق  فيما  الوعي  وزيادة  التثقيف 

السوق؛ ولوج  ومعلومات  باألعمال، 

الحيازات  ● أصحاب  تمكن  التي  التشاركية  العملية  تيسير 

والمحليين؛  الصغيرة 

المزارعين؛  ● منظمات  تكوين  من  المحليين  تمكين 

الوثائق(  ● ذلك  في  )بما  والمعلومات  الشفافية  زيادة 

األراضي؛  واكتساب  المباشر  األجنبي  باالستثمار  المتعلقة 

التأثيرات  ● وتقييم  والبَعِدية  الَقبلِية  المتابعة  تشجيع 

والبيئية. والجنسانية  االجتماعية 

االجتماعية  التأثيرات  لتحسين  الحوكمة 
الزراعة  في  االستثمار  عن  المترتبة  والبيئية 

بالمزيد  القيام  ضمان  كيفية  بشأن  التوجيهات  تقديم  بهدف 

مع  جنب  إلى  جنباً  المرغوب،  الزراعي  االستثمار  من 

الدولي،  المجتمع  ذلك  في  )بما  اآلخرين  الشأن  أصحاب 

والدوائر  المدني  والمجتمع  الخاص،  والقطاع  والحكومات، 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  اتبعت  األكاديمية(، 

الطوعية  التوجيهية  الخطوط  مثل  تبادلياً  متداعمة  أُطراً 

األسماك  ومصايد  األراضي  لحيازة  المسؤولة  الحوكمة  بشأن 

ومبادئ  الوطني،  الغذائي  األمن  سياق  في  وذلك  والغابات 

وسبل  الحقوق،  يحترم  الذي  الزراعة  في  المسؤول  االستثمار 

والموارد.  العيش  كسب 

الطوعية  التوجيهية  الخطوط  من  والمقصود 

ومصايد  األراضي  لحيازة  المسؤولة  الحوكمة  بشأن 

الوطني  الغذائي  األمن  سياق  في  والغابات  األسماك 

إبراز  طريق  عن  وذلك  مرجعي  سند  بدور  تقوم  أن  هو 

المسؤولة  للممارسات  دولياً  المقبولة  والمعايير  المبادئ 

لألمم  والزراعة  األغذية  )منظمة  وحوكمتها  الحيازة  عن 

طائفة  بشأن  توجيهات  تقدم  وهي  2012ب(.  المتحدة، 

سياسات  وتنفيذ  تطوير  بينها  من  المجاالت،  من  واسعة 

التغير  مثل  البيئية  والقضايا  الحيازة،  وإدارة  وقوانين 

الطبيعية.  والكوارث  المناخي 

الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وتوضح 

والغابات  األسماك  ومصايد  األراضي  لحيازة  المسؤولة 

الشأن  وأصحاب  الحكومات  تتخذها  قد  التي  األساليب 

المباشر  األجنبي  لالستثمار  تكون  أن  لضمان  اآلخرون 

وبيئية  اجتماعية  تأثيرات  أفضل  األخرى  واالستثمارات 

تأثر  حاالت  في  المسؤول  االستثمار  تشجع  وهي  مرغوبة. 

تحدد  كما  الغذائي.  األمن  تحسين  بهدف  وذلك  الحيازة، 

موجودة،  تكون  أن  يجب  التي  االستثمار  صيانة  عوامل 

تشمل  التي  الصفقات  وبخاصة  االستثمار،  تجعل  والتي 

الحيازة  بحقوق  تعترف  لألرض،  النطاق  واسع  اكتساباً 

تتضرر  أن  يمكن  التي  والمجتمعات  للسكان  القائمة 

مثل  مجاالت  في  توجيهاً  تقدم  وهي  الحقوق.  هذه  وتحمي 

المفاوضات  من  وتشاركية  تشاورية  عملية  وجود  ضمان 

اآلخرين.  الشأن  وأصحاب  المستثمرين  بين  فيما 

شاملة  عملية  على  هذه  التوجيهية  الخطوط  وتعتمد 

وممثلو  الحكوميون،  المسؤولون  يقوم  حيث  التشاور،  من 

البحوث،  ومنظمات  الخاص،  والقطاع  المدني،  المجتمع 

األمن  ميدان  في  الوالية  ذات  المتحدة  األمم  وهيئات 

بتحديد  األكاديمية  الدوائر  وكذلك  والتغذية،  الغذائي 

األخيرة  اللمسات  ُوِضعت  وقد  والتدابير.  القضايا  وتقييم 

شاملة،  مشاورات  خالل  من  التوجيهية  المبادئ  هذه  على 

الغذائي  األمن  لجنة  قادتها  دولية،  حكومية  ومفاوضات 

للجنة  االستثنائية  الدورة  رسمياً  عليها  وصادقت  العالمي، 

 .2012 مايو/أيار   11 في  المعقودة  العالمي  الغذائي  األمن 

والزراعة  األغذية  منظمة  قامت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

ومؤتمر  الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  المتحدة  لألمم 

كذلك  الدولي  والبنك  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم 

االستثمار  مبادئ  تُشكل  رئيسية  مبادئ  سبعة  بصياغة 

المعيشة  وسبل  الحقوق  يحترم  الذي  المسؤول  الزراعي 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  73االستثمار في 
2011ز،  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  )منظمة  والموارد 

أما   .)2012 وآخرون،  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 

في  االستثمار  يُسفر  أن  ضمان  فهو  والشامل  الكلي  الهدف 

للجميع.  ومتبادلة  مفيدة  نتائج  عن  الزراعية  المشروعات 

القوانين  لصياغة  كأساس  استخدامه  يمكن  إطاراً  تقدم  وهي 

أو  الدولية  االتفاقات  أو  االستثمار  عقود  أو  النظم  أو 

متابعة  نظام  تحدد  ال  ولكنها  الشركات،  لدى  السلوك  قواعد 

للمجتمع  التابعة  المجموعات  بعض  فإن  ذلك،  ومع  محدد. 

الزراعي  االستثمار  لمبادئ  بانتقاداتها  جهرت  قد  المدني 

والموارد  المعيشة  وسبل  الحقوق  يحترم  الذي  المسؤول 

2010؛   ،FIAN( الالزم  من  أكثر  ضعيف  أنه   بدعوى 

في  السبب  ويرجع   ،)2011  ،Transnational Instituteو

اإلنسان.  بحقوق  المحدودة  لصاتها  خاصة  بصفة  ذلك 

الذي  المسؤول  الزراعي  لالستثمار  العريضة  المبادئ  أما 

فهي:  األربع  الوكاالت  صاغته 

في  ● الحالية  الحقوق  حيث  والموارد:  األرض  حقوق 

احترام.  ومحل  بها  معترٌف  الطبيعية  والموارد  األرض 

الغذائي  ● األمن  تُعرِّض  ال  االستثمارات  الغذائي:  األمن 

تعززه.  بل  للخطر 

التمكينية:  ● والبيئة  الجيدة  والحوكمة  الشفافية، 

والقيام  األرض  على  الحصول  عمليات  تكون  حيث 

متابعتها  وتتم  شفافة  الصلة  ذات  باالستثمارات 

المساءلة.  وتضمن 

يتأثرون  ● الذين  استشارة  تتم  والمشاركة:  التشاور 

المشاورات  عن  الناتجة  االتفاقات  ل  وتَُسجَّ مادياً، 

إنفاذها.  ويتم 

في  ● المسؤول  واالستثمار  االقتصادية  االستدامة 

من  مستدامة  المشروعات  تكون  الزراعية:  المشروعات 

أفضل  وتعكس  القانون،  سيادة  وتحترم  النواحي،  جميع 

دائمة.  مشتركة  قيمة  عن  وتسفر  الصناعية،  الممارسات 

االستدامة االجتماعية: تولِّد االستثمارات تأثيرات اجتماعية  ●

وتوزيعية مرغوبة وال تزيد من التعرض للمخاطر. 

البيئية  ● التأثيرات  حجم  تحديد  يتم  البيئية:  االستدامة 

المستدام  االستخدام  لتشجيع  المتخذة  والتدابير 

أبعد  إلى  بالتقليل  الوقت  نفس  في  القيام  مع  للموارد، 

حدتها.  من  والتخفيف  السلبية  تأثيراتها  من  حد 

وفريقها  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  مكتب  وبدأ   

تشاور  عملية  المشتركة،  األمانة  تدعمهما  االستشاري، 

وتوسيع  لتطوير  المتعددين،  المصلحة  أصحاب  بين  شاملة 

الذي  المسؤول  الزراعي  باالستثمار  الخاصة  المبادئ  ملكية 

التشاور  عملية  وتقوم  والتغذية.  الغذائي  األمن  من  يزيد 

الطوعية  التوجيهية  الخطوط  مع  والتكامل  االتساق  بضمان 

األسماك  ومصايد  األراضي  لحيازة  المسؤولة  الحوكمة  بشأن 

وسوف  الوطني.  الغذائي  األمن  سياق  في  وذلك  والغابات 

الذي  المسؤول  الزراعي  االستثمار  مبادئ  مخرجات  تعتبر 

ذات  والبحوث  والموارد،  المعيشة  وسبل  الحقوق  يحترم 

العملية. هذه  مدخالت  من  الصلة، 

الرئيسية  الرسائل 

في  ● الخاص  االستثمار  لرعاية  مواٍت  مناخ  وجود  إن 

المستثمرين،  لجميع  بالنسبة  عنه  غني  ال  أمر  الزراعة 

المزارعين  لجميع  يسمح  لكي  يكفي  ال  ولكنه 

يفي  أن  ولضمان  اإلنتاجية  أنشطتهم  في  باالستثمار 

المرغوبة.  االجتماعية  باألهداف  الخاص  االستثمار 

خاص  ● اهتمام  إلى  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  ويحتاج 

ما  غالباً  التي  القيود  على  التغلب  من  يتمكنوا  لكي 

فرص  ضعف  ذلك  في  بما  االستثمار،  في  يواجهونها 

المالية،  الخدمات  على  والحصول  األسواق،  ولوج 

للمخاطر.  والتعرض  اآلمنة  غير  الملكية  حقوق  وبسبب 

منظمات  شكل  في  اجتماعي  مال  رأس  تكوين  دعم  إن 

التي  االجتماعي  التحويل  برامج  وتقديم  فعالة  منتجين 

التغلب  في  يساعد  أن  يمكن  األصول  ببناء  لهم  تسمح 

القيود.  هذه  بعض  على 

يتيح  ● قد  الزراعة  في  النطاق  الواسع  االستثمار  إن 

اآلخر  هو  يمثل  األراضي  اكتساب  أن  غير  فرصاً، 

على  الممكنة  التأثيرات  حيث  من  خاصة  تحديات 

المهم  ومن  الريف.  وفقراء  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 

وتشجيع  النطاق  الواسع  االستثمار  حوكمة  تحسين 

المحليين  للسكان  تسمح  التي  الشاملة  األعمال  نماذج 

المنافع. على  بالحصول 

عنه  ● غني  ال  الذي  الدور  تؤكدان  كلتاهما  والحالتان 

لالستثمارات  مناسبة  تمكينية  بيئة  لضمان  للحكومة 

السلع  في  ولالستثمار  المرغوبة  االجتماعية  الخاصة 

األساسية. العامة 
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العائدات  زيادة  نحو  العام  االستثمار  توجيه   -5

مهم.  أمر  اإلنفاق  نوع  أن  أحدث  دراسات  وأبرزت 

تسهم  والطرق  والتعليم  الزراعة  على  العامة  فالمصروفات 

ولكن  األقاليم،  أنحاء  جميع  في  الزراعي  النمو  في  بقوة 

المصروفات  تأثير  يكون  الزراعة  وداخل  مختلفة؛  بدرجات 

تأثير  من  أقوى  باإلنتاجية  المتعلقة  البحوث  على 

 Fan( بحثية  غير  أخرى  بنود  على   المصروفات 

البحوث،  في  االستثمار  أن  ُوِجَد  فقد   .)2006  ،Saurkarو

الدوام  على  أنه  على  الزراعي،  باإلرشاد  غالباً  المرتبط 

 Fischer( الزراعة  في  اإلنتاجية  لزيادة  مصدر   أهم 

.)2009  ،Edmeadesو  Byerleeو

في  أُجريت  أيضاً  قطرية  دراسات  توصلت  وقد 

بين  إيجابية  عالقات  وجود  إلى  المناطق  من  العديد 

الزراعي،  الناتج  في  والنمو  الزراعة  على  الحكومي  اإلنفاق 

أن  على  أكدت  بينما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  ومجموع 

دوالر  كل  أدى  مثالً،  رواندا،  ففي  مهم.  أمر  اإلنفاق  نوع 

الناتج  زيادة  إلى  الزراعية  البحوث  على  إنفاقه  تم  إضافي 

التأثيرات  ولكن  دوالرات،  بثالثة  الزراعي  اإلجمالي  المحلي 

والكسافا  كالذرة  الرئيسية  لألغذية  بالنسبة  أكبر  كانت 

وآخرون،   Diao( التصدير  محاصيل  عن  والدواجن  والبقول 

إلى  الرامية  المصروفات  حققت  الهند،  وفي   .)2010

وكانت  أكبر،  عوائد  الحيوانية  الثروة  في  اإلنتاجية  تحسين 

العام  االستثمار  من  الفقر  حدة  تخفيف  في  فعالية  أكثر 

 .)2010  ،Dastagiri( عامة  بصفة  الزراعة  في 

في  العام  االستثمار  حول  كثيرة  كتابات  وتبين 

كان  االستثمار  هذا  أن  والتطوير  والبحث  الزراعية  البحوث 

 40 خالل  العام  االستثمار  في  فعالية  األكثر  األشكال  أحد 

التغير  يدفعان  والتطوير  البحث  ألن  ذلك  الماضية.  سنة 

المزرعة  دخل  ويزيد  الزراعة،  في  اإلنتاجية  وزيادة  التقني 

جميع  في  المنافع  وتتزايد  للمستهلكين.  األسعار  ويخفض 

شراء  في  اإلضافي  الدخل  يستخدم  عندما  االقتصاد  مناحي 

لمن  دخول  بخلق  بدورها  تقوم  أخرى،  وخدمات  سلع 

ومنتشرة،  كبيرة  فهي  الرفاه  على  التأثيرات  أما  أنفقوها. 

ومن  الزراعة،  عن  جداً  البعيدين  الناس  من  الكثير  وتفيد 

من  مباشرة  تنبثق  أنها  على  دائماً  بها  يُعتَرَف  ال  فإنه  ثم 

 Hazellو  Fan 2000؛  وآخرون،   Alston( الزراعية  البحوث 

 ،Haddadو  Hazell 2001؛   ،Evenson 2000؛   ،Thoratو

.)2003  ،Raoو  Fan 2001؛ 

الزراعة استثماراً  العام في  من المطلوب أن يشجع االستثمار 

أن  الخاص، وأن يضمن  القطاع  أكثر وأفضل من جانب 

اقتصادياً واجتماعياً. إن السلع  يكون ذلك االستثمار مفيداً 

العامة التي تُقدم للزراعة، مثل البحث والتطوير، والتعليم 

البيئة  والبنية التحتية األساسية الريفية هي جزء جوهري من 

التمكينية التي سبق وصفها في فصول سابقة، كما أنها 

الفقر. ومع ذلك، تواجه  الزراعي والحد من  النمو  أساسية في 

مالية ومطالب متنافسة،  الحكومات في كل مكان قيوداً 

بحيث يكون عليها أن تتخذ خيارات صعبة في تخصيص 

العامة هي ذات أعلى  فَأُي االستثمارات  العامة.  الموارد 

الفقر؟  الزراعي والحد من  النمو  المردودات من حيث 

له  العامة  السلع  في  االستثمار  أن  إلى  الدالئل  وتشير 

عوائد أعلى بكثير من المصروفات األخرى مثل الدعم العام، 

يتفاوت  دائماً، وقد  ليس واضحاً  ما يشكل سلعة عامة  ولكن 

االستثمار  أنواع  بعض  أن  من  الرغم  وعلى  السياق.  بتفاوت 

معروف عنها أنها تُغل عائدات اقتصادية واجتماعية مرتفعة، 

فإنها ال تحظى دائماً باألولوية العليا في مخصصات الميزانية. 

ويمكن لفهم تأثير األنواع المختلفة لالستثمار العام واإلنفاق 

على األداء الزراعي، وتخفيف حدة الفقر أن يساعد في توجيه 

األعلى.  العائدات  نحو  العام  االستثمار 

في  العام  االستثمار  عائدات 
الـزراعة24 أجل  ومـن  الـزراعة 

الزراعية  المصروفات  تأثير  حول  مبكرة  دراسات  توصلت 

نتائج  إلى  الفقر  من  والحد  النمو  على  التجميعية 

جداً  المبكرة  الدراسات  إحدى  َوَجَدت  فقد  متباينة. 

اإلنفاق  أن   )1990  ،Diakosavvas( الميدان  هذا  في 

على  قوى  إيجابي  أثر  له  كان  الزراعة  على  الحكومي 

 100 من  وردت  لبيانات  مقارناً  تحليالً  ولكن  القطاع،  أداء 

لإلنفاق  إحصائية  قيمة  ذا  تأثيراً  يجد  أن  يستطع  لم  بلد 

المحلي  الناتج  من  الفرد  حصة  في  النمو  على  الزراعي 

 .)1993  ،Rebeloو  Easterly( اإلجمالي 

الدولي  المعهد  موظفو  أعدها  أساسية  معلومات  ورقة  على  القسم  هذا  يعتمد    24

.)2012( وآخرون،   Mogues انظر  األغذية.  سياسات  لبحوث 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  75االستثمار في 
و81  تطبيقياً  بحثياً  برنامجاً   375 لـ  استعراض  وفي 

في  أنه   )2001(  Evenson اكتشف  زراعياً،  إرشادياً  برنامجاً 

أرباع  ثالثة  وفي  التطبيقية،  البحوث  برامج  أخماس  أربعة 

عنها  المبلغ  العائد  معدالت  كانت  الزراعي،  اإلرشاد  برامج 

تجاوزت  الحاالت  من  الكثير  في  وأنه  بالمائة،   20 من  أكبر 

 )2000( وآخرون   Alston واستعرض   .%40 العائد  معدالت 

واكتشف   1997 إلى   1953 من  الفترة  تغطى  دراسة   292

 60 قدرِه  الزراعية  البحوث  على  العائد  لمعدالت  متوسطاً 

الدراسة،  لتلك  تحديث  وفي  النامية.  البلدان  في  بالمائة 

البحث  لعائد  العالمي  المعدل  أن   )2010(  Alston وجد 

تذبذب.  دون  الدوام  على  مرتفعاً  كان  والتطوير 

مستوى  على  أُجريت  التي  األخيرة  الدراسات  وتؤيد 

أن  ر  قُدِّ فمثالً  الشاملة.  االستعراضات  هذه  نتائج  القطر 

إجمالي  على  كبيراً  إيجابياً  تأثيراً  أحدث  تايلند  في  البحث 

بالمائة   30 قدره  هامشي  عائد  ومعدل  اإلنتاج  عناصر 

تحليل  ويكشف   .)2011  ،Warrو  Suphannachart(

عائد  معدالت  عن  أوغندا  في  الزراعي  اإلرشاد  لخدمة 

.)2011 وآخرون،   Benin( بالمائة  و36   8 بين  تتراوح 

البحث  على  المصروفات  زيادة  أن  الواضح  ومن 

سلفت  وكما  األولويات.  من  هو  الزراعيين  والتطوير 

الدخل  ذات  البلدان  لدى  يوجد   ،2 الفصل  في  مناقشته 

القطاع  من  الُممول  والتطوير  البحث  من  كبيٌر  قدٌر  األعلى 

في  والتطوير  البحث  جهود  معظم  كانت  وإن  الخاص، 

الشراكات  وتمثل  عامة.  مصادر  من  تمول  النامية  البلدان 

القطاع  إلشراك  تجديدياً  نهجاً  والخاص  العام  القطاعين  بين 

تقديم  وفي  والتطوير  البحث  جهود  من  كٍل  في  الخاص 

 .)22 )اإلطار  األخرى  العامة  السلع 

للزراعة  بالنسبة  التكميلية  االستثمارات  عائدات 
والبنية  كالتعليم  الريفية  العامة  السلع  في  االستثمار  إن 

واالجتماعية  الصحية  الحماية  وتدابير  الريفية،  التحتية 

الزراعي  للقطاع  بالنسبة  مهمة  منافع  يولِّد  أن  يمكن 

الفقر.  من  والحد  االقتصادي  النمو  في  لمساهمته  وبالنسبة 

في  االستثمار  أن  إْذ  تكميلية؛  الريفية  العامة  السلع  وإن 

الدالئل  وتشير  األخرى.  في  االستثمار  يزيد  ما  غالباً  إحداها 

هما  الفقر  من  والحد  الزراعية  اإلنتاجية  أن  إلى  كذلك 

الريفية  العامة  السلع  في  االستثمار  وأن  متوائمان؛  هدفان 

لكليهما.  بالنسبة  عالية  مردودات  تحقيق  إلى  يميل 

من  كٍل  على  الواقع  التأثير  بين  الدراسات  قارنت 

تأثير  وبين  الزراعة،  على  العام  اإلنفاق  وُشح  الزراعي،  األداء 

نتائج  و25   24 الشكالن  ويلخص  لإلنفاق.  األخرى  األشكال 

هي:  نامية  بلدان  أربعة  في  أجري  الذي  التحليل   هذا 

 Fan( والهند   )2004  ،Zhang و   Zhangو  Fan(  الصين 

 Yuو  Fan( وتايلند   )2000  ،Thoratو  Hazellو 

وكان   .)2008  ،Zhangو  Fan( وأوغندا   )2008  ،Jitsuchonو

وبصورة  الزراعي  اإلنتاج  قيمة  على  العام  االستثمار  تأثير 

الزراعيين.  والتطوير  للبحث  بالنسبة  األعلى  هو  مطردة 

الزراعيين  والتطوير  للبحث  التالية  المرتبة  في  ويأتي 

مما  البلد،  األخرى حسب  االستثمار  مجاالت  عائدات  ترتيب 

الظروف  على  تعتمد  العام  االستثمار  أولويات  أن  إلى  يشير 

الطرق  وشق  الريفية  التحتية  البنية  تطوير  أن  غير  المحلية. 

االقتصادي  النمو  مصادر  قمة  على  الترتيب  هذا  في  يأتيان 

 ،Thoratو  Hazellو  Fan( الريفية  المناطق  في  الكلي 

 .)2011  ،Mogues 2004؛   ،Zhang و   Zhangو  Fan 2000؛ 

الصالحة  الطرق  إلى  الوصول  إمكانية  فإن  إثيوبيا،  في  أما 

الفقر  من  قلل  الجوية  األحوال  مختلف  في  السنة  طوال 

 16.3 بنسبة  االستهالك  زيادة  ورَفََع  بالمائة،   6.9 بنسبة 

 Mogues وجد  وقد   .)2009 وآخرون،   Dercon( بالمائة 

للطرق  التحتية  البنية  في  العام  االستثمار  عائدات  أن   )2011(

وفي  الفئات.  جميع  في  كبيرة  بدرجة  األعلى  هي  إثيوبيا  في 

الطرق  على  العام  لإلنفاق  الهامشية  العائدات  كانت  أوغندا، 

ثالثة  من  تزيد  الفقر  من  والحد  الزراعي  واإلنتاج  الفرعية 

األكبر  الطرق  على  العام  اإلنفاق  عائدات  أضعاف  أربعة  إلى 

.)2008(  ،Zhangو  Fan

ألن  أيضاً  الريفية  المناطق  في  العامة  السلع  وتميل 

استفادت  المثال،  سبيل  على  بنغالديش  ففي  تكميلية.  تكون 

الزراعية  البحوث  من  األفضل  التحتية  البنية  ذات  القرى 

األسوأ؛  التحتية  البنية  ذات  القرى  استفادت  مما  أكبر  بدرجة 

واألسمدة  المحسنة  والبذور  الري  من  مزيداً  استخدمت  فقد 

أعلى  أجوراً  وحققت  األسمدة  مقابل  أقل  أسعاراً  ودفعت 

 ،Hossainو  Ahmed( بكثير  أكبر  إنتاجية  زيادات  وشهدت 

تطوير  عززت  الريفية  الطرق  فإن  نام،  فييت  في  أما   .)2009

المدارس  في  التالميذ  بقاء  معدالت  ورفعت  المحلية  األسواق 

في  الحوافز  نت  وحسَّ االبتدائي،  التعليم  مرحلة  انتهاء  حتى 

البشرى  المال  رأس  في  االستثمار  وكذلك  الزراعي  االستثمار 

.)2007  ،van de Walleو  Mu(

من  المأخوذة  الدولية  للدالئل  تقليدي  تقييم  وفي 

التحتية  البنية  نقص  أن   )1983(  Antle َوجد  مختلفة،  بلدان 

اإلنتاجية  تجميع  على  شديدة  قيوداً  يفرض  واالتصال  للنقل 

االستثمار  أن  إلى  يشير  مما  النامية،  البلدان  داخل  الزراعية 

الزارعة.  من  عالية  مردودات  يحقق  قد  المجاالت  هذه  في 

 Binswanger( الهند  من  نتائج  الخالصة  هذه  دعمت  وقد 

وتايلند  وكولومبيا   ،)1993  ،Rosenzweigو  Khandkerو

 ،Jacoby( ونيبال   )1983  ،Binswanger 1993؛   ،Kessides(

لالستثمار  اإليجابي  التأثير  أحدث  دراسات  وأكدت   .)2000

وقد  الزراعي،  النمو  على  واالتصال  للنقل  التحتية  البنية  في 

بالمائة   1 قدرها  زيادة  أن  إلى  البلدان  بين  مقارنة  أشارت 

الناتج  زيادة  رفعت  المجاالت  هذه  في  الحكومي  اإلنفاق  في 
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 Benin( بالمائة   0.14 إلى   0.01 بمقدار  اإلجمالي  المحلي 

.)2007  ،Randriamamonjyو  Nin-Prattو

المناطق  في  العام  االستثمار  أنواع  مختلف  وتحدث 

 .)25 )الشكل  الفقر  من  الحد  على  قوية  تأثيرات  الريفية 

اإلنتاجية  ترتيب  عن  طفيفاً  اختالفاً  الترتيب  ويختلف 

والطرق  والتعليم  الزراعيين  والتطوير  البحث  ولكن  الزراعية 

البلدان  جميع  في  عالية  مرتبة  تحتل  الكهرباء  وإدخال 

الزراعي  النمو  أن هدفي  ذلك  ويعني  الهدفين.  لكال  بالنسبة 

ويمكن  تواؤم.  أيَّ  متوائمان  هدفان  هما  الفقر  من  والحد 

تأثيرات  يُحدث  أن  العامة  الريفية  السلع  في  لالستثمار 

الهدفين. كال  على  إيجابية 

الوقت  مرور  مع  الزراعة  في  االستثمار  عائدات 
انخفضت  قد  الزراعي  اإلنفاق  أنواع  من  الكثير  عائدات  إن 

البحث  في  االستثمار  عائدات  أن  غير  الوقت،  مرور  مع 

كانت  الهند،  ففي  مرتفعة.  ظلت  الزراعيين  والتطوير 

مرتفعة  الزراعي  االئتمان  إعانات  على  اإلنفاق  عائدات 

انخفضت  ولكنها  والسبعينات،  الستينات  في  ما  حد  إلى 

اإلنفاق  عائدات  بينما ظلت  الوقت،  مرور  مع  حاداً  انخفاضاً 

السنين  لعشرات  مرتفعة  الزراعيين  والتطوير  البحث  على 

توصل  وقد   .)2008  ،Thoratو  Gulatiو  Fan(  )26 )الشكل 

أن  إلى  الزراعي  واإلرشاد  والتطوير  للبحث  شامل  استعراض 

الدرجة  بنفس  مرتفعة  كانت  للعائدات  الداخلية  المعدالت 

 ،Evenson( الستينات  في  كانت  مثلما  التسعينات  في 

كان  فقد  تايلند،  في  المحاصيل  إلنتاج  وبالنسبة   .)2001

في  وُمهماً  إيجابياً  محدداً  البحوث  على  العام  اإلنفاق 

 2006  -  1970 من  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  زيادة 

 .)2011  ،Warrو  Suphannachart(

وعلى المدى الطويل، انخفضت عائدات اإلنفاق على 

اإلعانات الزراعية عن عائدات البحث والتطوير، والطرق، 

والتعليم والبنية التحتية للري. وفي الهند، انخفض التأثير الكلي 

المخِفض للفقر الناتج عن المصروفات على الزراعة نتيجة 

النخفاض حصة الزراعة من االقتصاد وزيادة نسبة المصروفات 

.)2007 ،Jha( الزراعية التي تُقدم في شكل إعانات

باهتمام  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  حظيت 

بالسلع  اإلمداد  في  الخاص  القطاع  إلشراك  كوسيلة  متزايد 

وكذلك  العامة،  السلع  خصائص  من  درجة  مع  والخدمات 

والخاص  العام  القطاعين  بين  من  المستثمرين  بين  للجمع 

وتحقيق  الفقر  وتقليل  الزراعية،  التنمية  تشجيع  أجل  من 

في  االستثمار  زيادة  منتدى  أكد  فمثاًل،  الغذائي.  األمن 

تشكيل  إلى  الحاجة   2012 مايو/أيار  في  المعقود  أفريقيا 

الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  جديدة  زراعية  شراكات 

المحلية. والمجتمعات 

عامة  بصفة  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  وُتعرف 

تتقاسم  اقتصادي  نشاط  في  الخاص  القطاع  مشاركة  أنها  على 

غير  والمنافع  والمخاطر  التكاليف  في  المشاركة  األطراف  فيه 

فلن  فقط،  الحر  للسوق  ُترك  إذا  االقتصادي،  النشاط  هذا  أن 

أو  لالستثمار،  الخاصة  العائدات  النخفاض  وذلك  نتيجة  يحدث 

و  Warner( النشاط  في  الداخلة  المخاطر  مستوى  الرتفاع 

على  األمثلة  من  العديد  ويوجد   .)2008  ،Lehelو  Kahan

السوق  إلى  المزرعة  من  الطرق  شق  في  الشراكات  هذه  مثل 

التصنيع  ومرافق  التجارية  والمراكز  الجملة  وأسواق  الري  ومياه 

نوع  كل  ويقدم  واالتصال.  المعلومات  وتكنولوجيا  الزراعي 

وتحديات  منافع  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  من 

والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكات  يمكن  إْذ  محددة. 

على  تشتمل  أن  المستدامة  الزراعية  بالتنمية  تحديداً  المعنية 

 Drayton( المختلطٌة«  القيمة  »سالسل  باسم  يعرف   مغاير 

هياكل  وهي   ،)2011  ،Castleو  Ferroni 2010؛   ،Budinichو

الخاص  القطاع  من  الشركات  بين  تجمع  الشركاء  متعددة 

ومعاهد  الحكومية،  غير  المنظمات  مثل  الكيانات  وبعض 

الشراكات  من  آخر  نوع  وثمة  الجامعية.  البحوث  ومؤسسات 

بين  التعاون  على  تشتمل  والخاص  العام  القطاعين  بين 

تكنولوجيات  وتطوير  البحوث،  إلجراء  والخاصة  العامة  الكيانات 

الذين  المزارعون  بها  لينتفع  جديدة  منتجات  وخلق  جديدة، 

البلدان  في  الُمهمشة  والمجموعات  الموارد،  ُشح  من  يعانون 

.)2007  ،von Grebmerو  Hartwichو  Spielman( النامية 

الزراعية  التنمية  في  لالستخدام  فّعالة  استراتيجيات 

بين  الشراكات  على  الجديدة  األمثلة  من  الكثير  َتَبْلَور 

تشكلت  وقد  األخيرة؛  السنوات  خالل  والخاص  العام  القطاعين 

مجاالت  في  بمشروعات  القيام  أجل  من  الشراكات  هذه  مثل 

التقنية  والمساعدة  الحيوي  والتدعيم  الزراعية  اإلنتاجية  مثل 

الرئيسية  األمثلة  بين  ومن  التصدير.  واستراتيجيات  واالستثمارية 

المتحدة،  تنزانيا  جمهورية  في  الجنوب«  الزراعي  النمو  »ممر 

األخرى  األمثلة  وكذلك  المحاصيل،  زيادة  تحديات  وبرنامج 

مثل  منظمات  إنشاء  طريق  عن  اآلن  تيسيرها  يجري  التي 

الزراعية  المشروعات  ومركز  التجارية،  للزراعة  غانا  مشروع 

نيبال.  في 
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أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  77االستثمار في 

من  الحد  على  العامة  المصروفات  تأثيرات  وتميل 

 .)26 )الشكل  الوقت  مرور  مع  االنخفاض  إلى  أيضاً  الفقر 

الدعم  عن  الناتج  الفقر  من  الحد  تأثير  أن  ذلك،  إلى  يُضاف 

أقل  تكون  ما  دائماً  واالئتمان  والطاقة  والري  لألسمدة  العام 

والتعليم  والتطوير  البحث  على  العام  اإلنفاق  تأثيرات  من 

ُد  تُرَشَّ الدعم  على  المصروفات  أن  من  الرغم  وعلى  والطرق. 

فمن  والفقر،  اإلنصاف  اعتبارات  أساس  على  متكرر  بشكل 

السلع  في  االستثمار  أن  إلى  تشير  النتائج  هذه  أن  الواضح 

الصدد.  هذا  في  فعالية  أكثر  يكون  العامة 

من  حظاً  األوفر  المناطق  في  االستثمار  عائدات 
المزايا  من  حظاً  األقل  المناطق  مقابل  المزايا 
أن  الزارعة  في  العام  االستثمار  لعائدات  المرجح  من 

يدور  السياسات  بشأن  جدل  وهناك  للموقع.  طبقاً  تتفاوت 

استثمار  األفضل  من  كان  إذا  بما  يتعلق  طويل  وقت  منذ 

إمكانيات  وذات  رعاية  أكثر  مناطق  في  العامة  الموارد 

المناطق  في  أو  واإليكولوجية،  الزراعية  الناحية  من  أعلى 

التركز.  إلى  الفقراء  السكان  يميل  حيث  رعاية،  األقل 

زراعية  بظروف  الطبيعة  حبتها  التي  المناطق  إن 

أنها  تبدو  األسواق  لولوج  أيسر  وبفرص  مواتية  وإيكولوجية 

زيادة  هو  الهدف  يكون  عندما  بوضوح  المناسب  المكان 

األكثر  المناطق  هذه  في  فاالستثمار  الزراعية.  اإلنتاجية 

استراتيجية  اآلخر  هو  يمثل  قد  إمكانيات  واألعلى  رعاية، 

»ممتدة”  منافع  على  تشتمل  ألنها  الفقر  من  للحد  فعالة 

والذين  النائية  المناطق  لسكان  بالنسبة  و”مضاعفة” 

في  والدخول  العمالة  فرص  من  لالستفادة  يهاجرون  قد 

.)2003  ،Senو  Palmer-Jones( رعاية  األكثر  المنطقة 

المناطق  استهداف  يؤدى  قد  أخرى؛  ناحية  ومن 

إعطاء  إلى  واإليكولوجية  الزراعية  المزايا  من  حظاً  األقل 

حيث  الفقر،  من  الحد  زاوية  من  األقل  على  أعلى،  عائدات 

في  المكاسب  من  المزيد  لتحقيق  الهامشية  التكاليف  أن 

مرور  مع  تتزايد  جيده  بمزايا  الطبيعة  حبتها  التي  المناطق 

 Ruben( السهلة  المكاسب  تحقيق  بعد   الوقت 

الدراسات  من  قليل  عدد  إال  يوجد  وال   .)2004  ،Penderو

هذه  إلى  ُتعَزى  التي  النجاح  في  المشتركة  العناصر  أما 

عامة  بصفة  فتشمل  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات 

خطط المشروعات ذات األهداف واألدوار والمسؤوليات والمعالم 

من  والتخفيف  المخاطر  إدارة  واستراتيجيات  بوضوح،  الُمعرفة 

تأثيراتها، وكذلك تقديم المساهمات العينية بدالً من المساهمات 

القطاع الخاص. إن تعريف وتنفيذ  النقدية فقط من الشركاء من 

والكفاءة  بالفعالية  تتسم  بصورة  المحلية  الحكومية  السياسات 

 ،von Grebmerو  Hartwichو  Spielman( أيضاً  مهم  أمر  هو 

عوامل  تنفيذ  المحاصيل  زيادة  تحدي  برنامج  ويحاول   .)2007
الشراكات.1 متعددة  الحالية  مجهوداته  في  هذه  النجاح 

التحديات 

 )2007(  von Grebmerو  Hartwichو  Spielman يقدم 

القطاعين  بين  الشراكات  أن  كيف  توضح  دراسة2  نتائج 

المزيد  تحفز  الزراعية  البحوث  ميدان  في  والخاص  العام 

في  الفقراء  لصالح  الزراعة  في  االبتكار  في  االستثمار  من 

معامالت  تكاليف  خلق  من  التحديات  وتنشأ  النامية.  البلدان 

إلجراء  الباهظة  التكاليف  على  التغلب  من  الرغم  على  مستترة 

أنه  الرغم  وعلى  مستقلة.  بصورة  النواتج  لتوزيع  أو  البحوث، 

و  Warner أيضاً  )انظر  كمياً  تحديدها  السهولة  من  ليس 

تضع  أن  يمكن  العوامل  هذه  فإن   )2008  ،Lehelو  Kahan

تبين  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  النجاح.  أمام  كبيرة  حواجز 

بالفعل  لديها  هذه  الشراكات  مشروعات  من  قليال  عددا  أن 

حدتها.  من  والتخفيف  المخاطر  إلدارة  كافية  استراتيجيات 

الداخلية  النزاعات  حسم  مثل  األخرى  القلق  أوجه  أما 

فإنها  بوضوح،  ُتعرَّف  لم  إذا  والقانونية،  المالية  واالستراتيجيات 

بين  الشراكات  هذه  تخلقها  التي  القيمة  تهديد  إلى  تميل 

والخاص. العام  القطاعين 

من  مدعوم  األحيائية  التقوية  مجال  فى  الشركاء  متعدد  تعاون  1 هذا هو 

القيمة  تحسين  على  يركز  المستدامة،  للزراعة  غينتا  سين  مؤسسة  جانب 

التطوير  مرحلة  فى  يزال  ال  أنه  من  الرغم  وعلى  األساسية.  لألغذية  التغذوية 

وموزامبيق  أوغندا  فى  اآلن  بالفعل  متوافراً  أنتج محصوالً  فقد   2013 حتى 

.)2011 ،Castleو Ferroni(

الدولية  االستشارية  المجموعة  بها  تقوم  مشروعاً   75 الدراسة  تبحث هذه   2

تعمل  التي  الخاصة  الشركات  أنواع  مختلف  مع  بالشراكة  الزراعية  للبحوث 

والدولي. واإلقليمي  القطري  المستوى  على 
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البحث والتطوير الزراعيْ� 

الطرق الفرعية 

التعليم 

الطرق املعبدة

الطرق غ� املُعبدة 

الصحة 

أوغندا

عدد األشخاص

٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠

مالحظات: القيم املطلقة باألرقام الحقيقية هي االنخفاضات يف أعداد الفقراء محسوبة بكل وحدة نقدية أُنفقت يف كل مجال من مجاالت اإلنفاق. والوحدات النقدية ذات الصلة هي: مليون 

باهت يف تايلند (أي تخفيض عدد السكان الفقراء بحسب كل مليون باهت أُنفق يف القطاعات املختلفة)، ومليون روبية يف الهند؛ وعرشة آالف يوان يف الص�؛ ومليون شلن أوغندي يف أوغندا.

.٢٠٠٨ ،Zhangو Fan ٢٠٠٨؛ ،Jitsuchonو Yuو Fan ٢٠٠٠؛ ،Êoratو Hazellو Fan ٢٠٠٤؛ ،Zhangو Zhangو Fan :املصادر
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في  االستثمار  عائدات  مسألة  تتناول  التي  التجريبية 

من  حظاً  األقل  المناطق  مقابل  مزايا  األكثر  المناطق 

من  تتفاوت  العائدات  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  المزايا. 

وكيفية  المناطق  هذه  لتعريف  المستخدمة  المعايير  حيث 

بين  فيما  العاملة  األيدي  وهجرة  الممتدة  التأثيرات  تفسير 

العامة  االستثمارات  أن  تشيرإلى  تشير  النتائج  فإن  المناطق، 

عائدات  تحقق  قد  المزايا  من  حظاً  األقل  المناطق  في 

الفقر.  من  والحد  الزراعي  األداء  حيث  من  أعلى 

في  الدراسات  من  المأخوذة  النتائج  توضح  فمثالً، 

 ،Haqueو  Hazellو  Fan( الهند  في  البلدان  أنحاء  جميع 

وفي   )2004  ،Zhangو  Zhangو  Fan( الصين  وفي   )2000

المناطق  في  االستثمار  أن   )2008  ،Zhangو  Fan( أوغندا 

لهذه  تلخيص  ويوجد  أعلى.  مردودات  يُعطى  قد  مزايا  األقل 

المناطق  بين  الفرق  أن  ويالحظ  27؛  الشكل  في  النتائج 

الشكل ٢٦
التأث�ات التاريخية لعدة أنواع من االستث�رات العامة والدعم عىل األداء الزراعي والفقر يف الهند 

 ألف - التأث�ات عىل األداء الزراعي 

 باء - التخفيض يف عدد الفقراء

التسعينات الث�نينات  الستينات-السبعينات 

٠٥١٠١٥٢٠٢٥

الري

البحث والتطوير الزراعي�

التعليم

الطرق

دعم األسمدة

دعم الري

دعم الطاقة

الدعم االئت��

٠٥٠٠١٠٠٠١٥٠٠٢٠٠٠٢٥٠٠٣٠٠٠٣٥٠٠٤٠٠٠٤٥٠٠٥٠٠٠

معدل العائد

عدد السكان

الري

البحث والتطوير الزراعي�

التعليم

الطرق

دعم األسمدة

دعم الري

دعم الطاقة

الدعم االئت��

مالحظات: القيم املطلقة باألرقام الحقيقية يف الشكل ألف هي عائدات وحدة نقدية واحدة ألنواع مختلفة من اإلنفاق العام من منظور (نفس) الوحدة النقدية للناتج املحيل 

اإلج�يل الزراعي. الشكل باء يب� االنخفاض يف عدد السكان الفقراء مقابل زيادة قدرها مليون روبية يف أنواع مختلفة من اإلنفاق العام.

.٢٠٠٨ °orat و Gulati و Fan :املصدر



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  81االستثمار في 

الشكل ٢٧
عائدات أنواع استث�ر متنوعة يف أراٍض ذات إمكانات مرتفعة مقابل أراٍض ذات مزايا أقل

الحد من الفقراألداء الزراعي

الص�

غربية مركزية  ساحلية 

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

معدل العائد

٢٨

٢٤

٢٠

١٦

١٢

٨

٤

٠
قروض الفقر  االتصاالت الكهرباء التعليم الطرق الري البحث 

والتطوير 
الزراعي�

عدد السكان

االتصاالت الكهرباء التعليم الطرق الري البحث 
والتطوير 
الزراعيْ�

الهند

بْعلِية، منخفضة الجودة بَْعلِية، عالية الجودة  مروية 

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

معدل العائد

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

عدد السكان

التعليم الكهرباء الري 
بالقنوات

الطرق سالالت املحاصيل 
ذات الغلة 

املرتفعة

التعليم الكهرباء الري 
بالقنوات

الطرق سالالت املحاصيل 
ذات الغلة 

املرتفعة

أوغندا

ش�لية غربية  رشقية  مركزية 

١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
٠

معدل العائد

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

عدد السكان

الصحة الطرق 
الفرعية

التعليم البحث 
والتطوير 
الزراعيْ�

الطرق غ� 
املعبدة

الطرق 
الفرعية

التعليم البحث 
والتطوير 
الزراعي�

الصحة الطرق 
املعبدة

مالحظة: القيم املطلقة باألرقام الحقيقة يف الشكل املعروض إىل  اليم� هي عائدات وحدة نقدية واحدة ألنواع مختلفة من اإلنفاق العام من منظور قيمة اإلنتاج الزراعي أو اإلنتاجية معرباً عنها بنفس الوحدة النقدية. أما متغ� األداء 

الزراعي فيقاس بصورة تختلف قليالً يف كل بلد: الناتج املحيل اإلج¶يل الزراعي يف الص�، واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج الزراعي يف الهند، وإنتاجية األيدي العاملة الزراعية يف أوغندا. أما القيم املطلقة باألرقام يف الشكل املعروض إىل 

اليسار فهي التخفيضات يف عدد السكان الفقراء مقابل كل وحدة نقدية أُنفقت يف كل مجال من مجاالت اإلنفاق. أما الوحدات النقدية كل عىل حدة فهي: مليون روبية يف الهند؛ ١٠٠٠٠ يوان يف الص� ومليون شلن أوغندي يف أوغندا.

 . Zhang، و ٢٠٠٨ Haque، ؛٢٠٠٠ Fan و Hazell و Zhang، ؛٢٠٠٤ Fan و Zhang و Fan :املصادر
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بالمزايا  تمتعاً  األقل  والمناطق  المرتفعة  اإلمكانيات  ذات 

في  تظهر  ولكن  الثالثة،  البلدان  لهذه  بالنسبة  تختلف 

اليسار  إلى  بالمزايا  تمتعاً  األكثر  المناطق  البياني  الشكل 

اليمين.  إلى  بالمزايا  تمتعاً  األقل  والمناطق 

أعلى  حقق  الصين  في  االستثمار  أن  الواضح  ومن 

المزايا،  من  حظاً  األقل  الغربية  المنطقة  داخل  العائدات 

الفقر.  تقليل  حيث  من  أو  الزراعي  األداء  حيث  من  سواء 

الفقر  ضد  الموجهة  القروض  برنامج  أن  الدهشة،  يثير  ومما 

بدرجة  المنطقة  هذه  في  الفقر  تقليل  في  فاعلية  أقل  كان 

وقد  األساسية.  العامة  السلع  في  االستثمارات  من  أقل 

العام  االستثمار  ولَّد  حيث  الهند،  في  مماثلة  نتائج  وجدت 

الفقر  وتخفيض  الزراعية  اإلنتاجية  حيث  من  أعلي  عوائد 

وتشير  المزايا.  من  حظاً  األقل  البعلية  الزراعة  مناطق  داخل 

السلع  في  االستثمار  أن  إلى  أوغندا  من  الواردة  القرائن 

له  كان  الطرق  وشق  والتعليم  والتطوير،  البحث  مثل  العامة 

داخل  الفقر  تخفيض  حيث  من  أعلي  تأثيراً  أقوى  وبصورة 

المزايا.  من  حظاً  األقل  الشمالية  المنطقة 

بعد  مماثلة،  نتائج  إلى   )2000(  Dong توصل  وقد 

من  مختلفة  حظوظ  ذات  صينية  قرى  عشر  تفحص  أن 

ُصنفت  وقد  التنمية.  من  متفاوتة  مستويات  وذات  الموارد 

حظاً  األكثر  الفئة  من  ابتداًء  فئات  ثالثة  في  القرى  هذه 

طبقاً  وذلك  المزايا،  من  حظاً  األقل  الفئة  إلى   - المزايا  من 

البنية  ومن  السوق  إلى  وصولها  وفرص  الموارد  من  لَحظَّها 

الطبيعية.  للكوارث  تعرضها  ومدى  التربة  ونوعية  التحتية 

الخدمات  على  والمصروفات  العام  االستثمار  حقق  وقد 

في  األسر  دخول  زيادة  حيث  من  أعلى  عائدات  االجتماعية 

 .)12 )الجدول  المزايا  من  حظاً  األقل  الثالث  النوع  قرى 

وإلى  كان،  إذا  بما  تتعلق  عملية  مسألة  هناك  وتظل 

داخل  للزراعة  العام  االستثمار  استهداف  يمكن  مدى،  أي 

ومن  منها.  حظاً  األقل  أو  المزايا،  من  حظاً  األكثر  المناطق 

وعلى  المحلية،  الظروف  على  اإلجابة  تعتمد  أن  المحتمل 

وإمكانيات  الحالية،  االستثمار  ومستويات  الفقر،  حدوث 

بين  فيما  العاملة  لأليدي  وهجرة  ممتدة  تأثيرات  حدوث 

المعروضة  المحدودة  الدالئل  تُشير  ذلك،  ومع  المناطق. 

المناطق  داخل  االستثمار  نقص  من  أوضاع  وجود  إلى  آنفاً 

توجيه  إلعادة  يمكن  وحيث  المزايا،  من  حظاً  األقل 

أعلى  عائدات  يُولِّد  أن  المناطق  هذه  إلى  الزراعي  االستثمار 

يؤكد  ما  وهو  الفقر.  من  والحد  الزراعي  األداء  حيث  من 

العام.  لالستثمار  الدقيق  الجغرافي  االستهداف  أهمية 

المستلزمات  دعم  على  اإلنفاق  عائدات 

من  العائدات  ارتفاع  على  دالئل  وجود  من  الرغم  على 

ففي  أجلها،  ومن  الزراعة  في  العامة  السلع  في  االستثمار 

الحكومية  المصروفات  من  كبيرة  مبالغ  تُخصص  األمر،  واقع 

الجارية  للمصروفات  المتقدمة  والبلدان  النامية  البلدان  في 

أقل  المصروفات  هذه  مثل  تكون  وقد  دعم.  هيئة  على 

العامة  الموارد  تُحِوْل  ألنها  التكاليف  حيث  من  فعالية 

العامة  السلع  توفير  في  االستثمار  عن  بعيداً  الشحيحة 

الحالة  هذه  أن  غير  أجالً،  األطول  التأثيرات  ذات  المهمة 

دائماً.  المعالم  واضحة  ليست 

الصفات  بعض  للدعم  يكون  قد  معينة،  ظروف  وفي 

الخارجية  )العوامل  وبالمزايا  العامة،  بالسلع  المرتبطة 

مجرد  يتجاوز  السكان  من  أكبر  لعدد  بالنسبة  اإليجابية( 

المنطقي  السند  أن  الحقيقة،  وفي  المباشرين.  المنتفعين 

األسمدة  مثل  الزراعية  المستلزمات  على  الدعم  لتقديم 

يمكن  إْذ  الحجج،  هذه  مثل  على  غالباً  يعتمد  والبذور 

عليها  يترتب  أن  المحسنة  الزراعية  التكنولوجيات  الستخدام 

وتشمل  المزرعة،  حدود  تتجاوز  واجتماعية  اقتصادية  مزايا 

الجدول 12 

تأثير اإلنفاق العام على عائدات األسر في  الصين، حسب المنطقة الزراعية - اإليكولوجية 

اإلنفاق على الخدمة االجتماعيةاالستثمار العامنوع القرية 

)معدل العائد التقديري الهامشي( 

1.11.5النوع األول 

2.02.7النوع الثاني 

7.48.2النوع الثالث 

3.94.6جميع األسر 

مالحظات: تقاس عائدات األُسر على أنها العائد الكلي للعمليات التي تقوم بها األُسر، بما في ذلك كل من األنشطة الزراعية وغير الزراعية. فالعمل بأجر وأنشطة توليد الدخل األخرى 

خارج نطاق اإلنتاج األُسرى يتم استبعادها. أما معدالت العائد الهامشية فتقدر بضرب إجمالي العائد في معاِمالت االنحدار وقسمة حاصل الضرب على 100. ويشمل االستثمار العام 

صيانة شبكات الري في الُقرى والطرق. وتشمل الخدمات االجتماعية عمليات الحرث الُمميكنة، وحماية المحاصيل، والِدراس، والتوجيه التقني، والمستلزمات الزراعية المدعومة، 

ومساعدات التسويق، والخدمات غير الزراعية األخرى مثل مد أنابيب مياه الُشرب، وزيادة فرص الحصول على الكهرباء وتوفير الخدمات التعليمية )المدارس، والمكتبات والحضانات(. 

.2000 ،Dong :المصدر



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  83االستثمار في 
استنفاد  مثل  السلبية  الخارجية  العوامل  من  التخفيف 

الهامشية.  المناطق  في  الزراعة  وتوسع  التربة  خصوبة 

لدعم  النسبية  العائدات  بشأن  الدالئل  توازن  ويشير 

بصورة  بها  معترف  عامة  سلع  في  االستثمار  مقابل  األسمدة 

بإفراط. يستخدم  أن  يمكن  الدعم  أن  إلى  أكبر، 

األسمدة  دعم  من  العائدات  أن  من  الرغم  وعلى 

مع  االنخفاض  في  آخذة  تبدو  األخرى  والمستلزمات 

فإن   ،)2008  ،Thoratو  Gulatiو  Fan( الوقت  مرور 

من  الكثير  لدى  متسارعة  بصورة  ازداد  قد  استخدامه 

الدعم  يزداد  ما  غالباً  إْذ  األخيرة.  السنوات  في  البلدان 

 de Janvryو  Byerlee( ما  لبلٍد  المالية  القدرة   مع 

الدعم  نسبة  ارتفعت  الهند،  ففي   .)2009  ،Sadouletو

الزراعية  العامة  المصروفات  من  بالمائة   40 من  الزراعي 

 6 نسبة  ومثل   ،2002 في  بالمائة   75 إلى   1975 في 

بحلول  الزراعي  المحلي  اإلجمالي  الناتج  من  بالمائة 

إندونيسيا،  في  أما  أ(.   2007 الدولي،  )البنك   2003/2002

إجمالي  من  بالمائة   30 نسبة  األسمدة  دعم  مثل  فقد 

علي  وذلك   ،1990-1988 في  الزراعي  اإلنمائي  اإلنفاق 

الزراعي  واإلرشاد  البحوث،  في  االستثمارات  أن  من  الرغم 

أهمية  األكثر  المحركات  هي  كانت  للري  التحتية  والبنية 

 Rosegrant( السابقين  العقدين  خالل  اإلنتاج   لنمو 

.)1998  ،Perezو  Kasrynoو

برامج  البلدان  من  العديد  بدأ  األخيرة  السنوات  وفي 

بالمائة   37 نحو  نسبة  أُنفقت  زامبيا،  ففي  لألسمدة.  دعم 

بينما  األسمدة  دعم  على  الزراعة  ميزانية  من   2005 في 

التحتية  البنية  من  األخرى  واألوجه  الري  تطوير  نصيب  كان 

والتطوير  البحث  ونصيب  بالمائة،   3 عن  تزيد  ال  الريفية 

2007أ(.  الدولي،  )البنك  بالمائة   0.5 على  يزيد  ال  الزراعيين 

بأربعة  البرنامج  لهذا  بالميزانية  المدرجة  التكلفة  زادت  وقد 

)البنك   2009/2008 إلى   2003/2002 الفترة  خالل  أضعاف 

البرنامج  هذا  أن  إلى  الدالئل  وتشير  2010ب(،  الدولي، 

من  فيها  كانوا  مناطق  من  الخاصة  اإلمدادات  ُموردي  طَرََد 

 .  )2009 وآخرون،   Xu( النشطاء 

األسمدة  دعم  استحداث  بإعادة  مالوي  قامت  كذلك 

حتى   2009/2008 حل  أن  وما   ،2006/2005 في  الشامل 

قسائم  أسرة  مليون   1.5 تتلقي  أن  المتوقع  من  كان 

األسمدة  من  طن   182300 مجموعه  ما  على  للحصول 

الذرة،  إنتاج  زيادة  في  البرنامج  هذا  نجح  وقد  المدعمة. 

الكلية  الحكومية  الميزانية  من  بالمائة   16 امتص  ولكنه 

طريق  عن  تُوزع  األسمدة  وألن   ،2009/2008 في  لمالوي 

عن  الخاص  القطاع  مشاركة  أزاحت  فقد  حكومية  شركة 

 .)2010  ،Brooksو  Wiggins( المشهد 

بعائدات  المتعلقة  البحوث  من  كبير  قدر  وهناك 

أنه  غير  العامة،  السلع  من  طائفة  على  العامة  المصروفات 

الكلي  التكوين  لتأثير  االهتماٍم  من  قليل  إال  يُخصص  لم 

وخاصة.  عامة  سلع  على  وتفاصيلها  العامة  للمصروفات 

والخاصة  العامة  السلع  بين  التمييز  أن  من  الرغم  وعلى 

األموال  تخصيص  فإن  الدوام،  على  صارماً  تعريفاً  معرفاً  ليس 

تفيد  التي  الزراعية  المستلزمات  مثل  سلع  دعم  إلى  العامة 

ول  تُحَّ أن  فيمكن  الخاص  القطاع  من  أفراداً  األولي  بالدرجة 

المصروفات  وعن  العامة،  السلع  عن  بعيداً  األموال  هذه 

لتخصيص  يمكن  هنا  ومن  اجتماعياً.  المفيدة  األخرى 

َهِيَنة  غير  تداعيات  عليه  تترتب  أن  للدعم  العامة  الموارد 

االجتماعي.  واإلنصاف  االقتصادية  الكفاءة  من  كل  على 

الدالئل  بتحليل   )2006(  Galinatoو  López وقام 

تركيبة  على  اإلنصاف  وتداعيات  بالكفاءة  الصلة  ذات 

أمريكا  منطقة  في  بلداً   15 في  الريفية  المصروفات 

وقد   .2001-1985 الفترة  خالل  الكاريبي  والبحر  الالتينية 

وقد  كدعم.  أو  عامة  كسلع  إما  العامة  المصروفات  َصَنَفا 

الفترة  تلك  في  الريفي  اإلنفاق  من  الدعم  حصة  تراوحت 

بالمائة   90 نحو  إلى  بالمائة   10 من  أقل  بين  ما  الزمنية 
25.)13 )الجدول 

الكلي  المستوى  أن   )2006(  Galinatoو  López وقام 

ترتب  قد  الريفية  المناطق  في  الحكومية  للمصروفات 

الفرد  نصيب  على  كبير  مغزى  ذو  إيجابي  تأثير  عليه 

تركيبة  أن  غير  الزراعي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

األكثر  هي  كانت  الدعم  زاوية  من  الحكومية  المصروفات 

الحجم  على  تُبقي  كانت  وإن  الدعم،  حصة  فزيادة  أهمية. 

من  كبيرة  بدرجة  تخفض  فإنها  ثابتاً،  للمصروفات  اإلجمالي 

وتشير  الزراعي.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب 

من  بالمائة   10 تخصيص  إعادة  مجرد  أن  إلى  تقديراتهما، 

من  العامة  للسلع  الدعم  من  الريفية  العامة  المصروفات 

 5 بنسبة  الزراعية  الدخول  من  الفرد  نصيب  يزيد  أن  شأنه 

الزراعة  على  الكلي  العام  اإلنفاق  زيادة  فإن  وكذلك  بالمائة. 

تكون  ولكنها  إيجابية،  نمو  تأثيرات  يُحدث  أن  شأنه  من 

التخصيص  إعادة  من  تحدث  التي  التأثيرات  تلك  من  أصغر 

الرئيسية  السياسية  والرسالة  بعينها.  كلية  ميزانية  داخل 

يمكنها  الحكومات  أن  هي  التحليل  هذا  من  تُستََشف  التي 

تحويل  بمجرد  الزراعي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تزيد  أن 

العامة.  السلع  إلى  الدعم  من  الزراعية  المصروفات 

 Allcott أجراها  التي  اإلضافية  التحليالت   وبحثت 

على  جزئياً  اعتمدت  والتي   ،)2006(  Lópezو  Ledermanو

وتركيبة  مستوى  ُمَحِددات  في  البيانات،  مجموعة  نفس 

النمو  ومستوى  ومحددات  الريفية  العامة  المصروفات 

توزيع  في  التاريخي  المساواة  عدم  أن  وجدوا  وقد  الزراعي. 

تأتي  ألنها   5 اإلطار  في  الواردة  النتائج  مع  المقارنة  تقبل  ال  النتائج  هذه  أن  25  الحظ 

العامة. للسلع  مختلفة  تعاريف  وتستعمل  مختلفة  مصادر  من 
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أخرى  عوامل  جانب  إلى  الرئيسي،  المحدد  هو  كان  الثروة 

ومشاركة  الحكومية  المساءلة  مثل  ومؤسسية  سياسية 

واللغوي.  العرقي  والتشظي  والشفافية  المدني  المجتمع 

يميل  المساواة  عدم  مستويات  ارتفاع  أن  الحقيقة،  وفي 

للمناطق  الُكلِي  الحكومي  التخصيص  من  كل  زيادة  إلى 

الكلية.  الزراعية  المصروفات  في  الدعم  حصة  ومن  الريفية، 

المزيد  جمع  إلى  الحاجة  على  الباحثون  أكد  ذلك،  ومع 

إذا  ما  لتحديد  التحليالت  من  المزيد  وإجراء  البيانات  من 

المنطقة. هذه  خارج  تَصُمد  سوف  نتائجهم  كانت 

لالستثمار  السياسي  االقتصاد 
 26 الزراعة  في  العام 

على  جداً  مرتفعة  العامة  االستثمارات  عائدات  كانت  إذا 

وإذا  منها؟  المزيد  الحكومات  تستثمر  ال  فلماذا  النحو،  هذا 

من  العائدات  من  أعلى  العام  االستثمار  من  العائدات  كانت 

يشير  الدعم؟  تقديم  الحكومات  تواصل  ال  فلماذا  الدعم، 

 Lópezو  Ledermanو  Allcott مؤخراً  أورده  الذي  التحليل 

الدولي  المعهد  أعضاء  أحد  أعدها  أساسية  معلومات  ورقة  على  القسم  هذا  ينبني    26

.2012  ،Mogues أنظر  األغذية.  سياسات  لبحوث 

سياسية  عوامل  جانب  إلى  الثروة،  توزيع  دور  إلى   )2006(

العامة  المصروفات  لتركيبة  كمحددات  أخرى،  ومؤسسية 

العام  اإلنفاق  سياسات  تحديد  كيفية  مسألة  أما  الريفية. 

كيفية  لفهم  مهمة  األمر  واقع  في  فهي  بالزراعة  الصلة  ذي 

العام.  االستثمار  تحسين 

الخاصة  االستثمارات  مقررات  بين  الجوهري  والفارق 

بتوقعات  محفوزاً  األول  يكون  بينما  أنه  هو  والعامة 

من  محفوزاً  يكون  أن  يجب  اآلخر  فإن  خاصة،  عائدات 

حقيقة  وفي  متوقعة.  اجتماعية  بعائدات  المبدأ  حيث 

صناع  محفزات  تتوافق  ال  قد  األسباب،  من  ولعدد  األمر، 

من  المتوقعة  األوسع  االجتماعية  المزايا  مع  القرارات 

تتأثر  أن  واالستثمار  العام  اإلنفاق  ألنماط  ويمكن  االستثمار. 

أو  وبالفساد  المصلحة،  مجموعات  ضغوط  مثل  بعوامل 

تكون  قد  فمثالً،  ذاتها.  الزراعية  االستثمارات  بخصائص  حتى 

بعد  إال  مردودها  تعطى  ال  الزراعية  االستثمارات  بعض 

بوضوح  تأثيراتها  تحديد  يمكن  ال  الزمن  من  طويلة  فترات 

في  البقاء  يهمهم  الذين   - السياسيين  فإن  ثم  ومن  دائماً، 

ويمكن  االئتمان.  من  كبيراً  قدراً  يدبرون  ال  قد   - مناصبهم 

عامة،  بصفة  الحوكمة  وكذلك  العوامل،  هذه  مثل  لعوامل 

العامة  األموال  استخدام  كيفية  على  رئيسياً  أثراً  تُِحْدث  أن 

واالستثمار.  الزراعية  المصروفات  في 

إلى  الدوام  على  الحكومي  االستثمار  يؤدى  ال  قد 

الجدول 13 

حصة الدعم والسلع العامة من المصروفات الحكومية الريفية في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، بلدان منتقاة 

السلع العامة كحصة من اإلنفاق الريفيالدعم كحصة من اإلنفاق الريفيالبلد

)النسبة المئوية(

5941األرجنتين 

8713البرازيل 

4852كوستاريكا 

8021إكوادور

6931غواتيماال 

2773هندوراس 

991جامايكا 

5842المكسيك 

6634نيكاراغوا 

3763بنما 

5149باراغواي 

3268بيرو 

6437جمهورية الدومينيكان 

1982أوروغواي 

5446فنزويال 

مالحظة: الحصص هي متوسطات سنوية للسنوات من 1985 إلى 2001. 

2006 ،Galinatoو López :المصدر



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  85االستثمار في 
الباهظة  التكاليف  بسبب  المتوقعة  النتائج  تحقيق 

األصول  استثمار  عن  الناتجة  األصول  عائدات  وانخفاض 

من  الكثير  وهناك  بدئها.  بمجرد  استخدامها  سوء  أو 

االستثمار  فعالية  من  تقلل  أن  يمكن  التي  العوامل 

تكاليف  من  تزيد  أن  يمكن  فالرشوة  الحكومي: 

غير  تكون  أن  ببساطة  للحكومات  ويمكن  االستثمار؛ 

تمويل  يؤدى  وقد  التكاليف؛  على  السيطرة  في  فعالة 

تكون  وقد  تكلفة؛  أكثر  مشروعات  اختيار  إلى  الدعم 

العتبارات  أو  الشخصية  للهيمنة  خاضعة  القرارات 

توفير  لنقص  ويمكن   .)1996  ،Pritchett( سياسية 

تكون  أن  األصول  وصيانة  التشغيل  لنفقات  التمويل 

عن  ينشأ  الذي  األصول  استخدام  سوء  مصادر  أحد 

الحكومي،  االستثمار  وفعالية  العام.  االستثمار  طريق 

العامة  المصروفات  بين  الفرق  أنه  على  يقاس  الذي 

بمؤشرات  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  المتولدة،  األصول  وقيمة 

.)1996  ،Pritchett( الجيدة  والسياسات  الحوكمة 

الجماعي  والعمل  المصالح  جماعات 
على  قوى  نفوذ  المصالح  لجماعات  يكون  أن  يمكن 

في  االستثمار  قرارات  وعلى  العامة  المصروفات 

السبل  إلى  الدالئل  من  كبير  عدد  أشار  وقد  الزراعة. 

النامية،  البلدان  لدى  الزراعية  السياسات  حبذتها  التي 

نطاقاً  األوسع  المزارعين  من  صغير  لعدد  وتفضيلها 

نظرة  على  للحصول   2006  ،Resnickو  Birner )انظر 

النامية  البلدان  في  العام  فاالستثمار  مقتضبة(.  عامة 

من  أفادت،  قد  التدابير  من  وغيرها  التسعير  وسياسات 

سكان  حساب  على  الحضر  سكان  التاريخية،  الناحية 

ُشرحت  وقد   .)1977  ،Lipton( الزراعية  واألسر  الريف 

المصالح،  جماعات  خصائص  واقع  من  الظواهر  هذه 

سياسات  أجل  من  الضغط  على  بقدرتها  تؤثر  التي 

والتدخالت  والدعم  االستثمار،  ذلك  في  بما  عامة، 

.)1983  ،Becker( مصالحها  تخدم  التي  األخرى،  العامة 

جماعات  مختلف  بها  تؤثر  التي  الفعالية  وتعتمد 

الجماعية  اإلجراءات  خالل  من  السياسيين  في  المصالح 

ويميل   .)1965  ،Olson( العوامل  من  العديد  على 

موضع  في  المزارعين  وضع  إلى  العوامل  هذه  بعض 

المكاني  التشتت  أن  ذلك  الحضر.  بسكان  مقارنة  حرمان 

التحتية  البنية  على  الحصول  فرص  ونقص  للمزارعين 

والمتابعة  التنسيق  من  يجعل  واالتصاالت  النقل  لوسائل 

في  بالمواطنين  مقارنة  صعوبة  أكثر  للتدابير  المتبادلة 

العدد  فإن  كذلك   .)1965  ،Olson( الحضرية  المناطق 

النامية  البلدان  من  الكثير  في  المزارعين  من  األكبر 

وفي  الحضر.  بسكان  مقارنة  حرمان  موضع  في  يضعهم 

كبيرة  مصلحة  مجموعات  بين  التنسيق  فإن  الحقيقة 

أصغر  مصلحة  مجموعات  بين  التنسيق  من  أصعب 

التركيز  مستويات  من  مستوى  ألي  بالنسبة  وذلك 

للنقل  التحتية  البنية  على  الوصول  وفرص  المكاني، 

.)1965  ،Olson( واالتصال 

ويعتمد نفوذ مجموعة من المجموعات بصورة حرجة 

المالية. هذا باإلضافة إلى، السهولة األكبر لديها  على ثروتها 

التنسيق بين المجموعات الصغيرة، األمر الذي يوضح  في 

الكبيري الحجم أن يؤثروا  المزارعين  لماذا يمكن لقلة من 

الثروة واألرض مركزة  العام عندما تكون  اإلنفاق  أنماط  في 

 Allcott الذي أجراه التحليل  )انظر  أيديهم  بدرجة عالية في 

يؤكد  وLederman وLópez ]2006[ والمذكورعاليه( وهذا 

أهمية زيادة رأس المال االجتماعي للمزارعين األصغر نطاقاً 

عن طريق جمعيات المنتجين. 

السياسات ذات  وثمة ظاهرة أخرى مهمة في عمليات 

الصلة بجماعات المصالح تتمثل في وجود انحياز للوضع 

ما تستمر السياسات  الراهن بين صناع السياسات. وغالباً 

التي لم تعد مفيدة دون توقف. ومن األمثلة على ذلك دعم 

يُلغى حتى بعد أن تكون  ما  نادراً  الزراعية، اذي  المستلزمات 

أو  الكفاءة،  إلى زيادة  الرامية  إنجاز أهدافه  قد فشلت في 

الذين  يِف بهذه األهداف. فأولئك  أو لم  اإلنصاف،  تحقيق 

الذين في  الراهن هم عادة األشخاص  الوضع  يستفيدون من 

يدهم السلطة الالزمة لضمان إنفاذ السياسات في المقام 

يرون  قد  والذين  بل   )1991 ،Rodrikو  Fernandez( األول 

السياسات قد  الضغط لديهم تزداد بعد أن تكون  قوة 

 .)1999 ،Morrisو Coate( بالفعل  وضعت 

الفاصلة  والفترات  بالفضل  االعتراف 
المنافع  وجني  المصروفات  بين 

حافزاً  المستفيدين  جانب  من  بالفضل  االعتراف  يكون  قد 

قرارات  عن  المسؤولين  السياسات  لصناع  بالنسبة  قوياً 

المواطنون  بها  يعِزى  التي  فالسهولة  عامة.  مصروفات  أو 

بالنسبة  السياسات  لصانع  المسؤولية  أو  بالجميل  االعتراف 

لها  يكون  أن  يمكن  ونتائجها  محددة  استثمارات  أو  للدعم 

العامة.  المصروفات  أولويات  تحديد  على  كبير  أثر 

للعيان  الظاهرة  التحتية  البنية  مشروعات  إن 

سبيل  على  المباشرة،  التحويالت  أو  المدارس  بناء  مثل 

قرارات  إلى  واإلرجاع  اإلدراك  في  أسهل  تكون  المثال، 

من  بعينهم  ومسؤولون  سياسيون  اتخذها  ملموسة 

االستثمار  أو  الزراعي  اإلرشاد  خدمات  نوعية  تحسين 

برامج  في  األخيرة  الطفرة  إن  والتطوير.  البحث  في 

تفسيرها  يمكن  النطاق  الواسعة  المستلزمات  دعم 

إلى  وإرجاعها  التأثيرات  تحديد  سهولة  بينها  من  بأسباب 

وراءها.  كانوا  الذين  المسؤولين 

أن  قبل  تنقضي  التي  الزمنية  الفترة  طول  إن 
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تجعل  عائدات  العامة  االستثمارات  من  الكثير  تؤتي 

ازدادت  فكلما  صعوبة.  أكثر  بالفضل  االعتراف  عملية 

إلى  الفضل  عزو  األصعب  من  كان  التأخر  فترة 

باالستثمار.  يقومون  لجعلهم  الحوافز  تقل  أو  المسؤولين 

البحث  في  االستثمار  على  خاصة  بصفة  ذلك  وينطبق 

ولكنه  عامة  بصفة  عالية  عائدات  يعطى  الذي  والتطوير، 

جني  ومرحلة  اإلنفاق  مرحلة  بين  طويالً  وقتاً  يستغرق 

وراء  الكامنة  األسباب  أحد  ذلك  يمثل  وقد  المنافع. 

والتطوير  البحث  في  المنتظم  الظاهري  االستثمار  نقص 

مناقشته.  سلفت  الذي 

تعتمد  ألصحابه  الفضل  إرجاع  مشكلة  خطورة  إن 

التعليم  مستوى  وعلى  المعلومات  وحجم  نوعية  على  أيضاً 

األفضل  فالمواطنون  العامة.  بالمصروفات  المنتفعين  لدى 

على  للحصول  أفضل  فرص  لديهم  توجد  والذين  تعليماً، 

وسيطاً  المحلي  المجتمع  منظمات  تكون  التي  المعلومات 

للفضل.  السليم  اإلرجاع  على  أقدر  يكونون  مثالً،  فيها 

المعلومات  وتدفقات  التعليم  مستويات  تحسين  فإن  وهكذا 

المصروفات  أولويات  لتحسين  المهمة  األمور  من  أيضاً 

واالستثمار.  العامة 

التربح  إلى  والسعي  الفساد 
تؤدى  أن  يمكن  التربح  إلى  والسعي  الفاسدة  التصرفات  إن 

واالستثمار.  اإلنفاق  في  مثالية  غير  اجتماعية  أنماط  إلى 

السلوك  بسهولة  تفيد  الكبرى  التحتية  البنية  فمشروعات 

العموميين.  الموظفين  جانب  من  التربح  إلى  الساعي 

في  أنه  البالد  عبر  تحليل  من  الواردة  الدالئل  وتشير 

مع  الفساد  معدل  يزداد  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 

النطاق  الواسعة  الرأسمالية  المشروعات  على  اإلنفاق  حصة 

 de la( االجتماعي  القطاع  على  اإلنفاق  حصة  مع  وينخفض 

.)2009  ،Delavalladeو  Croix

قد  المرتفعة  الفساد  مستويات  ذات  البلدان  ففي 

المشروعات  لصالح  تحيز  إحداث  إلى  الظاهرة  هذه  تؤدى 

أشكال  على  إياها  مفضلة  النطاق  الواسعة  الرأسمالية 

إلى  وباإلضافة  العامة.  المصروفات  أو  األخرى  االستثمار 

تجاه  التحيز  هذا  يولد  الذي  الفساد  انتشار  فإن  ذلك، 

من  الذي  نفسه  أيضاً  هو  النطاق  الواسعة  المشروعات 

داخل  إنتاجية  أقل  االستثمارات  هذه  يجعل  أن  المحتمل 

البحث  في  االستثمارات  أما  األفضل.  الحوكمة  ذات  البلدان 

السعي  إلى  نسبياً  ميالً  أقل  فتكون  الزراعيين  والتطوير 

وجود  من  الرغم  على  الفاسدة،  والممارسات  التربح  إلى 

التي  السلعية  المجالس  ذلك  مثال  ُمسجلة،  فساد  حاالت 

فرضت  التي  الضرائب  من  ُجمعت  التي  األموال  حولت 

مؤسسات  تمويل  بها  المقصود  كان  والتي  المزارعين  على 

.)2006  ،Kingwellو  Omuru( العامة  الزراعية  البحوث 

الزراعي  واالستثمار  الحوكمة 
واحداً  بعداً  إال  الفساد  يمثل  ال  التي   - الحوكمة  بيئة  إن 

المهمة  المحددات  كأحد  متزايدة  بصورة  إلىها  يُنظر   - فيها 

المخصصات  ذلك  في  بما  العام،  اإلنفاق  لمخصصات 

هذه  على  الدالئل  أن  كما  الزراعة.  في  لالستثمار  الموجهة 

وجوده  اُكتشف  الذي  القوى  االرتباط  تؤيد  السببية  الصلة 

السهمي  المال  رأس  وتراكم  الجيدة  الحوكمة  مؤشرات  بين 

 .3 الفصل  في   16 الشكل  في  إلىه  والمشار  المزرعة  داخل 

قوية  عملية  أدلة   )2003(  Deacon وجد  وقد 

السلع  توفير  في  تؤثر  الحوكمة  نظم  أن  على  تقوم 

تحرص  الديكتاتورية  الحكومات  أن  َوَجد  وقد  العامة27. 

مقارنة  العامة  السلع  حجم  إنقاص  على  الدوام  على 

أن  أيضاً  ووجد  والشاملة.  الديموقراطية  بالحكومات 

السلع  توفير  على  باإليجاب  تؤثر  الدخل  مستويات 

أكبر  بدرجة  تجاوب  العامة  السلع  توفير  وأن  العامة، 

في  تجاوبه  من  أكثر  الديموقراطيات  في  الدخل  نمو  مع 

المحلية،  الحكومة  مستوى  وعلى  الديكتاتورية.  الحكومات 

من  العام  االستثمار  نصيب  أن  إلى  الدالئل  تشير  أيضاً، 

الريفية  اإلدرات  تنفقها  التي  اإلجمالية  العامة  المصروفات 

وليس  منتخباً  القرية  زعيم  يكون  عندما  أعلي  يكون 

.)2004 وآخرون،   Zhang( معيناً 

في  والتعليم  الصحة  على  العام  اإلنفاق  فعالية  إن 

الحوكمة؛  نوعية  على  أيضاً  تعتمد  المرجوة  النتائج  تحقيق 

المرتفعة  المستويات  ذات  البلدان  داخل  اإلنفاق  مثل 

أقل  تكون  الفعالة  غير  البيروقراطية  وأن  الفساد،  من 

األفضل  الحوكمة  ذات  البلدان  في  عليه  هي  مما  فعالية 

البيانات  كشفت  وقد   .)2008  ،Swaroopو  Rajkumar(

أدنى  مستوى  هناك  أن  عن  أوغندا  من  الواردة  األسرية 

األساسية  البنية  في  العام  االستثمار  انخفض  إذا  األمن،  من 

النمو  على  طفيفاً  تأثيراً  إال  يُحدث  ال  فإنه  دونه  والتعليم 

.)2004  ،Zhang(

صلة  بوجود  يفيد  المالحظة  على  قائم  دليل  وثمة 

للسلع  الحكومة  توفير  وبين  الحوكمة  جوانب  مختلف  بين 

للزراعة  بالنسبة  التداعيات  هي  ما  سؤال:  هنا  ويُثار  العامة. 

الزراعي  لالستثمار  بالنسبة  األهم  هي  الحوكمة  جوانب  وأي 

 Resnickو  Birner ناقش  وقد  العامة؟  السلع  وتوفير 

المالحظة  على  القائمة  للدالئل  شاملة  دراسة  في   )2006(

والنمو  الجيدة  الحوكمة  بين  الصالت  بشأن  واالختبار 

وتعدد  للحوكمة  التعريفي«  »االلتباس  للفقراء  المتحيز 

المناقشة  هذه  من  كبير  جانب  في  المستخدمة  المؤشرات 

إلى  الحاجة  إلى  أشارا  وقد  العملي.  التحليل  وكذلك 

للشرب،  الصالحة  المياه  على  الحصول  فرص  هنا:  بالبحث  المشمولة  العامة  السلع    27

البنزين،  في  الرصاص  ومستويات  بالمدارس  وااللتحاق  الطرق،  وكثافة  الصحية،  والنظافة 
البيئة.  حماية  على  كمؤشر 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  87االستثمار في 
تُفضي  التي  هي  الحوكمة  جوانب  “أي  حول  أفضل  فهم 

على  قادرين  الفقراء  كان  إذا  ما  يحدد  وأيها  النمو،  إلى 

 ،2006  ،Resnickو  Birner( النمو«؟  عملية  في  المشاركة 

لقضية  مهم  أمٌر  مماثل  فهم  توافر  أن  يبدو  وقد   .)38 ص. 

الزراعي.  ولالستثمار  المحددة  الحوكمة 

الزراعة  في  العام  االستثمار  تخطيط 

فعالية  أكثر  عام  استثمار  ضمان  الكبرى  التحديات  من 

تحسين  على  ينطوي  وهذا  أجلها.  ومن  الزراعة  في 

وتعزز  االستثمار  في  تؤثر  التي  السياسات  صنع  عملية 

هذا  ويتسم  العام.  لالستثمار  الميزانية  وعمليات  التخطيط 

المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  لدى  خاصة  بشدة  التحدي 

وبخاصة  عامة،  بصفة  الزراعة  تلعب  حيث  والمتوسط،   -

التنمية  في  رئيسياً  دوراً  الصغيرة،  الحيازات  أصحاب 

من  المتاحة  الموارد  تكون  وحيث  الفقر،  وتقليل  االقتصادية 

أكبر. بدرجة  محدودة  االستثمار  أجل 

عمليات  تحسين  إلى  بالحاجة  متزايد  اهتمام  وهناك 

ذلك،  ومع  هـ(.   2011 الدولي،  البنك  مثالً  )انظر  الميزانية 

على  تؤثر  التي  السياسات  تفحص  إلى  أيضاً  حاجة  فهناك 

ومن  الزراعة  في  العام  االستثمار  وعلى  الخاص  االستثمار 

أن  المناسبة  للسياسات  ويمكن  متكاملة.  بطريقة  أجلها 

ويمكن  والعام.  الخاص  االستثمار  من  كل  عائدات  من  تزيد 

المتولدة  العائدات  من  يزيد  أن  المناسب  العام  لالستثمار 

االستثمار،  إلى  الحوافز  يحسن  وأن  الخاص  االستثمار  من 

يقلل  أن  يمكن  مالئم  غير  سياساتي  إطار  وجود  أن  غير 

الموارد  في  كبير  فاقد  إلى  يؤدى  وأن  تأثيراتها  من  بقوة 

ملموسة  جهوداً  اآلن  البلدان  من  كثير  وتبذل  العامة. 

وضع  طريق  عن  الزراعة  في  االستثمار  وتحسين  لتوجيه 

و24(.   23 )اإلطاران  قطرية  استثمار  خطط 

أفريقيا،  في  الغذائي  واألمن  الزراعة  بشأن  مابوتو  إعالن  يمثل 

البلدان  جانب  من  رسمياً  اعترافاً   ،2003 عام  ُاعتمد  الذي 

النمو  في  حاسمة  بأهمية  يتمتع  القطاع  هذا  بأن  األفريقية 

المزيد  تخصيص  ينبغي  وإنه  الفقر،  وتقليل  االقتصادي 

الموقعة  البلدان  التزمت  اإلعالن  هذا  وفي  له،  الموارد  من 

وبالتزام  الزراعية،  التنمية  لتشجيع  المبادئ  من  بمجموعة 

 10 بتخصيص  خاصة  وبصفة  محددة،  أهداف  بتحقيق  واضح 

وبتحقيق  للزراعة،  الوطنية  ميزانيتها  من  األقل  على  بالمائة 

بالمائة.   6 قدره  سنوي  زراعي  نمو 

أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  َل  َفعَّ وقد 

لسياسات  مشتركاً  إطاراً  يوفر  الذي  البرنامج  وهو  المبادئ،  هذه 

اجتماعات  العملية  هذه  وتشمل  أفريقيا.  في  الزراعية  التنمية 

وإلجراء  المصلحة،  أصحاب  مع  للتشاور  ُقطرية  مستديرة  موائد 

وكذلك  استثمارية،  برامج  وتطوير  القرائن،  على  قائم  تحليل 

هذه  وتساعد  الممارسة.  ومن  العملية  هذه  من  والتعلم  التقييم 

بين  اآلراء  في  توافق  بث  على  الجرد،  عملية  وكذلك  المشاورات، 

في  أَْوَجه  َيبُلغ  الذي  األمر  األولويات  بشأن  المصلحة  أصحاب 

للتنمية  بالنسبة  البلد  أعمال  جدول  يوجز  »اتفاق«  على  التوقيع 

يُحدُد  وهو  والتغذوي.  الغذائي  واألمن  الفقر،  وتقليل  الزراعية، 

في  بما  التنفيذ،  آليات  ويحدد  األطراف  مختلف  مسؤوليات  أيضاً 

التمويل.  وحشد  واإلشراف  التنسيق  ذلك 

مستقلين  خبراء  على  وُتعرض  االستثمار  خطة  تصاغ  وعندئذ 

البرنامج  مبادئ  مع  االتساق  لضمان  تقني  استعراض  في 

بأفضل  واألخذ  وأهدافه.  أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  الشامل 

التشغيلية  والجدوى  االتفاق  التزامات  مع  والتواؤم  الممارسات،1 

أيضاً  شرٌط  هي  التقنية  االستعراض  وعملية  االستثمار.  لبرامج 

لألمن  العالمي  البرنامج  من  التمويل  على  للحصول  للتأهل 

 .)35 صفحة   8 اإلطار  )انظر  والغذائي  الزراعي 

النهاية، ُيعقد اجتماع أعمال رفيع المستوى من جانب  وفي 

الحكومة وبمشاركة مجموعات أصحاب المصلحة الوطنيين، 

والمؤسسات األساسية في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في 

أفريقيا على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية، والجهات 

المانحة والجهات الُممِولة المحتملة األخرى. والغرض من ذلك هو 

إثبات صحة خطة االستثمار والمصادقة عليها، وتأكيد االستعداد 

للتنفيذ والتزامات التمويل، وكذلك الموافقة على أساليب التنفيذ. 

على  وقع  قد  بلداً   27 كان   ،2012 مارس/آذار  وبحلول 

طور  في  أو  لالستثمار  جاهزة  خطط  لديها  وجميعها  االتفاقات، 

األعمال.  اجتماع  عقدت  قد  كانت  بلداً  و19  إعدادها، 

 23 اإلطار 

)CAADP( البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

)تابع(
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الرئيسية  الرسائل 

الزراعي  ● النمو  يدعم  الزراعة  في  العام  االستثمار  إن 

اإلنفاق  نوع  أن  غير  الفقر،  تخفيض  إلى  ويؤدى  بقوة 

الزراعيين،  والتطوير  البحث  في  فاالستثمارات  مهم.  أمر 

أعلى  عائدات  تعطى  والتعليم  الريفية،  التحتية  والبنية 

الزراعية  المستلزمات  لشراء  اإلعانات  على  اإلنفاق  من 

بين  الفرق  وضوح  عدم  من  الرغم  وعلى  األسمدة.  مثل 

الخاصة  للسلع  واإلعانات  العامة  السلع  في  االستثمار 

البلدان  من  كبير  عدد  من  الواردة  الدالئل  فإن  دائماً، 

فاالستثمار  واضحة:  دالئل  هي  عاماً   50 فترة  خالل 

للنمو  بالنسبة  عائدات  يعطي  العامة  السلع  في 

تقدم  التي  اإلعانات  من  أعلى  الفقر  وتخفيض  الزراعي 

للمستلزمات.

الريفية  ● السلع  من  واسعة  مجموعة  في  االستثمارات  إن 

تستهدف  التي  لالستثمارات  تكميلية  تكون  العامة 

قائمة،  تزال  ال  التحديات  من  الكثير  أن  من  الرغم  وعلى 

اإليجابي،  الجانب  ففي  العملية.  هذه  من  حقيقية  منافع  فهناك 

في  أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  يساعد 

المستوى  على  الزراعية  السياسات  صنع  بشأن  الحوار  دفع 

إلطار  استعراٌض  اكتشف  وقد  بينها.  فيما  والتوفيق  الدولي 

وكينيا،  غانا،  لدى  أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج 

غير  والقاري،  العالمي  المستويين  على  فّعال  أنه  وأوغندا 

وبخاصة  ضعيفة،  تزال  ال  القطري  المستوى  على  العملية  أن 

المصلحة،  أصحاب  ومشاركة  القطرية،  الملكية  حيث  من 

السياسات  بين  والتوفيق  القرارات  صنع  في  القرائن  واستخدام 

أعاقت  األحيان  بعض  وفي   .)2009 وآخرون   Zimmermann(

البرنامج  جانب  من  مثاًل  )المفروضة  للتمويل  النهائية  المواعيد 

المشاورات،  عملية   )GAFSP والغذائي  الزراعي  لألمن  العالمي 

الخ.  النظراء،  واستعراض  القرائن،  على  القائمة  القرارات  وصنع 

إلى  البداية،  في  األقل  على  أيضاً،  المانحة  الجهات  َتْفِطْن  ولم 

في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  عملية  في  المضافة  القيمة 

عامة.  بصفة  بطيئة  استجابتها  جاءت  ثم  ومن  أفريقيا 

وفي رواندا، حيث يعتبر البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في 

ذلك  قبل  قامت  قد  كانت  الحكومة  فإن  نفوذه،  قمة  في  أفريقيا 

الثانية من الخطة االستراتيجية  بصياغة خطة استراتيجية للمرحلة 

للتحول الزراعي )PSTA II(، أُعدت للتشاور مع خبراء خارجيين، 

األغذية  في  االستثمار  من  المحتملة  العائدات  تحديد  على  وتركز 

التوفيق  بعد  فيما  تم  الضروري. وقد  السياساتي  والدعم  األساسية 

الزراعي  للتحول  االستراتيجية  الخطة  من  الثانية  المرحلة  بين 

في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  إطار  وبين   )PSTA II(

وقدمت  رواندا.  في  االستثمار  لخطة  أساساً  شكاًل  حيث  أفريقيا 

أمانة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا مساعدة تقنية 

للتحول  االستراتيجية  للخطة  الفرعية  والبرامج  البرامج  لتحديد 

للتنمية  الشامل  البرنامج  أدار  وقد  تكاليفها.  وتقدير  الزراعي 

الجهات  مع  مناقشة  أي  لألعمال،  اجتماعاً  أفريقيا  في  الزراعية 

وأدت  اإلنفاق.  أولويات  في  التغييرات  بعض  إلى  أدت  المانحة، 

تعهدات  وإلى  الحكومي،  الدعم  من  المزيد  إلى  العملية  هذه 

المرحلة  تمويل  من  بالمائة   80 توافر  مع  المانحين،  من  كبيرة 
حالياً.2 الموجودة  الزراعي  للتحول  االستراتيجية  للخطة  الثانية 

االستراتيجية  الخطة  من  الثانية  المرحلة  كانت  ولما 

األنشطة  لنطاق  وتوسيعاً  استمراراً  رواندا  في  الزراعي  للتحول 

االستراتيجية  الخطة  من  األولى  المرحلة  أثناء  بدأت  التي 

األولي  الدولة  بذلك  تكون  فإنها   ،2004 في  الزراعي  للتحول 

مبدئي  تقدير  بإجراء  للسماح  كاٍف  وقت  عليها  مضى  التي 

أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  مع  لتجربتها 

في  بها  بأس  ال  زيادات  حدثت  وقد  االستثمار.  وتخطيط 

مثل  الرئيسية  الغذائية  المحاصيل  إلنتاج  األراضي  استخدام 

جانب  من  وجزئياً  والقمح  واألرز  األيرلندية،  والبطاطس  الذرة 

جديدة،  ِغراس  لمواد  المتزايد  االعتماد  وكذلك  الميكنة،  برامج 

الغالت  في  ملموسة  زيادات  تحققت  وقد  األسمدة.  واستخدام 

المحاصيل.  لجميع  بالنسبة 

 )Pillar( الزراعي  البحث  لركائز  اإلطارية  الوثائق  في  اإلشارة  كما سبقت   
1

في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  عملية  من  رئيسياً  جانباً  تمثل  التي 

 Pillar(( الرائدة  األساسية  المؤسسات  قيادة  تحت  ُطورت  والتي  أفريقيا، 

للحصول  2010أ  أفريقيا،  في  التنمية  أجل  من  الجديدة  الشراكة  )انظر   Lead

.)  Pillar Lead الرائدة  األساسية  المؤسسات  بشأن  التفاصيل  من  المزيد  على 

 10 إلى حد حوالي  لالستثمار  توغو  تمويل خطة  تم  أخرى،  ناحية  من   2

بالمائة.

التنمية  أجل  من  الجديدة  والشراكة   ،)2009( رواندا  لحكومة  طبقاً  المصدر: 

أفريقيا  في  التنمية  أجل  من  الجديدة  والشراكة  )2010أ(،  أفريقيا  في 

)2010ج(. أفريقيا  في  التنمية  أجل  من  الجديدة  والشراكة  )2010ب(، 

اإلطار 23 )تابع(



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  89االستثمار في 

والمتوسط،   - المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من  الكثير  اتبعت 

الزراعة.  في  لالستثمار  خططاً  أفريقية  بلدان  إلى  باإلضافة 

طريق  خارطة  وهي   - بنغالديش  في  القطرية  االستثمار  وخطة 

هي   - الزراعي  والتغذوي  الغذائي  األمن  في  االستثمار  نحو 

وقد  االستثمار.1  بتخطيط  المعنية  العملية  هذه  على  مثال 

السياسة  عن  بنغالديش  في  القطرية  االستثمار  خطة  انبثقت 

ذات  العمل  وخطة   )2006 في  أعُتِمدت  )التي  لألغذية  الوطنية 

أبعاد  من  أبعاد  ثالثة  حول  تتمحور  وهي   )2015-2008( الصلة 

واالستفادة.  الحصول،  وفرصة  التوافر،  هي:  الغذائي  األمن 

التخطيط  عملية  قادت  قد  بنغالديش  حكومة  وكانت 

والوكاالت  الوزارات  من  كبيراً  عدداً  وأشركت  لالستثمار 

المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  تقديم  مع   - واإلدارات 

الدولية(،  للتنمية  األمريكية  )الوكالة  األمريكية  الزراعة  ووزارة 

التقني  للدعم  األغذية  سياسات  لبحوث  الدولي  والمعهد 

على  العملية  هذه  اشتملت  وقد  لها.  والسياساتي  والمالي 

الخاص  القطاع  وممثلي  الرئيسية  الوزارات  مع  واسعة  مشاورات 

من  كبير  وعدد  التنمية  وشركاء  الحكومية  غير  والمنظمات 

وتنظيماتهم.  المزارعين  وبخاصة  المصلحة،  أصحاب 

التوفيق  العملية  لهذه  المهمة  التركيز  نقاط  بين  من  وكانت 

والجهات  الحكومية  للوكاالت  تسمح  بطريقة  األولويات،  بين 

المشتركة،  األهداف  نحو  فعالية  أكثر  بصورة  تعمل  أن  المانحة 

المعونة  فعالية  بشأن  باريس  إعالن  مبادئ  مع  يتمشى  وبما 

مبادرة  جانب  من  دافعاً  التخطيط  عملية  تلقت  وقد   .)2005(

في  الغذاء  لتوفير  األمريكية  والمبادرة  الغذائي  لألمن  الكويال 
2 المستقبل. 

تخطيط   )1( إلى:  االستثمار  خطة  ترمى  عامة،  وبصفة 

تقارب  زيادة   )2( منسقة؛  بصورة  االستثمار  أولويات  وتنفيذ 

موارد  تعبئة  و)3(  الخارج،  ومن  الميزانية  من  التمويل  مصادر 

المادية  القدرات  بتعزيز  المقترحة  االستثمارات  وتتعلق  إضافية. 

ومصايد  المياه،  وإدارة  الزراعة،  ميدان  في  والبشرية  والمؤسسية 

األغذية،  وإدارة  الزراعي،  والتسويق  الحيوانية،  والثروة  األسماك، 

والغذائي.  التغذوي  واألمان  األمان،  وشبكات 

من  االستثمار  احتياجات  تقدير  يجرى  عملي،  مستوى  وعلى 

غايات  تحقيق  في  بالمساهمة  مكلفة  متنوعة  إدارات  جانب 

تدخل  فإنها  المشروعات  صياغة  وبمجرد  المعلنة.  الغذائي  األمن 

 400 من  أكثر  الخطة  هذه  وتضم  الحكومية.  التنفيذ  مرحة  في 

السياسة  عمل  خطة  من  مستمدة  الميادين  مختلف  في  مشروع 

 .)2015-2008( لألغذية  الوطنية 

متابعة  العملية  لهذه  الرئيسية  الجوانب  بين  ومن 

النسخة  اعتماد  عقب  حدث  فمثاًل،  ومراجعتها.  الخطة 

 2010 يونيو/حزيران  في  القطري  االستثمار  لخطة  األولي 

اشتملت  مراجعة،  عملية  األول  ديسمبر/كانون  في  بدأت  أن 

وضع  تم  وقد  النطاق.  واسعة  مشاورات  على  أخرى  مرة 

 .2011 في  القطري  االستثمار  خطة  من  مستكملة  نسخة 

المستقبليْين  والمراجعة  الرصد  يولِّد  أن  على  النية  وتنعقد 

تكاليفها  وتقدير  أفضل  قطرية  استثمار  خطة  التوالي  على 

إلى  النظر  يتم  المعني  وبهذا  أكبر.  بدقة  أولوياتها  وتحديد 

حية.  كوثيقة  القطري  االستثمار  خطة 

الروح، ومن  الصلة من حيث  وثيقة  بنغالديش هي  اتبعتها  التي  العملية  إن   
1

أفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج  بعملية  العملية،  الناحية  حيث 

أفريقيا.  لتنمية  الجديدة  المبادرة  إلىها  دعت  التي 

المتحدة  الواليات  جانب حكومة  من  مبادرة  هو  للمستقبل  الغذاء  توفير   2

األمريكية  الوكالة  وتقودها  الجوع.  ومكافحة  العالمي  الغذائي  األمن  لتحقيق 

في  الوكاالت  لدى  الموجودة  والخبرات  الموارد  من  وتستفيد  الدولية  للتنمية 

إلى  الرئاسية  المبادرة  وترمى هذه  المتحدة.  الواليات  أنحاء حكومة  جميع 

من  كاف  قدر  إنتاج  إلى  الزراعية  قطاعاتها  تحويل  على  البلدان  مساعدة 

لشعوبها. الغذاء  لتوفير  مستدامة  بصورة  األغذية 

الطرق  شق  في  فاالستثمار  مباشرة؛  الزراعي  القطاع 

إلى  الوصول  فرص  تحسين  إلى  يميل  مثالً،  الريفية، 

ويشجع  الزراعيين،  المنتجين  جانب  من  السوق 

النسبي  التأثير  أما  القطاع.  هذا  في  الخاص  االستثمار 

يشير  مما  البلد،  بتفاوت  فتتفاوت  البديلة  لالستثمارات 

تحديدها  يتم  أن  يجب  االستثمار  أولويات  أن  إلى 

العامة  السلع  في  االستثمار  من  العائدات  ولكن  محلياً، 

البعض.  بعضها  ويُعزز  متداعمة  الريفية  المناطق  في 

المناطق  ● في  االستثمار  أن  إلى  الدالئل  بعض  تشير 

أكثر  بصورة  الفقر  من  يقلل  قد  المزايا  من  حظاً  األقل 

ذات  المناطق  في  االستثمار  في  االستمرار  من  فعالية 

كبير،  تقدم  بالفعل  فيها  حدث  التي  العالية  اإلمكانيات 

مرور  مع  آخر  إلى  بلٍد  من  تختلف  الظروف  أن  إال 

االستثمار  تأثير  انتشار  مدى  على  وتعتمد  الوقت، 

للتكنولوجيا  االنتشارية  اآلثار  طريق  عن  المناطق  عبر 

االقتصادية.  والُمضاِعفات  العاملة  األيدي  وهجرة 
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العائدات  ● توثق  كثيرة  دالئل  وجود  من  الرغم  على 

السلع  في  لالستثمار  العالية  واالجتماعية  االقتصادية 

مباشرة،  وغير  مباشرة  بصورة  الزراعة  تدعم  التي  العامة 

دائماً  تعكس  ال  الحكومة  ميزانية  في  المخصصات  فإن 

دائماً  يعكس  ال  الفعلي  اإلنفاق  وأن  األولوية،  هذه 

على  ذلك  في  اللوم  ويقع  الميزانية.  في  المخصصات 

ذلك  في  بما  السياسية،  االقتصادية  العوامل  من  عدد 

المصلحة  مجموعات  تتخذها  التي  الجماعية  اإلجراءات 

االستثمار  أنشطة  عن  المسؤولية  عزو  ومصاعب  القوية، 

ثمارها  تظهر  حتى  طويالً  وقتاً  تستغرق  التي  الناجحة 

السلع  من  الكثير  في  يحدث  )كما  المنافع  وانتشار 

والفساد.  الحوكمة  وَضْعف  والريفية(،  الزراعية  العامة 

الشفافية  وزيادة  الريفية  المؤسسات  لتعزيز  ويمكن 

الحكومات  أداء  من  يُحسن  أن  القرارات  اتخاذ  في 

الموارد  تخصيص  ضمان  حيث  من  المانحة  والجهات 

اجتماعياً.  نافعة  نتائج  تحقق  بصورة  الشحيحة  العامة 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  91االستثمار في 

الزراعة  6- إطار سياساتي لتحسين االستثمار في 

لالستثمار  مواٍت  استثماري  مناخ  خلق 
سياقية  أمور  الزراعة:  في  الخاص 

خلق  تواجه  التي  التحديات  السابقة  الفصول  استعرضت 

ذلك،  ومع  الزراعة.  في  الخاص  لالستثمار  داعمة  بيئة 

تتفاوت حسب  المختلفة  التحديات  وأهمية  أولويات  فإن 

في  يوضع  أن  ينبغي  إْذ  للسياق.  تبعاً  والمنطقة،  القطر 

الزراعة  ودور  االقتصادية  للتنمية  الكلي  المستوى  االعتبار 

ودرجة  والجوع،  الريفي  الفقر  وعمق  ونطاق  االقتصاد،  في 

القدرات  ومستوى  الحوكمة،  ونوعية  البيئي،  التدهور 

بلوغها  عند  البلدان  فإن  عامة،  وبصفة  المؤسسية. 

وتحدياتها.  أولوياتها  تختلف  سوف  مختلفة،  دخل  مستويات 

عادة  لديها  يكون  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان 

المال،  رأس  وعالية  التقدم  شديدة  زراعية  قطاعات 

لالستثمار  صالحة  تمكينية  بيئة  عامة  بصفة  عندها  ويكون 

للطلب  االستجابة  على  القدرة  لديها  وتكون  الزراعي. 

االستثمار  بينها  من  أمور  عدة  طريق  عن  المتنامي،  الفعال 

الحوافز  تتأثر  البلدان  من  الكثير  ففي  ذلك،  ومع  ن.  الُمحسَّ

األخرى  القطاعات  إلى  نسبًة  الزراعة  في  لالستثمار  الداعية 

يخلق  مما  والقطاعية،  االقتصادية  بالسياسات  شديداً  تأثراً 

الزراعة.  لصالح  قوياً  تحيزاً  الحاالت  من  الكثير  في 

التحدي  يتمثل  الزراعي،  االستثمار  منظور  ومن 

الحوافز  تكون  أال  ضمان  في  البلدان  هذه  في  الرئيسي 

عن  وذلك  ضدها(  )أو  للزراعة  محابية  غير  االقتصادية 

للجميع  عادل  عمل  ميدان  وضمان  السياسات  طريق 

هذا  يعني  وقد  األخرى،  والقطاعات  الزراعة  في  لالستثمار 

المباشر  الحكومي  الدعم  من  العليا  المستويات  تخفيض 

لضمان  للغاية  هام  أمر  وهذا  القطاع.  هذا  وحماية 

االستثمارية  ولألنماط  للموارد  اقتصادياً  الكفء  التخصيص 

المستوى  على  أو  المحلي  المستوى  على  سواء  الزراعة،  في 

تنعكس  أن  ضمان  هو  آخر  رئيسي  تحٍد  وثمة  الدولي. 

أجل  من  وذلك  الحوافز  في  البيئية  والمنافع  التكاليف 

اإلنتاج.  استدامة  تعزيز 

مستوى  بالفعل  بلغت  المتوسط  الدخل  ذات  البلدان 

ما  على  يزيد  الزراعة،  في  المال  رأس  تراكم  من  معيناً 

أدناه(.  )انظر  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  به  تتميز 

أكثر  زراعي  قطاع  لديها  يكون  ألن  البلدان  هذه  وتميل 

أكثر  بصفته  الزراعة  في  االستثمار  أهمية  في  شك  ال 

واالنتقال  والفقر  الجوع  مكافحة  في  فعالية  االستراتيجيات 

من  األجزاء  تلك  ففي  ذلك  ومع  المستدامة.  الزراعة  إلى 

شوهدت  درجة،  ألقصى  والفقر  الجوع  يشتد  حيث  العالم 

الثالثة  العقود  خالل  لالستثمار  راكدة  أو  سلبية  معدالت 

وتواجه  الحكومات.  أو  المزارعين  جانب  من  سواء  الماضية 

نمو  زيادة  في  تتمثل  مستمرة  تحديات  المناطق  هذه 

بالتحسين  الوقت  نفس  في  والقيام  المنصفة  اإلنتاجية 

القطاع.  هذا  في  البيئية  لالستدامة  الجذري 

لالستثمار  مصدر  أكبر  وسيظلون،  هم،  المزارعين  إن 

قلب  يشكلوا  أن  يجب  أنهم  يعني  الذي  األمر  الزراعة،  في 

على  فقط  التركيز  فإن  لذلك  استثمارية.  استراتيجية  أية 

واالستثمار  الرسمية  اإلنمائية  والمساعدة  العام  االستثمار 

الماليين  مئات  أظهر  وقد  يكفي.  ال  الداخل  في  األجنبي 

استعدادهم  العالم  أنحاء  جميع  في  المزارعين  من 

الظروف  من  الرغم  على  اإلنتاجية  أنشطتهم  في  لالستثمار 

استثماراتهم  فإن  ذلك،  ومع  األحيان.  غالب  في  المعاكسة 

السياسات  تفرضها  قيوداً  الغالب  في  تواجه  الزراعة  في 

أن  يمكنهم  الذي  ما  فتَْخيل  الداعمة.  غير  المؤسسية  والبيئة 

داعمة.  تمكينية  بيئة  لهم  توافرت  إذا  يحققوه 

التي  وللقيود  للحوافز  واضح  فهم  تكوين  الالزم  ومن 

يطلقوا  لكي  السياقات  مختلف  في  المزارعون  يواجهها 

العام  القطاع  ويلعب  االستثمار.  في  الكامنة  طاقاتهم 

مؤاٍت  استثماري  مناخ  وتعزيز  خلق  في  عنه  غنى  ال  دوراً 

جانب  من   - الخاص  االستثمار  يزدهر  أن  داخله  يمكن 

المشاريع  أصحاب  جانب  ومن  األولى  بالدرجة  المزارعين 

مفيدة  نتائج  يولد  وأن  أيضاً،  اآلخرين  والمستثمرين  الريفية 

مسؤولية  المانحة  والجهات  الحكومات  وتتحمل  اجتماعياً. 

المواتي  االستثمار  مناخ  فعناصر  الصدد.  هذا  في  جوهرية 

من  الكثير  في  المنال  بعيدة  تظل  ولكنها  جيداً،  معروفة 

من  ومتزايدة  كبيرة  حصة  هناك  الحقيقة،  وفي  األقاليم. 

توجه  ال  المناطق،  من  كثير  في  الزراعة،  على  العام  اإلنفاق 

أو  االقتصادية  الناحيتين  من  نفعاً  االستثمارات  أكثر  نحو 

كيفية  بشأن  المعرفة  من  كبير  قدٌر  توافر  فإذا  االجتماعية. 

تحقيق  في  السبب  هو  فما  الزراعة،  في  االستثمار  تحسين 

التقدم؟  من  جداً  ضئيل  قدر 
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الكيانات  وأنواع  المنتجات  حيث  من  نسبية  بصورة  تنوعاً 

الفقر  تقليل  في  الزراعة  ودور  القطاع.  هذا  داخل  العاملة 

من  يختلف  ذلك  كان  وإن  عامة،  بصفة  معتدل  دور  هو 

من  يأتي  البلدان  هذه  في  الخاص  فاالستثمار  بلد.  إلى  بلد 

جانب  من  المزرعة  داخل  )االستثمار  المصادر  من  العديد 

واالستثمار  المؤسسي،  واالستثمار  الصغيرة،  الحيازات  ذوى 

من  مختلفة  أنواع  إلى  يتدفق  ثم  الداخل(  في  األجنبي 

الصغيرة  الخاصة  التجارية  المزارع  بين  تتراوح  األنشطة، 

بعض  تكون  وقد  النطاق.  المتوسطة  المشاريع  إلى  النطاق، 

على  قدرتها  حيث  من  محرومة  فئات  المنتجين  فئات 

اآلخرين.  إلى  نسبًة  االستثمار 

وباإلضافة إلى أن ضمان ساحة عمل عادلة للجميع 

من حيث الحوافز االقتصادية لالستثمار في الزراعة مقابل 

القطاعات األخرى، وإدراج التكاليف والمنافع البيئية في 

الخدمات الزراعية، وتحسين البيئة التمكينية لالستثمار هو 

الكثير من الحاالت. فثمة تحٍد سياساتي  تحٍد مهٍم في 

التمييز فيما بين  البلدان يتمثل في تالفي  رئيسي في هذه 

التي قد  العوامل  التركيز على إزالة  أنواع المستثمرين، مع 

تُقيِّد صغار المستثمرين بصفة خاصة، وأولئك العاملين في 

المزايا. وهذا مهم ليس فقط ألسباب  من  مناطق أقل حظاً 

اإلنصاف والعدل، وإنما لضمان التخصيص الفعال لرأس المال 

الداخل في االستثمار. وإن تقديم دعم خاص لمساعدة 

المزارعين على االستثمار في طرق إنتاج مستدامة يمكن 

السياقات.  الكثير من  في  أن يكون ضرورياً  أيضاً 

عن  تكون  ما  أبعد  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 

حيث  من  الزراعي  القطاع  في  الكامنة  اإلمكانات  تحقيق 

فبالنسبة  الفقر.  وتقليل  الدخل  وتوليد  واإلنتاج  اإلنتاجية، 

الزراعية  اإلنتاجية  زيادة  تعد  المزارعين،  من  كبير  لعدد 

إن  الفقر.  دائرة  من  الخروج  استراتيجيات  من  أساسياً  مكوناً 

وبشرية  مادية   - للزراعة  مخصصة  رأسمالية  منشآت  بناء 

هذا  تحقيق  ألجل  األهمية  حاسم  أمٌر   - طبيعي  مال  ورأس 

الحيازات  ألصحاب  اإلنتاجية  األصول  زيادة  أن  كما  الغرض. 

لذلك  تبعاً  يعتبر  االستثمار  على  قدراتهم  وزيادة  الصغيرة 

الفقر.  تخفيض  لجهود  األساسي  الركن 

سواء  الزراعة،  في  لالستثمار  المتحيزة  غير  الحوافز  إن 

المستثمرين  مختلف  بين  وفيما  األخرى  للقطاعات  بالنسبة 

األهمية  من  القدر  نفس  على  هي  الزراعة،  قطاع  داخل 

فباإلضافة  الُقطِرية.  للفئات  بالنسبة  مناقشتها  سبقت  كما 

أنها  إْذ  الزراعة،  في  لالستثمار  التمكينية  البيئة  تحسين  إلى 

كبير  عدد  في  الزراعي  االستثمار  لتشجيع  عنه  غنى  ال  شرط 

ذاته  حد  في  يكفي  ال  هذا  فإن  ذلك،  ومع  البلدان.  من 

فتحتاج  المال.  رأس  تراكم  من  كافية  مستويات  لضمان 

تراكم  أمام  القيود  إزالة  نحو  تُوَجه  ألن  والبرامج  السياسات 

ومن  الصغيرة.  الحيازات  أصحاب  لدى  اإلنتاجية  األصول 

اإلنتاج  طرق  في  لالستثمار  المحدد  للدعم  أيضاً  الُمرجح 

أن  المردود  تسبق  التي  الطويلة  الفترات  ذات  المستدامة 

استدامة  في  التحسينات  لضمان  حاسمة  أهمية  ذا  يكون 

تكوين  في  النطاق  الواسع  االستثمار  يسهم  وقد  اإلنتاج. 

لهذا  المحتمل  غير  من  ولكن  الزراعة،  في  المال  رأس 

بالنسبة  الغذائي  األمن  وعدم  للفقر  حالً  يقدم  أن  االستثمار 

كبيرة  مخاطر  يفرض  إنه  بل  السكان،  من  غفيرة  ألعداد 

لم  ما  الموارد  إلى  يفتقرون  الذين  الريفيين  السكان  على 

سياسات  إنشاء  إلى  األمر  ويحتاج  سليمة.  إدارة  إدارتها  تتم 

األمر،  واقع  في  االستثمارات  هذه  تؤدى  أن  لضمان  وبرامج 

بالنسبة  الفقر  تقليل  وإلى  تعوقه،  وأال  الغذائي  األمن  إلى 

المحليين.  للسكان 

االستثماري  المناخ  دعم 
العام  باالستثمار  المواتي 

يكون  أن  ينبغي  الخاص  لالستثمار  موات  مناخ  توفير  إن 

تقديم  إلى  الدعوات  تزايدت  فقد  عام.  باستثمار  مدعوماً 

زيادة  وإلى  الزراعة،  إلى  العام  االستثمار  من  المزيد 

اإلنفاق  توسيع  أن،  غير  عامة.  بصفة  الزراعة  على  اإلنفاق 

لذلك،  بسيط.  مقترح  مجرد  يكون  ال  قد  الزراعة  على  الكلي 

تقدم  التي  الشحيحة  العامة  األموال  تأثير  زيادة  المهم  فمن 

األساسية.  المبادئ  بعض  إلى  استناداً  وذلك  للزراعة، 

على  القليلة  األموال  تركيز 
العامة السلع  في  االستثمار 

لإلنفاق  الحالية  المستويات  تأثير  أن  إلى  الدالئل  تشير 

حيث  من   - الحاالت  من  الكثير  في  الزراعة،  على  العام 

يزداد  أن  يمكن   - الفقر  وتقليل  واإلنتاجية  الزراعي  اإلنتاج 

إلى  الخاصة  السلع  دعم  من  المصروفات  تحويل  طريق  عن 

االئتمانية  اإلعانات  تُولِّد  فمثالً  العامة.  السلع  في  االستثمار 

في  االستثمار  أن  إال  للمجتمع،  منخفضة  عائدات  عادة 

خدمات  توفير  ييسر  أن  يمكن  المالية  المؤسسات  تعزيز 

ويمكن  المجتمع.  على  أعلى  عائدات  ويُدّر  أفضل،  ائتمانية 

جيدة  عامة  منافع  تُولِّد  أن  الموجهة  االجتماعية  للتحويالت 

من  الفقراء  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  تمكين  طريق  عن 

فيها.  والتوسع  بأصولهم  االحتفاظ 

والتطوير  البحث  في  االستثمار 
االجتماعية  العائدات  بشأن  القوية  الدالئل  تشير 

الزراعي  البحث  في  العام  االستثمار  يدرّها  التي  المرتفعة 

وبعيداً  واضحة  بصورة  النامية،  البلدان  لدى  والتكنولوجيا 

في  االستثمار  في  واضحاً  نقصاً  هناك  أن  إلى  الغموض،  عن 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  93االستثمار في 
والتطوير  البحث  على  العام  اإلنفاق  فتأثير  المجال.  هذا 

تأثير  من  أكبر  يكون  واإلنتاجية،  الزراعي  اإلنتاج  مجال  في 

القطاع،  بهذا  مباشرة  متصلة  أخرى  أنشطة  على  اإلنفاق 

البنية  مثل  الزراعة،  لصالح  الرئيسية  االستثمارات  وكذلك 

والصحة،  الكهرباء،  وتوصيل  والتعليم،  الريفية،  التحتية 

على  اإلنفاق  أن  فيها  لَبْس  ال  بصورة  اتضح  كما  واالتصاالت. 

اإلنتاجية  من  يزيدان  اللذيْن  الزراعيين  والتطوير  البحث 

الفقر.  من  التقليل  حيث  من  جداً  قوي  تأثير  لهما 

الزراعي االستثمار  أنواع  بين  الحكيم  االختيار 
في  متساوية  الزراعي  االستثمار  أنواع  جميع  ليست 

المزيد  تقديم  إلى  الدعوة  فعند  تُِدرها.  التي  العائدات 

إظهار  أو  التمييز،  للغاية  المهم  من  يكون  األموال،  من 

واألنشطة  المرتفع،  المردود  ذات  األنشطة  بين  الفروق 

الفقر،  وتقليل  اإلنتاجية،  حيث  من  المنخفض  المردود  ذات 

االستثمار  أنواع  بين  االختيار  وعند  النتائج.  من  ذلك  وغير 

النقاط.  من  سلسلة  مراعاة  ينبغي  الزراعي، 

االستثمار  ● أنواع  أن  تبين  الدالئل  أن  من  الرغم،  على  أنه 

مرتفعة  عائدات  حققت  قد  والتطوير  البحث  في 

فإن  للفقر،  ُمقلِلة  تأثيرات  على  وانطوت  ثابتة،  بصورة 

الزراعي  االستثمار  من  أخرى  أنواع  تسلكه  الذي  النمط 

السياق.  وعلى  البلد  على  تعتمد 

أن  ● يمكن  معينة  أخرى  قطاعات  في  العام  االستثمار  أن 

وتقليل  الزراعي،  األداء  في  جداً  كبيرة  مساهمات  يسهم 

الطرق  الصدد  هذا  في  الرئيسية  المجاالت  ومن  الفقر، 

والتعليم.  الريفية 

موضوعة  ● جغرافية  استراتيجية  إلى  يحتاج  األمر  أن 

التي  الحكومية  الموارد  مردودات  ألن  نظراً  بعناية، 

على  تكون  أن  المرجح  من  الزراعية  للتنمية  توجه 

وبصورة  المكان.  بتفاوت  التباين  من  عالية  درجة 

إلى  تشير  التقرير  في  المقدمة  الدالئل  فإن  محددة، 

في  نقص  حدث  ربما  الحاالت  من  العديد  في  أنه 

مقابل  المزايا  من  حظاً  األقل  المناطق  في  االستثمار 

المرتفعة.  اإلمكانيات  ذات  المناطق 

أصحاب  ● من  وغيرهم  السياسات  لصناع  ينبغي  أنه 

التي  المزايا  بأن  دراية  على  يكونوا  أن  المصلحة، 

تتحقق،  قد  لالستثمار  العامة  األنواع  بعض  من  تعود 

قصير  تحليل  أي  أن  بحيث  طويلة،  فترة  بعد  ولكن 

من  تعود  التي  االقتصادية  المكاسب  يحجب  قد  األجل 

الطويلة.  التكوين  فترات  ذات  العامة  االستثمارات 

السياسات  وضع  عملية  تحسين 
الزراعي  لالستثمار  والتخطيط 

االستثمار  لتشجيع  توافرها  المطلوب  المبادئ  إن 

العائدات  ذات  األنشطة  نحو  وتوجيهه  الزراعة  في 

غير  جيداً،  معروفة  األعلى  واالجتماعية  االقتصادية 

هي  سياسية  تحركات  إلى  المبادئ  هذه  ترجمة  أن 

العامة  السياسات  تحسين  وينطوي  صعوبة.  أكثر  أمر 

على  ولصالحها  الزراعة  في  لالستثمار  العام  والتخطيط 

الرئيسية.  العناصر  من  سلسلة 

األهداف  تحديد 
الفعال  والسياساتي  االستثماري  التخطيط  يتطلب 

ارتباط  لكيفية  وتحديداً  لألهداف  واضحاً  تعريفاً  للزراعة 

التنمية  استراتيجية  مع  العام  واالستثمار  السياسات 

إلى  بلد  من  تختلف  فاألهداف  ما.  بلٍد  لدى  الشاملة 

أصحاب  جانب  من  فعالة  بمشاركة  بلورتها  وينبغي  بلد، 

تتفاوت  أن  يُرَجْح  عام،  وبشكٍل  الصلة.  ذوى  المصلحة 

نطاق  توسيع  مثل  الرئيسية  لألهداف  النسبية  األهمية 

البيئية  االستدامة  وضمان  الفقر،  وتقليل  األغذية،  إمدادات 

التطور. من  مختلفة  مراحل  في  البلدان  بين 

وبين  السياسات  بين  الترابط  ضمان 
العام  االستثمار  تخطيط 

والتخطيط  العامة  السياسات  بين  الترابط  كفالة  إن 

من  تُحسن  وأن  التأثير،  من  تزيد  أن  لها  يمكن  االستثماري 

يعنى  وهذا  وكفاءة.  بفعالية  باألهداف  الوفاء  احتماالت 

تجاه  موجهة  العامة  واالستثمارات  السياسات  تكون  أن 

أن  من  بدالً  البعض  بعضها  تعزز  وأن  رفة،  الُمعَّ األهداف 

لم  إن  االستثمار،  وخطط  السياسات،  أن  إْذ  متعارضة.  تكون 

منها  كٍل  تأثير  يَِقْل  بينها،  فيما  متعارضة  وغير  متسقة  تكن 

يتعرض  مناسب؛  سياساتي  إطار  غياب  وفي  كبيرة.  بدرجة 

اإلهدار.  لَِخطر  العام  االستثمار 

السياسات  لوضع  العملية  القاعدة  تحسين 
التأثيرات  وتحليل  االستثمار  وتخطيط 

العام  واالستثمار  السياسات  وفعالية  تناغم  كفالة  إن 

طبيعتها  على  الدالئل  من  متينة  قاعدة  إلى  تحتاج 

بالضرورة،  المهمة،  هذه  فليست  ذلك،  ومع  وتأثيراتها. 

الزراعة  على  العام  اإلنفاق  فاستعراضات  سهلة.  مهمة 

األنماط  على  للغاية  ُمِهمة  عامة  نظرة  توفر  أن  يمكن 

إلجراء  كأساٍس  وذلك  العام  اإلنفاق  لتخصيص  الفعلية 
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التي  االستعراض  عمليات  أما  التحسينات.28  من  المزيد 

الميزانية،  تنفيذ  على  فتركز  العام  اإلنفاق  مسار  تقتفي 

ابتداًء  المصروفات  وقياس  بمتابعة  تسمح  أن  ويمكن 

وبتقييم  النهائي،  المستخدم  وحتى  التخصيص  عملية  من 

التي  األغراض  في  فعلياً  العامة  األموال  إنفاق  مدى 

األمور  ومن  التسرب.  مواضع  وتحديد  إلىها،  قُصدت 

على  السياسات  تأثير  فهم  األهمية،  في  المتساوية 

األمور  ومن  الخاص.29  القطاع  مستثمري  لدى  الحوافز 

القدرات  تطوير  إلى  الحاجة  لهي  بذلك  االرتباط  الوثيقة 

المستويات. جميع  على  السياسات  لصناعة 

والحكومات  القطاعات  بين  فيما  التنسيق  ضمان 
التنمية  وشركاء  والوكاالت  والوزارات 

يُنظر  التي  النتائج  في  يسهم  أن  الزراعي  لالستثمار  يمكن 

ووكاالت  قطاعات  لدى  االهتمام  مناط  أنها  على  عادة  إلىها 

تقوم  التي  االستثمارات  أما  والتغذية(،  الصحة  )مثالً  أخرى 

البنية  )مثل  بالزراعة  األول  المقام  في  تُعَنى  ال  وكاالت  بها 

الخ(  التعليم،  الكهرباء،  شبكة  وتوصيل  للطرق،  التحتية 

في  تساهم  التي  الجهات  أهم  بين  من  تكون  أن  فيمكن 

تذليل  إلى  الحاجة  إلى  يشير  وهذا  الزراعي.  النمو  زيادة 

التنسيق  تعوق  أن  شأنها  من  ومؤسسية  إدارية  عقبة  أي 

لدى  الوزارات  مستوي  على  فقط  ليس   - الوكاالت  بين  فيما 

الِوحدات  مستوي  على  وإنما  النامية،  البلدان  حكومات 

الطبقات  بين  التنسيق  فإن  كذلك  المانحة.  الوكاالت  داخل 

الزارعة  في  باالستثمار  تقوم  التي  للحكومة  المختلفة 

وثمة  السياقات.  من  الكثير  في  ُمهٌم  أمر  لهو  ولصالحها 

المعلومات  تقاسم  تحسين  هي  يسراً(  )وأكثر  أولى  خطوة 

قطاعات  بين  المشتركة  اآلثار  من  األنواع  هذه  بشأن 

وسماتها  االستثمارية  األنشطة  مقدار  وبشأن  العام،  االستثمار 

خطوة  وثمة  مختلفة.  وكاالت  جانب  من  تنفيذها  يتم  التي 

على  المخصصات  تحسين  محاولة  هي  صعوبة  وأكثر  ثانية 

المتبادلة،  المنفعة  أجل  من  بينها،  وفيما  الوكاالت،  مستوى 

المتعددة. اإلنمائية  األهداف  تحقيق  أجل  ومن 

والشمولية  والشفافية  الحوكمة  تحسين 
والتخطيط السياسات  في 

والشمولية  الشفافية  ذلك  في  بما  الحوكمة  تحسين  إن 

مهم  أمر  االستثمار  وأولويات  العامة  السياسات  في 

فيما  للتنسيق  وامتداداً  السياسات.  تأثير  لتعظيم  للغاية 

توجيهية  خطوطاً  المتحدة(  )بالمملكة  الدولية  التنمية  وإدارة  الدولي  البنك  28  طّور 

الدولي  المعهد  أجرى  وقد  2011هـ(  الدولي  )البنك  العام  اإلنفاق  مراجعات  إلجراء 
من  مختلفة  أنواع  عائدات  بشأن  الدراسات  من  مجموعة  األغذية  سياسات  لبحوث 

 .)5 الفصل  في  بعضها  إلى  اإلشارة  )تمت  مختلفة  بلدان  لدى  واالستثمار  العام  اإلنفاق 
الفصل  )انظر  أفريقيا  في  والزراعية  الغذائية  السياسات  وتحليل  رصد  مشروع  إن    29

العامة.  والمصروفات  السياسات  من  كٍل  تحليل  تحسين  إلى  ترمي  مبادرة  هو   )3

إشراك  ضمان  المهم  من  يكون  والوكاالت  القطاعات  بين 

وتنفيذ  تعريف  في  الصلة  ذوى  المصلحة  أصحاب  جميع 

اإلدارية  لالمركزية  ويمكن  االستثمار.  وبرامج  السياسات 

والمساءلة.  الشفافية  زيادة  في  غالباً  تُسهم  أن  والسياسية 

السياسي  االقتصاد  قيود  على  التغلب 
أهداف  نحو  العامة  والمصروفات  السياسات  توجيه  إن 

بسبب  شاقاً  أمراً  يغدو  الفقر  وتقليل  الواضح  التطوير 

البلدان  مختلف  لدى  السائدة  السياسية  االقتصادية  القيود 

الحيلولة  في  فتتمثل  الرئيسية؛  المشاكل  أما  والسياقات. 

مقاومة  على  والتغلب  المزايا،  على  الصفوة  استحواذ  دون 

أن  كما  القائمة.  بالسياسات  المنتفعين  جانب  من  التغيير 

أكثر  هو  يكون  قد  السياسي  االقتصاد  قيود  على  التغلب 

االستثمار  لتشجيع  محسنة  سياسات  نحو  صعوبة  العقبات 

ذلك،  ومع  الزراعة.  في  أفضل  عامٍ  استثمار  ونحو  الخاص، 

وتوضيح   - ذكرها  السابق  المجاالت  في  التقدم  إحراز  فإن 

السياسات،  وتماسك  اإلنمائية،  واالستراتيجيات  األهداف 

السياسات  بمقررات  تتعلق  التي  الدالئل  قاعدة  وتحسين 

 - الشفافية  من  والمزيد  األفضل  والتنسيق  واالستثمار 

الضروري  السياسي  الدعم  خلق  في  تسهم  أن  يمكن 

التغيير.  إلحداث 

للتقرير  الرئيسية  الرسائل 

الزراعة  في  االستثمار   :2012 والزراعة  األغذية  حالة  تقرير 

التالية: الرئيسية  الرسائل  يقدم  أفضل،  مستقبل  أجل  من 

االستراتيجيات  ● أكثر  أحد  هو  الزراعة  في  االستثمار  إن 

وإن  االستدامة.  وتعزيز  والجوع  الفقر  من  للحد  فعالية 

المال  رأس  من  العامل  حصة  فيها  ركدت  التي  األقاليم 

العقود  أثناء  انخفضت  أو  الزراعي  اإلنفاق  ومن  الزراعي 

في  والجوع  للفقر  بؤر  أيضاً  هي  الماضية،  الثالثة 

المنتجات  على  الطلب  تزايد  يضع  وسوف  اليوم.  العالم 

على  متزايداً  ضغطاً  القادمة  العقود  خالل  الزراعية 

بالفعل  بشدة  تدهورت  التي  الطبيعية  الموارد  قاعدة 

مطلوب  االستثمار  و  النامية.  األقاليم  من  الكثير  في 

إلى  واالنتقال  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  أجل  من 

والمستدام  المبرم  القضاء  أن  كما  المستدام.  اإلنتاج 

االستثمار  في  ملموسة  زيادة  إلى  يحتاج  الجوع  على 

تحسين  إلى  األهم،  هو  وهذا  ويحتاج،  بل  الزراعي 

االستثمار.  نوعية 

في  ● لالستثمار  األكبر  المصدر  بحق  هم  المزارعين  إن 

لالستثمار  مؤخراً  االهتمام  إيالء  من  الرغم  على  الزراعة. 

وعلى  الرسمية،  اإلنمائية  والمساعدة  المباشر  األجنبي 



أفضل  أجل مستقبل  الزراعة من  95االستثمار في 
يواجهها  التي  التمكينية  البيئات  ضعف  من  أيضاً  الرغم 

أنفسهم  المزارعين  استثمار  فإن  المزارعين،  من  الكثير 

تبدو  هذه  االستثمار  مصادر  يجعل  المزرعة  داخل 

االستثمارات  حجم  ملموسة  بصورة  وتتجاوز  بل  ِقزمة، 

المال  رأس  في  المزرعة  داخل  االستثمار  إن  الحكومية. 

على  مرات  ثالث  من  بأكثر  يزيد  الزراعي  السهمي 

مجتَمعة.  لالستثمار  األخرى  المصادر 

استراتيجية  ● في  رئيسياً  دوراً  المزارعون  يلعب  أن  يجب 

لن  استثماراتهم  أن  غير  القطاع،  في  االستثمار  زيادة 

مناسباً  مناخاً  العام  القطاع  يهِيئ  لم  ما  كافية  تكون 

األساسية معروفة  المتطلبات  إن  الزراعي.  لالستثمار 

فََضعف  األعم.  الغالب  في  تجاهلها  يتم  ولكن  جيداً، 

وارتفاع مستويات  القانون،  دور  الحوكمة، وغياب 

التجارة  وقواعد  اآلمنة،  غير  الملكية  الفساد، وحقوق 

الزراعة  المفروضة على  المتعسفة، والضرائب 

تحتية  بنية  توفير  األخرى، وعدم  للقطاعات  بالنسبة 

وتبديد  الريفية،  المناطق  في  كافية  عامة  وخدمات 

التكاليف  تزيد من  الشحيحة، جميعها  العامة  الموارد 

الحوافز  وتقلل بشدة من  بالزراعة،  المرتبطة  والمخاطر 

على  القطاع. ويجب  في هذا  االستثمار  تجتذب  التي 

والقدرات  المؤسسات  بناء  في  تستثمر  أن  الحكومات 

البشرية الضرورية لدعم بيئة تمكينية لالستثمار الزراعي. 

يمكن  ● ال  أمر  ُمواٍت  استثماري  مناخ  وجود  إن 

ال  كان  وإن  الزراعة،  في  لالستثمار  عنه  االستغناء 

الصغيرة  الحيازات  أصحاب  من  للكثير  للسماح  يكفي 

النطاق  الواسع  االستثمار  يفي  أن  ولضمان  باالستثمار 

اجتماعياً.  فيها  المرغوب  بالغايات 

مسؤولية 	  المانحة  والجهات  الحكومات  تتحمل 

في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  لمساعدة  خاصة 

واالستثمار.  المدخرات  أمام  العوائق  على  التغلب 

قيوداً  غالباً  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  فيواجه 

االستثمار  يريدون  عندما  خاصة  بصفة  صارمة 

هامش  على  عملياتهم  يديرون  ألنهم  الزارعة  في 

ال  أنهم  حيث  الكفاف،  حد  من  جداً  قريب 

إضافية.  مخاطر  يتحملوا  أو  يدخروا  أن  يستطيعون 

الملكية  حقوق  من  المزيد  إلى  يحتاجون  وهم 

عامة  وخدمات  ريفية  تحتية  بنية  وإلى  اآلمنة 

األقوى  المنتجين  منظمات  شأن  ومن  أفضل. 

المخاط  هذه  إدارة  في  تساعدهم  أن  كالتعاونيات 

األسواق،  ولوجهم  عند  الحجم  وفورات  وتحقيق 

والمدفوعات  االجتماعي  األمان  شبكات  أن  كما 

األصول  مراكمة  على  تساعدهم  قد  المحولة 

في  أو  الزراعة  في  ذلك  كان  سواء  بها،  واالحتفاظ 

بأنفسهم. يختارونها  أخرى  أنشطة 

الدولية 	  والمنظمات  الحكومات  على  يجب 

أن  كفالة  االستثمارية  والهيئات  المدني  والمجتمع 

الزراعة  في  النطاق  الواسعة  االستثمارات  تكون 

فاالستثمارات  بيئياً.  ومستدامة  اجتماعياً  مفيدة 

بها  تقوم  التي  تلك  ذلك  في  بما  النطاق،  الواسعة 

تتيح  قد  سياديون  ومستثمرون  أجنبية  مؤسسات 

الزراعة،  في  التكنولوجيا  ولنقل  للعمالة  فرصاً 

ُسبُل  على  مخاطر  تفرض  أن  كذلك  يمكن  ولكنها 

حاالت  في  وبخاصة  المحليين،  السكان  معيشة 

تحسين  ويجب  الواضحة.  غير  الملكية  حقوق 

زيادة  طريق  عن  االستثمارات  هذه  حوكمة 

الشاملة  المشاركة  ونماذج  والمساءلة  الشفافية 

للسكان  تسمح  بل  األرض  نقل  على  تنطوي  ال  التي 

باالستفادة.  المحليين 

أموالها  ● توجيه  إلى  المانحة  والجهات  الحكومات  تحتاج 

األساسية  العامة  السلع  توفير  نحو  المحدودة  العامة 

وسوف  المرتفع.  واالجتماعي  االقتصادي  المردود  ذات 

ومرور  الموقع  العام حسب  االستثمار  أولويات  تتفاوت 

بعض  أن  إلى  بوضوح  تشير  الدالئل  أن  غير  الوقت، 

فاالستثمار  أخرى.  أنواع  من  أفضل  تكون  اإلنفاق  أنواع 

تزيد  التي  الزراعية  البحوث  مثل  العامة،  السلع  في 

على  تكون  والتعليم،  الريفية  والطرق  اإلنتاجية  من 

من  للمجتمع  بالنسبة  أعلى  مردودية  ذات  الدوام 

يَستحِوذ  ما  غالباً  والتي  مثالً  األسمدة  دعم  على  اإلنفاق 

تَُضر  بطرق  وتوزع  الريف،  أعيان  من  الصفوة  عليها 

الدعم  هذا  مثل  إن  الخاص.  القطاع  مدخالت  بُمورِّدي 

ال  أنه  غير  السياسية،  الناحية  من  شعبية  يكتسب  قد 

فبتركيزها  العامة.  لألموال  األفضل  االستعمال  عادة  يمثل 

المستدامة  اإلدارة  ذلك  في  بما  العامة،  السلع  على 

تأثير  من  تزيد  أن  للحكومات  يمكن  الطبيعية،  للموارد 

الحد  وعلى  الزراعي  النمو  على  العامة  المصروفات 

بناء  في  تستثمر  أن  الحكومات  على  ويجب  الفقر.  من 

لدعم  وذلك  الضرورية،  البشرية  والقدرات  المؤسسات، 

الزراعي.  لالستثمار  تمكينية  بيئة 





الجزء الثاين

 استعراض وضع الغذاء
والزراعة في العالم
التركيز على اإلنتاجية



الجزء الثاين



االنتاجية التركيز على   : العالم  الغذاء والزراعة في  99استعراض وضع 

باستمرار  والزراعة  لألغذية  الحالي  العالمي  الوضع  يتميز 

واستمرار  والتقلب،  االرتفاع  في  لألغذية  الدولية  األسعار 

وهذا  العالم.  أنحاء  من  الكثير  في  التغذية  وسوء  الجوع 

المدى  طويلة  االستدامة  بشأن  متزايدة  مخاوف  يُولِّد  ما 

صميم  في  المشاكل  هذه  وتقع  والغذائية.  الزراعية  للنظم 

لمجموعة  الزراعة  وزراء  الجتماع  األخيرة  المناقشات 

بالتنمية  المعني  المتحدة  األمم  ومؤتمر  العشرين، 

يونيو/ في  انعقدا  اللذين   ،)20+ ريو  )قمة  المستدامة 

في  المستدام  النمو  إلى  الحاجة  على  وأكدا   ،2012 حزيران 

الجوع  على  الُمبَرم  القضاء  في  للمساعدة  الزراعية  اإلنتاجية 

الطبيعية.  للموارد  كفاءة  أكثر  استخدام  ولضمان 

اتجاهات األسعار في  التقرير  الجزء من  ويبحث هذا 

األسواق الدولية والمحلية، ويستعرض التطورات األخيرة 

الزراعية مع تسليط الضوء  في اإلنتاج واالستهالك والتجارة 

بصفة خاصة على استجابة اإلمدادات الرتفاع أسعار األغذية. 

ويَُختَتم بمناقشة القيود أمام نمو اإلنتاج المستقبلي، 

الزراعة.  لتعزيز زيادة اإلنتاجية في  والحاجة إلى بذل جهود 

الحقيقية  بالقيمة  األغذية  أسعار  ارتفاع 

بعد أن انخفضت األسعار الدولية لألغذية بالقيمة الحقيقية 

الثمانينات والتسعينات، بدأت في االرتفاع في عام  طوال 

باء  )الشكل 6  األجل  الطويل  لالتجاه  2002 في عكس واضح 

التابع  الغذاء  في صفحة 16(. وفى 2011، وصل مؤشر أسعار 

لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى أكثر من ضعف 

األهم  )الشكل 28(. وربما كان  أثناء 2002-2000  مستواه 

الحقيقية ظلت أعلى من مستواها  من ذلك هو أن األسعار 

المنخفض السابق لمدة تزيد على 10 سنوات متتالية. وهذا 

الحقيقية شهده  ارتفاع دوري مستمر في األسعار  هو أطول 

الدولية  أن أسعار األغذية  القرن األخير. وفي حين  نصف 

الذي بلغته  الذروة  قد شهدت انخفاضاً طفيفاً عن مستوى 

التاريخية، كما  عام 2011، فهي ال تزال أعلى من متوسطاتها 

الحبوب مرة أخرى في منتصف عام 2012.  أسعار  زادت 

التابع  الغذاء  تُكِوْن مؤشر أسعار  التي  السلع  ومن بين 

لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، شهدت أسعار 

اإلنتاجية  التركيز على 
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الرقم الدلييل ألسعار األغذية

السكر

الزيوت

الحبوب

اللحوم

منتجات األلبان

مالحظة: األرقام الدليلية لألسعار هي أرقام مرصودة شهرياً مأخوذة من يناير/كانون الثا� ٢٠٠٠ وحتى أغسطس/آب ٢٠١٢ . وهى تعكس األسعار الحقيقية، وغ� املعدلة طبقاً لنسب التضخم.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
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الزيادات حدة في 2010  أكثر  السكر والزيوت والحبوب 

عن  أكثر وضوحاً  السكر  وأوائل 2011. وكان تقلب أسعار 

اللحوم  تقلبات السلع األخرى في المؤشر. وشهدت أسعار 

األلبان  أما أسعار منتجات  التقلبات بروزاً.  أدني زيادة، وأقل 

أواخر  فقد ظلت دون متوسط مؤشر أسعار األغذية منذ 

2010 ثم هبطت بصورة ملحوظة خالل األشهر األخيرة. 

الدولية مستقرة عند  المتوقع أن تظل أسعار السلع  ومن 

للتوقعات الزراعية  المستوى األعلي طوال الِعقد القادم، طبقاً 

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي - منظمة 

األغذية والزراعة لألمم المتحدة 2012-2021 )منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي - منظمة األغذية والزراعة 

لألمم المتحدة، 2012( 

وقد ارتفعت أسعار األغذية االستهالكية بأسرع من 

األسعار االستهالكية الكلية منذ عام 2000 في جميع البلدان 

التي تتوافر بيانات بشأنها البالغ عددها 166 وذلك باستثناء 

ستة بلدان )الشكل 29(. وقد تجاوز التضخم في أسعار األغذية 

التضخم الكلي لألسعار االستهالكية بنحو 10 نقاط مئوية في 

73 بلداً، وبنحو 20 نقطة مئوية في 55 بلداً وبأكثر من 30 

نقطة مئوية في 12 بلداً. وتوضح أمثلة منتقاة من البلدان أن 

تضخم أسعار األغذية كان شديداً بصفة خاصة في بلدان مثل 

الصين، ورواندا وتايلند )الشكل 30(.

ويمكن تفسير التحول نحو أسعار السلع الزراعية 

العوامل، من  العديد من  بناء على  األعلى واألكثر تقلباً 

الزيادة السكانية وارتفاع حصة الفرد من الدخل  بينها، 

والهجرة إلى الحضر وتغير النظم الغذائية المالزمة لذلك في 

البلدان النامية، وصدمات اإلنتاج المرتبطة باألحوال الجوية، 

وصدمات السياسات التجارية، وارتفاع الطلب على المواد 

الوسيطة من الوقود الحيوي )منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي - منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

المضاربة  التجارة عن طريق  2012( وقد جرت مناقشة دور 

كعامل من العوامل المسببة لتقلب األسعار. فهذه العوامل 

مجتمعة، مع القيود األشد قسوة على الموارد الطبيعية، تثير 

الزيادة  العالمية على مجاراة  الزراعة  تساؤالت بشأن قدرة 

العالمي مع االتجاهات  في الطلب. فكيف تَجاوَب اإلنتاج 

المستقبل؟ وأي  السعرية؟ وعلى أي نحو قد يتطور في 

التي  الحوافز األكبر  أبعد حد مع  إلى  البلدان قد استجابت 

تأثر االستهالك؟ وهل  السلع؟ وكيف  ارتفاع أسعار  وفرها 

الظهور؟  أنماط تجارية جديدة آخذة في  هناك 

الزراعية والتجارة  واالستهالك  اإلنتاج  اتجاهات 

الزراعي اإلنتاج  استجابات 
منذ  ما  حد  إلى  الزراعي  اإلنتاج  في  العالمي  النمو  انخفض 

أن  قبل  العشرين  القرن  من  الثمانينات  وحتى  الستينات 

)الجدول  األخيرة  السنوات  في  أعلى  نمو  معدالت  يستأنف 

السعرية  االتجاهات  عامة  بصفة  النمط  هذا  ويعكس   .)14

اإلنتاج  نمو  تسارع  مع  أعاله،  نوقشت  التي  األجل  الطويلة 

على  جزئياً  يُعزَى  ما  وهو  األخيرة  العشر  السنوات  خالل 

اإلنتاج  نمو  ويعكس  األعلى.  السعرية  الحوافز  إلى  األقل 

عدد البلدان

الشكل ٢٩
متوسط االختالف ب� أسعار األغذية وأسعار السلع االستهالكية الكلية، ٢٠٠٠ - ٢٠١١

املصدر: منظمة األغذية والزارعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢ أ.
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اختالف النقطة املئوية ب� مؤرش أسعار السلع االستهالكية الغذائية ومؤرش أسعار السلع االستهالكية الكلية
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بالنسبة  النمو  وبدقة  كبير  حد  إلى  المحاصيل  في  اإلجمالي 

الكلي  اإلنتاج  نمو  يتزايد  لم  حين  في  ككل،  للزراعة 

السبب  كان  وربما  األخيرة،  السنوات  خالل  للماشية  بالنسبة 

بنفس  ترتفع  لم  الحيوانية  المنتجات  أسعار  أن  ذلك  في 

المحاصيل.  أسعار  شهدته  الذي  االرتفاع  قدر 

اإلنتاج  في  النمو  انخفض  فقد  الفرد،  نصيب  وحسب 

من  الالحقة  العقود  خالل  للغاية  طفيفاً  انخفاضاً  الزراعي 

عام  منذ  ملموسة  بصورة  يتسارع  أن  قبل  الماضي  القرن 

الفرد  نصيب  في  انتعاش  من  تاله  وما  االنخفاض  أما   .2000

بالنسبة  عنه  للمحاصيل  بالنسبة  بارزاً  فكان  اإلنتاج  من 

الزراعة. أنواع  لجميع 

جاءت استجابات اإلنتاج حسب األقاليم المختلفة 

املعدل

الشكل ٣٠
أسعار األغذية االستهالكية بالنسبة إىل جميع األسعار، يف بلدان منتقاة

١٫٦

١٫٥

١٫٤

١٫٣

١٫٢

١٫١

١٫٠

٠٫٩

٠٫٨

٠٫٧

٠٫٦

٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

الص 

تايلند

رواندا

الهند

الواليات املتحدة األمريكية

مالحظة: تَظْهر البيانات بشأن مؤرش أسعار السلع االستهالكية الشهري عن الفرتة من يناير/كانون الثا� ٢٠١١ حتى فرباير/شباط ٢٠١٢ بالنسبة للص� وتايلند، ومن يناير/كانون الثا� ٢٠١٢ بالنسبة للهند، ومن ديسمرب/كانون األول 

٢٠١١ بالنسبة لرواندا والواليات املتحدة األمريكية.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

الجدول 14

متوسط النمو السنوي لإلنتاج الزراعي

 1970–19611980–19711990–19812000–19912010-2001

)النسبة المئوية(

الزراعة ككل 

2.72.42.32.52.6إجمالي اإلنتاج

0.70.60.61.01.4نصيب الفرد من اإلنتاج 

المحاصيل

2.72.42.32.52.6إجمالي اإلنتاج 

0.90.40.31.11.5نصيب الفرد من اإلنتاج 

الماشية 

2.92.52.42.22.2إجمالي اإلنتاج

0.90.60.70.71.0نصيب الفرد من اإلنتاج 

باألسعار  رت  قُدِّ التي  والبذور  األعالف  حساب  بدون  والماشية  المحاصيل  إنتاج  إجمالي  هو  الصافي  واإلنتاج  الصافي.  الزراعي  اإلنتاج  مؤشر  في  للتغير  السنوي  المتوسط  مالحظة: 

.2006-2004 للفترة  الثابتة  المرجعية  الدولية 

المتحدة.  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 
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التباين )الشكل 31( ففي أمريكا  العقد األخير شديدة  خالل 

المائة  الزراعي بما يزيد على 50 في  اإلنتاج  ازداد  الالتينية، 

بما  البرازيل  اإلنتاج في  توسع  من 2000 حتى 2012، مع 

أفريقيا جنوب الصحراء  المائة. وشهدت  يزيد على 70 في 

المائة.  يزيد على 40 في  الزراعي  اإلنتاج  في  الكبرى نمواً 

اإلنتاج بنحو 40  الوسطى فزاد  الشرقية وآسيا  أوروبا  أما 

المائة، وبدأ هذا اإلقليم يظهر كُمِورِّد عالمي رئيسي.  في 

أمريكا  الزراعي فى  اإلنتاج  ازداد  ناحية أخرى،  فقد  ومن 

المائة  ، بنسبة حوالي 20 في  الغربية،   الشمالية وأوروبا 

التوالي، منذ 2000. وفى حقيقة  المائة فقط على  و 6 في 

التعاون والتنمية  األمر، فقد زاد اإلنتاج في بلدان منظمة 

المائة  في الميدان االقتصادي كمجموعة بنسبة 14 في 

البلدان ذات  بينما زادته مجموعة  الفترة،  فقط خالل هذه 

الروسي،  )البرازيل، واالتحاد  النمو  االقتصادات االسرع في 

المائة، والبلدان األقل نمواً  والهند والصين( بنسبة 39 في 

النامية  البلدان  المائة في حين زادت  بنسبة 54 في  زادته 

المتبقية اإلنتاج بنسبة 45 في المائة. 

األغذية  استهالك 
السريع في  النمو  ارتفاع األسعار، أدى  الرغم من  على 

الفرد من  إلى تعزيز زيادات متينة في نصيب  الدخل 

االستهالك الغذائي في معظم البلدان الناشئة والنامية 

الوسطى  الشرقية وآسيا  32(. فقد شهدت أوروبا  )الشكل 

األغذية منذ 2000  استهالك  الفرد من  أقوى نمو في نصيب 

المائة، تبعتهما آسيا بنسبة مئوية تكاد تصل  بلَغ 24 في  إذْ 

الكبرى،  الصحراء  أفريقيا جنوب  أما في  المائة.  إلى 20 في 

إلى  الفرد من االستهالك بسرعة من 2000  نما نصيب  فقد 

األخير من  الجزء  األسعار في  ارتفاع  أن  يبدو  أنه  2005، غير 

الفرد  النمو، فلم يرتفع نصيب  َحَد من تواصل  الِعقد قد 

المائة في  بنسبة 11 في  إال  اإلقليم  االستهالك في هذا  من 

أن  الدهشة،  يثير  كان عليه في 2000. ومما ال  2012 عما 

الغربية أُصيب  الفرد من استهالك األغذية في أوروبا  نصيب 

بالركود وانخفض في أمريكا الشمالية، نظراً لمستويات 

االستهالك المرتفعة بالفعل.  

الحيوي  الوقود  من  العالمي  اإلنتاج  في  التوسع 
-10 مدى  على  سريعاً  توسعاً  الحيوي  الوقود  إنتاج  توسع 

األمريكية  المتحدة  الواليات  في  والسيما  الماضية،  عاماً   15

في  اإليثانول  إنتاج  فازداد  األوروبي.  واالتحاد  والبرازيل 

في   780 بنسبة  والبرازيل  األمريكية  المتحدة  الواليات 

الفترة  خالل  التوالي  على  المائة  في   140 وبنسبة  المائة، 

اإليثانول  إنتاج  امتص   ،2012 وبحلول   .2012 إلى   2000 من 

لدى  السكر  قصب  محصول  من  المائة  في   50 من  أكثر 

الخشنة  الحبوب  محصول  من  المائة  في   37 و  البرازيل 

الديزل  إنتاج  واْمتَص  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في 

في  النباتية  الزيوت  إنتاج  من  المائة  في   80 نحو  الحيوي 

املؤرش (٢٠٠٠ = ١٠٠)

الشكل ٣١
اإلنتاج الصايف بحسب اإلقليم

مالحظات: اإلنتاج الصايف هو اإلنتاج اإلج�يل من املحاصيل واملاشية بدون حساب األعاف والبذور ُمقيَّمة باألسعار الدولية املرجعية الثابتة للفرتة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦. وبيانات عام ٢٠١٢ هي توقعات؛ وبيانات ٢٠١١ هي تقديرات مؤقتة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

أمريكا الالتينية

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

رشق أوروبا وآسيا الوسطى

آسيا

الرشق األد� وش�ل أفريقيا

أمريكا الش�لية

أوسيانيا

غرب أوروبا
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وكندا،  استراليا  مثل  أخرى،  بلدان  وفى  األوروبي.  االتحاد 

الرغم  على  وذلك  قوياً،  الحيوي  الوقود  قطاع  إنتاج  كان 

وكانت  له.  األولى  المنتجة  البلدان  من  أقل  كان  أنه  من 

بعيد  حد  إلى  الحيوي  الوقود  قطاع  لنمو  المحركة  القوى 

والدعم  االئتمانات  ومزج  التوكيالت  مثل   - السياسات  هي 

من  الرغم  على   - الداعمة  التجارية  السياسات  من  والعديد 

تحفيز  في  واضحاً  دوراً  لعب  قد  البنزين  أسعار  ارتفاع  أن 

األكبر  الَمْصَدر  كان  أنه  القطاع  هذا  أثبت  وقد  الطلب. 

العشرة  السنوات  خالل  الزراعي  اإلنتاج  على  الجديد  للطلب 

على  يؤثر  جوهرياً«  سوقياً  »عنصراً  يمثل  وإنه  الماضية، 

 .)2010  ،Just و   de Gorter( الحبوب  جميع  أسعار 

العالمية  التجارة  أنماط  في  التغيرات 
منذ  كبيرة  تغيرات  العالمية  التجارة  أنماط  شهدت 

اإلنتاج  وراء  الكامنة  االتجاهات  تعكس  بأساليب   2000

التجارة  في  الصافي  النمو  وكان   .)33 )الشكل  واالستهالك 

الثابت  بالسعر  الواردات،  منها  مخصوماً  الصادرات  )أي 

إقليم،  أي  في  األقوى  هو  الالتينية  أمريكا  في  للدوالرات( 

من  وبالرغم  إنتاجها،  في  الكبير  للنمو  نتيجة  وذلك 

فبالنسبة  ذلك،  ومع  لديها.  االستهالك  في  المستمر  التزايد 

الشمالية  أمريكا  تظل  التحليل،  بهذا  المشمولة  للمنتجات 

ذلك  في  الرئيسي  السبب  ويرجع  صاٍف،  مصّدر  أكبر  هي 

الشرقية  أوروبا  أن  ويبدو  اإلقليم.  في  االستهالك  ركود  إلى 

إلى  صافية  استيراد  منطقة  من  تنتقالن  الوسطى  وآسيا 

أوروبا  في  التجارة  نمط  يظل  بينما  صافية،  تصدير  منطقة 

الصافية  الواردات  وتواصل  صاٍف.  كمستورد  مستقراً  الغربية 

ألن  نظراً  تدريجيا  النمو  الكبرى  الصحراء  جنوب  ألفريقيا 

األغذية  إمدادات  يتخطى  لديها  المرتفع  السكاني  النمو 

إقليماً  أفريقيا  وشمال  األدنى  الشرق  إقليم  ويغدو  المحلية. 

الزراعي  اإلنتاج  أن  حيث  متزايدة،  بسرعة  صافياً  مستورداً 

صاٍف  مستورد  أكثر  فإن  ذلك،  ومع  الطلب.  يجارى  ال  فيه 

الصين. وبخاصة  آسيا،  بقية  هو  النمو  في  سرعًة 

المستقبلية  والتحديات  اآلفاق 

أنه  هي  التقييم  هذا  من  بها  نخرج  التي  الرئيسية  الخالصة 

بالطلب  مدفوعاً  توسعاً  تواجه  العالمية  الزراعة  أن  يبدو 

بدالً  الناشئون  أو  الجدد  المصدرون  األولى  بالدرجة  يلبيه 

أسعار  ارتفاع  فإن  ذلك،  ومع  التقليدين.  الموردين  من 

مناطق  من  عليها  الحصول  تكاليف  وارتفاع  المستلزمات، 

باألرقام  تصاعدياً  األغذية  أسعار  توجه  التي  هي  أبعد 

سوف  اإلنتاج  كان  إذا  ما  في  المسألة  وتتمثل  الحقيقية. 

أن  إما  أنه  بحيث  القادمة،  السنوات  خالل  الطلب  يجارى 

إلى  يخفضها  أو  الحقيقية  األسعار  على  االستقرار  يُضفى 

االرتفاع  ستواصل  األسعار  كانت  إذا  ما  أو  تاريخية،  اتجاهات 

الطلب.  ضغوط  تزايد  ظل  في 

بين  المشتركة  الزراعية  التوقعات  في  نوقش  وكما 

منظمة   - االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

)منظمة   2021-2012 المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 

املؤرش (٢٠٠٠ = ١٠٠)

الشكل ٣٢
حصة الفرد من استهالك األغذية بحسب اإلقليم

١٥٠

١٤٠

١٣٠

١٢٠

١١٠

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

رشق أوروبا وآسيا الوسطى

آسيا

الرشق األد� وش�ل أفريقيا

أمريكا الالتينية

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

غرب أوروبا

أوسيانيا

أمريكا الش�لية

٢٠٠٠

مالحظات: استهالك األغذية من املحاصيل واملاشية مقدر باألسعار الدولية املرجعية الثابتة للفرتة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦ . وبيانات عام ٢٠١٢ هي توقعات؛ وبيانات ٢٠١١ هي تقديرات مؤقتة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
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األغذية  منظمة   - االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

أن  المتوقع  من  فإنه   ،)2012 المتحدة،  لألمم  والزراعة 

ارتفاعاً  األكثر  موقعها  في  مستقرة  األغذية  أسعار  تظل 

التوقعات  تذهب  ذلك،  إلى  وباإلضافة  القادم.  الِعقد  خالل 

الوطنيين  الخبراء  آراء  على  كبيرة  بدرجة  تعتمد  )التي 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  لدى  السلع  وخبراء 

المتحدة،  لألمم  والزارعة  األغذية  ومنظمة  االقتصادي، 

االقتصادي  والنمو  »العادية«،  النمو  ظروف  افتراضات  وعلى 

باألرقام  الطاقة  أسعار  وارتفاع  النامية  األقاليم  في  الثابت 

الزراعي  اإلنتاج  في  السنوي  النمو  متوسط  فإن  الحقيقية(، 

في   1.7 إلى  ليصل  يتباطأ  سوف   2021 حتى  العالمي 

السابق.  الِعقد  خالل  المائة  في   2.6 كان  أن  بعد  المائة، 

يمكن  ال  بمعدل  البلدان  من  الكثير  في  الزراعة  نمت  وقد 

االرتفاع  في  اآلخذة  المستلزمات  تكاليف  وتلوح  استبقاؤه. 

وتنبع  القريب.  األفق  في  اإلمدادات  على  المحتملة  والقيود 

وآفاق  الموارد،  مستلزمات  ونوعية  توافر  من  العوامل  هذه 

المستدام.  اإلنتاجية  نمو 

الموارد  على  القيود 
أفضل  معظم  استخدام  حالياً  يجرى  العالمي،  المستوى  على 

الخاصة  للبيانات  تحليل  ويكشف  الزراعة.  في  األراضي 

قدراً  أن  عن  العالمية  اإليكولوجية   - الزراعية  بالمناطق 

في  موجود  للزراعة  القابلة  اإلضافية  األراضي  من  كبيراً 

في  ولكن  الكبرى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  الالتينية  أمريكا 

وبعيداً  بالسكان  اآلهلة  المراكز  عن  بعيداً  نائية،  مواقع 

إدخالها  يمكن  وال  للزراعة  األساسية  التحتية  البنية  عن 

البنية  تطوير  في  االستثمارات  بذل  بدون  اإلنتاج  حيز  إلى 

في  التوسع  احتماالت  توجد  وحيثما  األساسية.  التحتية 

جانب  من  تنافس  أيضاً  يوجد  الزراعية،  األراضي  استخدام 

البيئية  واالحتياطيات  الصناعي،  والتطور  الحضري،  الزحف 

األخرى  المناطق  أن  حين  في  الترفيهية،  واالستخدامات 

)منظمة  أردأ  نوعية  ذات  أنها  أو  إلىها  الوصول  يسهل  ال 

2011ي(.  المتحدة،  لألمم  والزارعة  األغذية 

وجاء في تقرير صدر حديثاً عن منظمة األغذية 

الزاحف على  المتحدة تحذير من »التدهور  والزراعة لألمم 

الغذائي  التي توفر أسباب األمن  المياه  األرض وشبكات 

العالمي وُسبل كسب العيش الريفية« )منظمة األغذية 

أن نسبة 25 في  إذ  المتحدة، 2011ي(.  لألمم  والزارعة 

العالم تعاني  الزراعية في  المائة تقريباً من مساحة األرض 

من حالة تدهور شديد. وقد بلغت هذه الضغوط مستويات 

حرجة في بعض المناطق، ومن المتوقع للتغير المناخي أن 

)الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير  يزيد الوضع سوءاً 

(. وهناك  وآخرون، 2007   Easterling  ؛ المناخ، 2012 

الموارد والسيما ما يتعلق  كذلك قيود خطيرة أخرى على 

بأكثر من 70  الحاضر  الوقت  الزراعة في  بالمياه، وتستأثر 

أنه من  العالم، غير  المياه في  المائة من استخدامات  في 

المتوقع لحصة المياه المتوافرة للزراعة أن تنخفض إلى 

التعاون والتنمية في  المائة بحلول 2050 )منظمة  40 في 

بليون دوالر بالسعر الثابت للدوالر األمري� (٢٠٠٤ - ٢٠٠٦ )

الشكل ٣٣
الصادرات الصافية لألغذية بحسب اإلقليم

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

١٠-

٢٠-

٣٠-

٤٠-

٥٠-

٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

أمريكا الش�لية

أمريكا الالتينية

أوسيانيا

رشق أوروبا وآسيا الوسطى

غرب أوروبا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

الرشق األد� وش�ل أفريقيا

آسيا

٢٠٠٠

مالحظات: الصادرات الصافية من املحاصيل واملاشية مقدرة باألسعار الدولية املرجعية الثابتة للفرتة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦ . وبيانات عام ٢٠١٢ هي توقعات؛ وبيانات ٢٠١١ هي تقديرات مؤقتة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
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المياه  الميدان االقتصادي، 2012(. ويعكس توافر مصادر 

باألراضي: أي أن  الخاصة  الصورة  لتلك  العذبة صورة مشابهة 

الموارد الكافية على المستوى العالمي موزعًة توزيعاً غير 

البلدان،  أو أجزاء من  البلدان،  بين عدد متزايد من  متساٍو 

الكثير  المياه. كما أن  إلى مستويات حرجة من ُشح  تصل 

األدنى  الشرق  المياه في  تعاني من ُشح  التي  البلدان  من 

أيضاً من نقص موارد  أفريقيا وفى جنوب آسيا تعانى  وشمال 

األرض. وبالنظر إلى ضعفها، تبدو المناطق الساحلية وحوض 

البحر المتوسط، وبلدان الشرق األدنى وشمال أفريقيا وآسيا 

الوسطى الجافة كأماكن تستحق االهتمام من حيث االستثمار 

المياه، واعتبار ذلك أولوية عند تشجيع  في أساليب إدارة 

نمو اإلنتاجية الزراعية. 

اإلنتاجية  نمو  آفاق 
في  اإلنتاجية  نمو  تباطؤ  إلى  الدراسات  من  العديد  يشير 

تشير  المثال،  سبيل  على  للمحاصيل،  فبالنسبة  الزراعة. 

الغالت  نمو  معدالت  في  تباطؤ  حدوث  إلى  الدالئل  بعض 

العالمي  التنمية  تقرير  أبرز  وقد  األخيرة.  العقود  خالل 

المتوسط  في  االنخفاض   )2007 الدولي،  )البنك   2008

واألرز  والقمح،  للذرة،  بالنسبة  الغلة  نمو  لمعدالت  السنوي 

مجموعات  لمعظم  بالنسبة  أو  عالمياً  سواٌء  الصويا،  وفول 

للقمح  بالنسبة  الشرقية  أوروبا  باستثناء  وذلك  البلدان، 

 Pardey و   Beddow و   Alston أفاد  وقد  الصويا.  وفول 

والبلدان  النامية  للبلدان  بالنسبة  مشابهة  نتائج  عن   )2012(

لدى   - الحبوب  بغالت  يتعلق  فيما  وبخاصة   - المتقدمة 

المنتجة.  الكبرى  البلدان  أغلبية 

اإلنتاجية  لنمو  معينة  قياسات  أن  من  الرغم  وعلى 

في  متباطئة  تكون  قد  المحصولية،  الغالت  مثل  الجزئية، 

ال  اإلنتاج30  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  نمو  فإن  األقاليم،  بعض 

الحقيقة،  وفى   .)15 )الجدول  التباطؤ  في  آخذة  أنها  تبدو 

اآلونة  في  سنوي  نمو  حدوث  إلى  تشير  التقديرات  فإن 

حدود  في  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  في  األخيرة 

والنامية.  المتقدمة  األقاليم  في  المائة  في   2.5-2.2

اإلنتاجية  من  كل  لمقاييس  البارزة  الخصائص  ومن 

في  الكبيرة  االختالفات  هي  الكلية  واإلنتاجية  الجزئية 

أن  من  الرغم  فعلى  البلدان.  بين  فيما  الُمطلقة  اإلنتاجية 

اإلنتاجية  فإن  أعلى،  أو  متشابهة  تكون  قد  النمو  معدالت 

من  ضئيالً  جزءاً  إال  غالباً  تمثل  ال  النامية  األقاليم  في 

من  الكثير  لدى  وتوجد  المتقدمة.  األقاليم  لدى  اإلنتاجية 

إلمكاناتها.  بالنسبة  كبيرة  ثُغرات  أيضاً  النامية  األقاليم 

الغالت  وصلت  مثالً،  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  ففي 

إمكاناتها  من  فقط  المائة  في   27 نحو  إلى  المحصولية 

الثغرات  هذه  سد  إن   .)34 )الشكل   2005 في  االقتصادية 

توفير  بينها،  من  إجراءات،  اتخاذ  طريق  عن   - الغالت  في 

للُمزارِعات  اإلنتاجية  الموارد  إلى  للوصول  متساوية  فرص 

تترتب  أن  يمكن   - الصغيرة  الحيازات  أصحاب  من  وغيرهن 

إقليمياً  سواء  المحاصيل،  إمدادات  على  كبيرة  تأثيرات  عليه 

السلع. وأسعار  السوق  توازنات  على  ثم  ومن  عالمياً،  أو 

Aglink- وتشير تجارب المحاكاة باستخدام نموذج

Cosimo المستخدم في التوقعات الزراعية المشتركة بين 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي - منظمة 

يمكن  ال  الذي  اإلنتاج  نمو  من  الجزء  ذلك  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  في  النمو  30  يمثل 

مثل  أخرى  أشياء  إلى  ذلك  من  بدالً  ولكن  اإلنتاج،  وعوامل  المستلزمات  استخدام  زيادة  إلى  عزوه 

المادية  التحتية  البنية  على  تحسينات  وإدخال  البشرى،  المال  رأس  وتنمية  التكنولوجي،  التقدم 

بمزيد  ومناقشتها  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  نمو  تعريف  يرد  حيث   ،7 اإلطار  أيضاً  انظر  الخ. 

التفاصيل.  من 

الجدول  15 

نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج في الزراعة، في أقاليم وبلدان منتقاة 

متوسط معدل النمو السنوي

1970–19611980–19711990–19812000–19912009–2001

0.991.641.362.232.44جميع البلدان المتقدمة 

0.690.931.122.222.21جميع البلدان النامية 

1.320.483.092.033.04شمال أفريقيا 

0.760.990.51-0.170.05أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

0.841.210.992.302.74أمريكيا الالتينية والبحر الكاريبي 

0.190.533.022.614.04البرازيل 

0.911.171.422.732.78آسيا 

0.930.601.694.162.83الصين

0.580.782.28-0.570.11البلدان التي بمرحلة انتقال

0.851.424.29-0.881.35االتحاد الروسي 

 .2012  ،Fuglie المصدر: 
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األغذية والزراعة لألمم المتحدة، )منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي - منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

2012(، إلى أن تضييق ثغرات غالت الحبوب لدى البلدان 

النامية بنسبة 10 في المائة فقط من شأنه أن يزيد إمدادات 

الحبوب العالمية بنسبة حوالي 1.3 في المائة، و1.8 في 

المائة، و2.6 في المائة بالنسبة للقمح والحبوب الخشنة واألرز 

على التوالي. ومن شأن مثل هذه الزيادات في اإلنتاج أن 

تُخفض األسعار الدولية بنسب 13، 14 و 27 في المائة على 

التوالي لكل من هذه السلع، وهكذا يمكن لسد ثغرات الغالت 

أن يُحِدث تأثيراً كبيراً على األسواق واألسعار الزراعية. 

طريقة  هو  منها  والفاقد  األغذية  خسائر  تقليل  إن 

األغذية  خسائر  وتقدر  األغذية.  إمدادات  لزيادة  أخرى 

للحبوب؛  بالنسبة  المائة  في   30 بنحو  عالمياً  منها  والفاقد 

في  و20  والخضر،  والفاكهة  الجذرية،  للمحاصيل  و50-40 

)منظمة  لألسماك  المائة  في  و30  الزيتية؛  للبذور  المائة 

لدى  األغذية  خسائر  وتحدث  والزارعة،2011ح(.  األغذية 

فلدى  والمنخفض.   - المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  من  كل 

الفاقد  يحدث  والمرتفع،   - المتوسط  الدخل  ذات  البلدان 

يُفقد  بينما  االستهالك،  مرحلة  في  كبيرة  بدرجة  األغذية  في 

المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  لدى  منه  األكبر  الجانب 

إمدادات  سلسلة  من  والوسطى  المبكرة  المرحلتيْن  أثناء 

الخسائر  تقلل  كفاءة  أكثر  نظم  في  االستثمار  إن  األغذية. 

انبعاثات  تقليل  في  أيضاً  تساعد  أن  شأنها  من  والفاقد 

عادة  يولِّد  الفاقد  حيث  مباشرة،  سواء   - الدفيئة  غازات 

غير  وبصورة  األغذية،  من  التخلص  أثناء  الميثان  انبعاثات 

أقل.  موارد  إلى  الحاجة  طريق  عن  مباشرة، 

العشرين، أعد  على طلب مجموعة  وفى 2012، ونزوالً 

عدد من المنظمات الدولية بصورة مشتركة تقريراً خاصاً 

حول نمو اإلنتاجية الزراعية المستدامة وسد الثغرة بالنسبة 

)Bioversity وآخرون، 2012(. ويبين  الصغيرة  األُسر  لمزارع 

تُولِيها الحكومات لزيادة نمو  التي  هذا بوضوح األهمية 

اإلنتاجية، والسيما في مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة. 

التحديات المتمثلة في زيادة اإلنتاج  وتقيّم هذه الدراسة 

وتناشد الحكومات زيادة جهودها لتحسين نمو اإلنتاجية 

الزراعة عن طريق تشجيع ممارسات هندسة  المستدام في 

زراعية أفضل وخلق بيئة تجارية سليمة وتعزيز نظم اإلبداع. 

الخالصة 

على  التغذية  لنقص  المرتفعة  المستويات  ثبات  إن 

وإنتاج  ألسعار  الحديثة  واالتجاهات  العالمي  المستوى 

التي  الكبرى  التحديات  تؤكد  الزراعية  السلع  واستهالك 

وبخاصة  القادمة،  العقود  خالل  العالم  في  الزراعة  تواجه 

عالمي  سكاني  تعداد  جانب  من  المتزايد  الطلب  تلبية 

وسوء  الجوع  على  المبرم  القضاء  في  والمساهمة  متزايد، 

عليها  تعتمد  التي  الطبيعية  الموارد  على  والحفاظ  التغذية، 

لهذه  نتصدى  أن  لنا  كان  فإذا  جميعاً.  عليها  ونعتمد  الزراعة 

الزراعة.  في  اإلنتاجية  نمو  تعزيز  علينا  فينبغي  التحديات، 

الزراعة  إلى  االستثمارات  من  المزيد  توجيه  ضمان  أن  كما 

الجهود.  لهذه  الركين  الركن  هو  االستثمارات  هذه  وتحسين 

الشكل ٣٤
نسبة الغالت املحصولية إىل الغالت االقتصادية املحتملة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١١ ح.

 ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٣٠  ٢٠  ١٠  ٠

الغلة املحصولية الفعلية كنسبة مئوية من الغلة املحتملة

رشق آسيا

جنوب رشق آسيا

أمريكا الش�لية

غرب ووسط أوروبا

اسرتاليا ونيوزيلندا

غرب آسيا

أمريكا الجنوبية

جنوب آسيا

جزر املحيط الهادي

ش�ل أفريقيا

أوروبا الرشقية واالتحاد الرويس

آسيا الوسطي

أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
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مالحظات بشأن جداول هذا الملحق

المفتاح

الجداول: في  التالية  االصطالحية  التعبيرات  تستخدم 

متوافرة  غير  البيانات   =     ..

يذكر  ال  مقدار  أو  يوجد،  ال   =  0.0 أو   0

ينطبق ال   = خالية  خانة 

وذلك  للبيانات  األصلية  المصادر  من  البيانات  عن  الجداول  هذه  في  المقدمة  األرقام  تختلف  قد 

في  الواردة  المالحظات  تشمل   ،3 ألف  الجدول  وباستثناء  البيانات.  معالجة  أو  التقريب  بسبب 

النص.  داخل  والجداول  األرقام  تصنيف  في  تستخدم  التي  المالحظات  تلك  فقط  الملحق  جداول 

الصحيحة. األرقام  وبين  العشرية  الكسور  بين  للفصل   ).( كاملة  نقطة  وتستخدم 

توافر  عند  اإلقليمية  والمجموعات  للدخل  الُمرَجَحة  المتوسطات  عن  فقط  ويُبلَّغ 

ثلثي  األقل  على  وتمثل  إقليم،  كل  في  البلدان  نصف  عن  يقل  ال  لما  بالنسبة  البيانات 

إقليم.  كل  يقطنون  الذين  السكان 

تقنية مالحظات 

من  الزراعة  ونصيب  الزراعة  في  اقتصادياً  النشطون  السكان   :1 ألف  الجدول 

و2010.  و2000  و1990   1980 اقتصادياً،  النشطين  السكان  مجموع 

 .2012 المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 

يشمل مجموع السكان النشطين اقتصادياً جميع األشخاص العاملين وغير العاملين. ويغطى هذا 

المصطلح أصحاب األعمال، والعمال الذين يعملون لحسابهم، والموظفين الذين يتقاضون رواتب، 

األعمال  أو في أحد  أو في مزرعة  الذين يساعدون في األسرة  بغير أجر  بأجر، والعاملين  والعمال 

التجارية، وأعضاء الجمعيات التعاونية للمنتجين وأفراد القوات المسلحة.

الزراعة في  اقتصادياً  النشطون  السكان 
عدد األشخاص المشتغلين بالزراعة أو يسعون للعمل في الزراعة أو صيد الحيوان أو صيد األسماك أو 

الحراجة. والذين يشار إلىهم في موضع آخر من هذا النص بقوة العمالة الزراعية أو العمال الزراعيين. 

اقتصادياً النشطين  السكان  مجموع  من  الزراعة  حصة 
النشطين  السكان  مجموع  على  مقسوماً  الزراعة  في  اقتصادياً  النشطين  األشخاص  مجموع  هو 

 .100 في  ومضروباً  اقتصادياً 

اإلجمالي  الزراعي:  السهمي  المال  رأس   :2 ألف  الجدول 

و2007 و2000  و1990   1980 العامل،  ونصيب 

.2012 المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  المصدر: 
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الزراعي السهمي  المال  رأس 

من  محددة  مجموعة  من  ُمنِتج  يحوزه  لما  الكلية  القيمة  الزراعي  السهمي  المال  رأس  يساوى 

بصورة  تستخدم  منظورة،  غير  أو  منظورة  أصول  من  الثابتة  األصول  وتتكون  الثابتة.  األصول 

عاماً  منها  الفترة  طول  يبلغ  فترات  خالل  األخرى  اإلنتاج  عمليات  فى  مستمرة  بصورة  أو  متكررة 

ومحاصيل  والمعدات،  واآلالت  الحيوانية  والثروة  األرض،  تنمية  المادية  األصول  وتشمل  يزيد.  أو 

وتعرض  الماشية(.  وحظائر  متكررة،  منتجات  تثمر  التي  والَجَنبَات  والكروم  )األشجار،  المزارع 

 .2005 في  األمريكي  للدوالر  الثابت  بالسعر  القيم 

الزراعي  السهمي  المال  رأس  من  العامل  نصيب 
الزراعة.  في  اقتصادياً  النشطين  السكان  عدد  على  مقسوماً  الزراعي  السهمي  المال  رأس  هو 

.2005 في  األمريكي  للدوالر  الثابت  بالسعر  القيم  وتعرض 

الزراعة  إلى  المباشر  األجنبي  لالستثمار  السنوية  التدفقات  متوسط   :3 ألف  الجدول 

و2008-2007.   2006-2005 القطاعات،  وجميع  والتبغ،  الخفيفة  والمشروبات  واألغذية 

المتحدة.  لألمم  والتجارة  التنمية  مؤتمر  من  مقدمة  البيانات  المصدر: 

مصلحة  المباشر(  )المستثمر  ما  مؤسسة  تحدد  عندما  المباشر  األجنبي  االستثمار  يحدث 

الذي  البلد  غير  بلد  داخل  موجوداً  يكون  مباشر(  استثمار  )مشروع  ما  مشروع  فى  دائمة 

بين  األجل  طويلة  عالقة  وجود  ضمناً  تعنى  الدائمة  والمصلحة  المباشر.  المستثمر  فيه  يقطن 

القوة  من   %10 عن  تقل  ال  لنسبة  المستثمر  ملكية  أيضاً  تعنى  كما  والمشروع،  المستثمر 

أحد  أن  إلى  فتشير  السلبية  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  أما  المشروع.  في  التصويتية 

اإليرادات  أو  األسهم،  مال  )رأس  وهو  األقل  على  المباشر  األجنبي  لالستثمار  الثالثة  المكونات 

في  إيجابية  مبالغ  يقابله  وال  سلبياً  يكون  الشركات(  بين  فيما  القروض  أو  استثمارها  المعاد 

وتستخدم  والتبذير.  اإلهدار  أو  العكسي  االستثمار  على  أمثلة  وهذه  المتبقيين.  العنصرين 

التصنيف  يحددها  التي  االقتصادي  النشاط  فئات  القطاعية  المباشر  األجنبي  االستثمار  بيانات 

 .3 التعديل  المتحدة،  لألمم  التابع  االقتصادية  األنشطة  لجميع  الصناعي  المعياري  الدولي 

األمريكي. للدوالر  الحالية  باألسعار  القيم  وتَقَدم 

الزراعة  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
في  تُستَثمر  التي  االستثمارات  تلك  هي  الزراعة  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  إن 

والمحاصيل  الحيوانية؛  والثروة  والبستنة؛  التسويق،  بغرض  الحدائق  وفالحة  المحصولي،  اإلنتاج 

األنشطة  )باستثناء  الحيوان  تربية  وخدمات  الزراعية  والخدمات  الحيوانية  والثروة  المختلطة 

األخشاب؛  وقطع  والحراجة  البرية،  الحيوانات  وإكثار  بالشراك  والصيد  الحيوان،  وصيد  البيطرية(؛ 

السمكية. والمزارع  األسماك  ومفاقس  األسماك  وصيد 

والتبغ  الخفيفة  والمشروبات  األغذية،  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
جميع  من  والتبغ  الخفيفة  والمشروبات  األغذية،  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  تتألف 

والخضر،  والفاكهة  واألسماك،  وحفظها،  اللحوم  تجهيز  وفى  اإلنتاج،  في  الداخلة  االستثمارات  تلك 

ومنتجاتها،  النشا  وأنواع  الحبوب،  مطاحن  ومنتجات  األلبان،  منتجات  وتصنيع  والدهون،  والزيوت 

التبغ. ومنتجات  الخفيفة  والمشروبات  األخرى،  الغذائية  والمنتجات  الُمَعدة،  الحيوانية  واألعالف 

القطاعات  جميع  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
األنشطة  جميع  في  استثمار  هي  القطاعات  جميع  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 

والتعدين  األسماك،  وصيد  والحراجة  والقنص،  الزراعة،  في:  األنشطة  هذه  وتتمثل  االقتصادية. 

وتجارة  الجملة  وتجارة  والتشييد؛  والمياه؛  الغاز  وإمدادات  والكهرباء  والتصنيع  المحاجر؛  وأعمال 
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واألسرية؛  الشخصية  والسلع  النارية  والدراجات  المحركات،  ذات  المركبات  وإصالح  التجزئة، 

وأنشطة  والعقارات  المالية؛  الوساطة  وأعمال  واالتصاالت؛  والتخزين  والنقل؛  والمطاعم؛  والفنادق 

والتعليم؛  اإلجباري؛  االجتماعي  والضمان  والدفاع؛  العامة  واإلدارة  التجارية؛  واألعمال  التأجير 

االجتماعية  واألنشطة  المحلي  بالمجتمع  الخاصة  واألنشطة  االجتماعي؛  والعمل  والصحة 

اإلقليمية. فوق  والهيئات  والمنظمات  عاملون،  أفراد  بها  التي  الخاصة  واألَُسْر  األخرى؛  والشخصية 

ونصيب  الزراعة  على  اإلنفاق  مجمل  الحكومية:  المصروفات   :4 ألف  الجدول 

و2007 و2000  و1990   1980 اإلجمالية،  المصروفات  من  الزراعة 

.2010 األغذية،  سياسات  لبحوث  الدولي  المعهد  المصدر: 

بقدر  تشمل  وهى  المحلية،  الحكومة  بها  تقوم  مصروفات  هي  اإلجمالية  الحكومية  المصروفات 

والدفاع  الزراعة  في  والمتمثلة   ،)2001( الدولي  النقد  صندوق  بها  يَعتَُد  التي  الفئات  اإلمكان، 

الثابت  بالسعر  القيم  وتقَدم  وغيرها.  واالتصاالت  والنقل  االجتماعية  والحماية  والصحة  والتعليم 

.2005 في  بالدوالر  الشرائية  القوة  لتعادل 

الزراعة  على  الحكومية  المصروفات 
باإلدارة  الصلة  ذات  والبرامج  المشروعات  الزراعة  على  الحكومية  المصروفات  تشمل 

والتوسع؛  والتنمية  الزراعية،  األراضي  وتعمير  الزراعي،  واإلصالح  الزراعة؛  وتنظيم  واإلشراف 

الزراعي  واإلرشاد  والدخول؛  المزرعة  أسعار  تثبيت  وبرامج  الري؛  وتنظيم  الفيضانات  ومكافحة 

درجات  وتحديد  المحاصيل،  على  التفتيش  اآلفات،  مكافحة  وخدمات  البيطرية  والخدمات 

أو  والتعويضات  الزراعة؛  عن  والتقنية  العامة  المعلومات  ونشر  وإنتاج  المحاصيل؛  جودة 

على  المصروفات  ذلك  من  ويستثنى  المزارعين.  إلى  المقدم  الدعم  أو  القروض  أو  المنح 

أغراضاً  تخدم  التي  اإلنمائية  والبرامج  المشروعات  وكذلك  الزراعيين  والتطوير  البحث 

الزراعية.  التنمية  ذلك  في  بما  متعددة، 

الكلية  المصروفات  من  الزراعة  نصيب 
ثم  القطاعات  جميع  على  الحكومي  اإلنفاق  على  مقسوماً  الزراعة  على  الحكومي  اإلنفاق  هو 

.100 في  مضروباً 

الزراعي  العامل  نصيب  الزراعة:  على  الحكومية  المصروفات   :5 ألف  الجدول 

و2007  و2000  و1990   1980 الزراعي،  للتوجيه  الدليلي  والرقم 

2012 الدولي،  والبنك   2010 األغذية،  سياسات  لبحوث  الدولي  المعهد  المصادر: 

الزراعة  على  الحكومية  المصروفات  من  الزراعي  العامل  نصيب 
في  اقتصادياً  النشطين  السكان  مجموع  على  مقسومة  الزراعة  على  الحكومية  المصروفات 

.2005 في  بالدوالر  الشرائية  القوة  لتعادل  الثابت  بالسعر  هنا  القيم  وتعرض  الزراعة. 

الحكومية  المصروفات  لغرض  الزراعي  للتوجيه  الدليلي  الرقم 
اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  الزراعة  نصيب  على  مقسوماً  الحكومي  اإلنفاق  من  الزراعة  نصيب 

كمجموع  الزراعيين:  والتطوير  البحث  على  العامة  المصروفات   :6 ألف  الجدول 

األخير  والعام  و2000  و1990   1981 اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  الزراعة  ونصيب 

2012 الدولي  والبنك  2012أ  األغذية،  سياسات  لبحوث  الدولي  المعهد  المصادر: 
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الزراعْيين والتطوير  البحث  على  العامة  المصروفات 

المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيْين، وهى تشمل ما ينفقه القطاع العام )الوكاالت 

الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي والوكاالت غير الربحية( على البحوث المتعلقة بالمحاصيل، 

والثروة الحيوانية، والغابات، ومصايد األسماك، والموارد الطبيعية والجوانب االجتماعية االقتصادية 

المزرعة وتجهيز األغذية. وتعرض  الزراعي األولى، وكذلك على أنشطة ما بعد الحصاد داخل  لإلنتاج 

القوة الشرائية بالدوالر في 2005.  الثابت لتعادل  القيم هنا بالسعر 

الزراعْيين  والتطوير  البحث  على  العامة  المصروفات 
الزراعي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كنصيب 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  على  مقسومة  الزراعيين  والتطوير  البحث  على  العامة  المصروفات  هى 

 .100 في  ومضروبة  الزراعي 

والمحيط  آسيا  شرق  في  للبلدان  فبالنسبة  اإلقليم.  األخير حسب  العام  ويتفاوت 

بالنسبة  األخير  العام  يعتبر  التي  الصين  باستثناء  وذلك   ،2003 هو  األخير  العام  فإن  الهادي 

2000؛  فهو  الوسطى  وآسيا  أوروبا  في  الموجودة  البلدان  لتلك  بالنسبة  أما   .2008 هو  لها 

للشرق  بالنسبة  أما  2006؛  هو  األخير  العام  فإن  الكاريبي  والبحر  الالتينية  ألمريكا  وبالنسبة 

ألفريقيا  وبالنسبة   ،2009 هو  آسيا  لجنوب  وبالنسبة  2004؛  فهو  أفريقيا  وشمال  األدنى 

 .2008 فهو  الكبرى  الصحراء  جنوب 

من  الزراعة  ونصيب  للزراعة  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة   :7 ألف  الجدول 

و2010 و2000  و1990   1980 القطاعات،  جميع  إلى  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة 

.2012 االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  المصدر: 

تتألف المساعدة اإلنمائية الرسمية على النحو المعروضة به هنا من التزامات بالتمويل مقدمة من 

جانب حكومات البلدان المانحة، ومن جانب المنظمات المتعددة األطراف إلى بلٍد متلٍق. وترمى 

مثل هذه االلتزامات إلى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبصورة رئيسية لدى البلدان ذات 

الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط، وهى تقدم بشروط ذات طابع تيسيري وبها عنصر 

ِمَنِحي ال يقل عن 25%. والقيم معروضة هنا بالسعر الثابت للدوالر األمريكي في 2005.

للزراعة  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة 
المشروعات  ألغراض  تُقدم  التي  االلتزامات  تلك  للزراعة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  تشمل 

تشمل:  وهى  األسماك.  ومصايد  والحراجة  الحيوانية،  والثروة  بالمحاصيل  الصلة  ذات  والبرامج 

اإلدارية  والشؤون  الزراعية  السياسات  وإدارة  الزراعي  اإلصالح  الحيوانية(  والثروة  )المحاصيل 

الزراعي  واإلرشاد  والبحوث  والتعليم  والمستلزمات  والمياه  األرض  وموارد  المحاصيل  وإنتاج 

ومنظمات  المالية  والخدمات  اآلفات  ومكافحة  الحصاد  بعد  ما  وحماية  والِغراس  والتدريب 

السياسات  )الحراجة(  البيطرية؛  والخدمات  الحيوانية  الثروة  وإنتاج  المزارعين  وتعاونيات 

والبحوث  والتدريب  والتعليم  والفحم  الوقود  حطب  وإنتاج  والتنمية  اإلدارية  والشؤون 

والبحوث  والتدريب  والتعليم  والتنمية  اإلدارية  والشؤون  السياسات  األسماك(  )مصايد  والخدمات؛ 

اإلنمائية.  الغذائية  والمعونة  الريفية  التنمية  التعريف  هذا  ويستثني  والخدمات. 

القطاعات  جميع  إلى  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  من  الزراعة  نصيب 
جميع  إلى  اإلنمائية  المساعدة  مجموع  على  مقسومة  للزراعة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة 

 .100 في  ومضروبة  القطاعات 

بالنسبة  يحدد  لم  التي  المقطوعة  االلتزامات  جميع  المحددين  غير  المتلقون  يشمل 

إلى  بالمساعدة  االلتزامات  مجموع  اإلقليميون  المتلقون  ويمثل  المتلقي.  اإلقليم  أو  البلد  لها 

والشرق  األقصى،  والشرق  وأوروبا،  الوسطى،  وآسيا  وآسيا،  وأمريكا،  أفريقيا،  التالية:  األقاليم 
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وأمريكا  آسيا،  ووسط  وجنوب  وأوسيانيا،  أفريقيا،  وشمال  والوسطى،  الشمالية  وأمريكا  األدنى، 

الغربية. الهند  وجزر  الكبرى،  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا،  وجنوب  الجنوبة، 

والدخلية  اإلقليمية  التجميعات 

تصنيف  نظام  يحددها  التي  وللتجميعات  للدخل  تبعاً  األبجدي  الترتيب  البلدان حسب  تدرج 

العنوان  على  الدولي  البنك  لدى  البلدان  لتصنيفات  وصف  ويتوافر  الدولي.  للبنك  التابع  البلدان 

http://data.worldbank.org/about/country-classifications اإللكتروني 

قطرية  مالحظات 

وأذربيجان،  ألرمينيا،  بالنسبة  فصاعداً   1995 أو   1992 من  ذلك،  أمكن  حيثما  البيانات،  تعرض 

واالتحاد  ومولدوفا،  وليتوانيا،  والتفيا،  وقيرغيزستان،  وكازاخستان،  وجورجيا،  وإستونيا،  وبيالروس، 

سنوات  عن  المتوافرة  البيانات  أما  وأوزبكستان.  وأوكرانيا،  وتركمانستان،  وطاجيكستان،  الروسي، 

االتحاد  )“جمهوريات  االشتراكية  السوفيتي  االتحاد  جمهوريات  عن  فتقدم   1992 قبل  ما 

الجداول(. قوائم  في  االشتراكية”  السوفيتي 

السابقة  ليوغوسالفيا  بالنسبة   1992 على  السابقة  السنوات  عن  البيانات  وتقدم 

بالنسبة  المالحظات  أما  الجداول(.  قوائم  في  االشتراكية”  االتحادية  يوغوسالفيا  )“جمهورية 

عن  انبثقت  التي  البلدان  من  بلٍد  لكل  حدة  على  كال  فتقدم   1992 على  التالية  للسنوات 

اليوغسالفية  مقدونيا  وجمهورية  وكرواتيا،  والهرسك،  البوسنة  وهى  أال  السابقة،  يوغوسالفيا 

عن  مستقلة  بصورة  المالحظات  وتقدم  األسود.  والجبل  صربيا  وكذلك  وسلوفينيا،  السابقة، 

.2006 عام  عقب  األسود  الجبل  وعن  صربيا 

تشيكوسلوفاكيا  من  تشكلت  التي  للبلدان  بالنسبة  أمكن،  كلما  فرادى،  البيانات  وتُعرض 

 1993 على  السابقة  للسنوات  بالنسبة  البيانات  أما  وسلوفاكيا.  التشيك  جمهورية  وهى   -

تشيكوسلوفاكيا.  تحت  فتعرض 

معظم  وفى  ذلك؛  أمكن  إذا  منفصلة  بصورة  وإثيوبيا  بإريتريا  الخاصة  البيانات  وتعرض 

تحت  تعرض  ثم  تجميعها  يجرى  وإثيوبيا  إريتريا  بشأن  البيانات  كانت   1992 قبل  الحاالت 

الشعبية.  الديمقراطية  إثيوبيا  جمهورية  اسم 

بيانات  تشير  فصاعداً،   1990 منذ  البلد  هذا  إلى  باليمن  الخاصة  البيانات  وتشير 

سابقاً  الشعبية  الديمقراطية  اليمن  جمهورية  بشأن  ُمَجمعة  بيانات  إلى  السابقة  األعوام 

السابقة  اليمنية  العربية  والجمهورية 

ذلك.  أمكن  كلما  ولكسمبورغ  بلجيكا  عن  منفصلة  مالحظات  وتظهر 

الخاصة  اإلدارية  كونغ  هونغ  منطقة  عن  البيانات  فتَستبِعْد  الصين  عن  البيانات  أما 

للصين.  التابعة  الخاصة  اإلدارية  مكاو  ومنطقة  بالصين 
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الجدول ألف 1

السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة ونصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً، 1980 و1990 و2000 و2010

السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

96109611468201236078130695451484440العالم

92020911143131212473128953761585347البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

47926160708664247164669271696357شرق آسيا والمحيط الهادي

578845413629ساموا األمريكية

233731384028496676747066كمبوديا

38038648250750484950097774726761الصين

313636183328306544383023جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

9711612512647453936فيجي

3279642925484384951358554841إندونيسيا

810101136302623كيريباس

116614861865236880787775جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

204819331849161241271913ماليزيا

2523....66....جزر مارشال

2622....1312....ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

23224523722040322418منغوليا

1187514482171251878876737067ميانمار

2220....22....باالو

106314211725211083807569بابوا غينيا الجديدة

901210844124051340452464034الفلبين

2624221848433527ساموا

669011815178757268جزر سليمان

1688321272200891930271645649تايلند

20324623135284838180تيمور-ليشتى

1212121150413327تونغا

111133332525توفالو

2630333849433730فانواتو

1788322679259522963173716763فييت نام

4531142919325802744926231814أوروبا وآسيا الوسطى

74692162061458554842ألبانيا

174148139أرمينيا

97210852723أذربيجان

636434139بيالروس

1004452البوسنة والهرسك

956572228124201374بلغاريا

4723542015جورجيا

132111921714كازاخستان

5435102621قيرغيزستان

132113129التفيا

204126128ليتوانيا

3913الجبل األسود



اإلحصائي 115الملحق 

السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

3902002315جمهورية مولدوفا

3680260317398683524159رومانيا

76486251118االتحاد الروسي

61713صربيا

100720صربيا والجبل األسود

6107733427طاجيكستان

10768137جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

8205103559131806756514132تركيا

6277053330تركمانستان

329524121410أوكرانيا

29983275572219جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراكية

262427052821أوزبكستان

17419112814جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

4209942375433694142034261915أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

877832292221أنتيغوا وباربودا

1309145814581405131297األرجنتين

1518253138332724بليز

100711901560197353474441بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

1634214062133251104937241611البرازيل

76493496296420191613شيلى

340433423584352939262015كولومبيا

27430732632232262015كوستاريكا

82583373358624191411كوبا

987633302421دومينيكا

56762154745732251610الجمهورية الدومينيكية

98411171210122839322419إكوادور

63265566159040322823السلفادور

111010934272420غرينادا

121114881492206152524738غواتيماال

6758555026221715غيانا

166117871994227771686459هايتي

64967273566557413124هندوراس

29627524821431252117جامايكا

785584398658790535282216المكسيك

38239139035138292115نيكاراغوا

19124725824829272016بنما

49357671583139342925باراغواي

218527733344369239332924بيرو

1315161734282320سانت لوسيا

1112111134292320سانت فنسنت وجزر غرينادين

2529303324211917سورينام

19118419718615141311أوروغواي

718867811722151385فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الجدول ألف 1 )تابع(
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السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

1926720897231122485843332722الشرق األدنى وشمال أفريقيا

163319072718317536272521الجزائر

11218223328584827874جيبوتي

641164956339662054403125مصر

426050405761655339322722إيران  )جمهورية - اإلسالمية(

808626535436271595العراق

76102118114161496األردن

12169482814742لبنان

18812710371221063ليبيا

310132643372300953423326المغرب

1111281251102418128األرض الفلسطينية المحتلة

6749541116133734302420الجمهورية العربية السورية

68965275680537272421تونس

108313511888231568564839اليمن

22846326921830739534883468635853جنوب آسيا

325828044485604670686460أفغانستان

2458630773317573210072655545بنغالديش

13916616931193939293بوتان

17856421018123995926974068635954الهند

2420212352342315ملديف

5442665386771206693939393نيبال

1334015044187122452059484439باكستان

311035773615402852494542سري النكا

10580813181816354620028472686358أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

253433234337587876747269أنغوال

78710951384160167635444بنن

20620628131761454442بوتسوانا

289437424982690992929292بوركينا فاسو

184225462754374193929189بوروندي

254330863482356975716048الكاميرون

3534353237302317الرأس األخضر

86210381189125485807363جمهورية أفريقيا الوسطى

130818892418296286837566تشاد

10413517122280787369جزر القمر

39744750152457484032الكونغو

201826862946281465594938كوت ديفوار

75049460116941419471676257جمهورية الكونغو الديمقراطية

109015477774إريتريا

24049316578277إثيوبيا

13191180868986جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

20020720718366513826غابون

23635146160585827976غامبيا

الجدول ألف 1 )تابع(
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السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

273235854785607562595755غانا

191323723320383291878480غينيا

28933839144788858279غينيا - بيساو

55237846107571322082807571كينيا

24430134836245444239ليسوتو

55056871291377726762ليبريا

319640295243725582797570مدغشقر

252433773907490987878379مالوي

174519532376304988858175مالي

42743557074571555350موريتانيا

1007563482717128موريشيوس

505152097092867485848381موزامبيق

17721925326757504134ناميبيا

175622473099423790888683النيجر

1279012689124431226754433325نيجيريا

215628243242436093929189رواندا

2124283270696456سان تومي وبرنسيبي

183922962929382180767470السنغال

2325283085818075سيشيل

89410831041132673716560سيراليون

188218752048244077747066الصومال

1606161414821188171396جنوب أفريقيا

465651516223712472696152السودان

11813914813853433529سوازيلند

6999091106128869666053توغو

4946666584201101687858075أوغندا

780610554135571687986848176جمهورية تنزانيا المتحدة

148322152685321575746963زامبيا

200128703269311873696356زمبابوي

4085532470235671737910753البلدان ذات الدخل المرتفع

3322191375أندورا

779933292420أروبا

4394704424576654أستراليا

31927419914410853النمسا

56556533جزر البهاما

64344211البحرين

1197410752بربادوس

795921بلجيكا

12211033بلجيكا-لكسمبرغ

11114333برومودا

42116211بروني دار السالم

8064953823327322كندا

234533302421جزر كايمان

................الصين، هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة 

الجدول ألف 1 )تابع(
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السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

................الصين، مكاو منطقة إدارية خاصة

1708484كرواتيا

81503830261495قبرص

43132786الجمهورية التشيكية

10779851312تشيكوسلوفاكيا

184162108757643الدانمرك

6710814217677736964غينيا االستوائية

7661119إستونيا

11115444جزر فيرويه

2982181439812864فنلندا

198013638785738532فرنسا

2448155710166617432ألمانيا

124796382663732231712اليونان

11104330غرينالند

1620192037322623غوام

9307014523221815117هنغاريا

12151312101186آيسلندا

233186166149191497آيرلندا

766561516432إسرائيل

27912068125084513953إيطاليا

615246132712141811742اليابان

9911142111الكويت

11009700لختنشتاين

4321لكسمبرغ

103328221مالطة

11109760موناكو

2993142692136532هولندا

2430323249433630كاليدونيا الجديدة

150171175186111098نيوزيلندا

2523....87....جزر ماريانا الشمالية

165139110888653النرويج

16025629331847443629عمان

523649563763296030272217بولندا

11708576785152618139البرتغال

544930166421بورتو ريكو

37483311قطر

53783470220612743718105جمهورية كوريا

211122987سان مارينو

10549666595154319105المملكة العربية السعودية

176322000سنغافورة

24019797سلوفاكيا

19721سلوفينيا

2626189013391015181274إسبانيا

2712091461156432السويد

1871951671376643سويسرا

الجدول ألف 1 )تابع(
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السكان النشطون اقتصادياً في الزراعة
)باآلالف(

نصيب الزراعة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

46505047111197ترينيداد وتوباغو

112333252518جزر توركس وكايكوس

2573871485853اإلمارات العربية المتحدة

7156395294753221المملكة المتحدة

39193704309025093322الواليات المتحدة األمريكية

131311933272118جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة

الجدول ألف 1 )تابع(
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الجدول ألف 2

رأس المال السهمي الزراعي: اإلجمالي ونصيب العامل، 1980 و1990 و2000 و2007

رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

43849454833405492138051324814562421539813982العالم

26542883014823314326633657302884270625922610البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

5156706377057616578393851076105011861294شرق آسيا والمحيط الهادي

121212122340168615161518ساموا األمريكية

1969423949425439842135112271149كمبوديا

3479124201694990795407929158719891071الصين

57127091674370651821196020262236جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

7138709949837350749779567925فيجي

516547454385725960791575173717701944إندونيسيا

22022619619727449225511964217937كيريباس

19752627316437461694176816961705جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

13563185952066121095662396201117412453ماليزيا

63326337....3838....جزر مارشال

58455885....7677....ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

72147593105821094931095309914465048878منغوليا

139611504418453230651176103910781263ميانمار

24552455....55....باالو

17201895229423851618133413301206بابوا غينيا الجديدة

249142584727949294012765238422532228الفلبين

38131330233314668130431374617544ساموا

1481661761922235184114911368جزر سليمان

217012848128750317571285133914311601تايلند

2683745776751321152024962032تيمور- ليشتى

136117118123113609710987310217تونغا

................توفالو

42249656663116226165171715517066فانواتو

210752901050254643481178127919362251فييت نام

72703376267158316955984716045177701790019433أوروبا وآسيا الوسطى

50725743501950346799623680958016ألبانيا

265728791526718575أرمينيا

12419129841277612284أذربيجان

16774143222637429349بيالروس

189219311891933879البوسنة والهرسك

14058132988050560014705232483530737087بلغاريا

605654101283114200جورجيا

43093460023262237800كازاخستان

626062161152912117قيرغيزستان

316435382396929733التفيا

762478993737255237ليتوانيا



اإلحصائي 121الملحق 

رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

3908666الجبل األسود

539347061382820025جمهورية مولدوفا

4428349348423184169512033189582433540130رومانيا

1856891615862427924280االتحاد الروسي

740910554صربيا

82518193صربيا والجبل األسود

5700629593458553طاجيكستان

129714481212418328جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

9481810874811700112324711556105021281414695تركيا

16497186392631127491تركمانستان

64498566181957421390أوكرانيا

5496295626881833120419جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراكية

235182599789639639أوزبكستان

19174228461101325077جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

58120763542166794671064913806149951540116761أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

343536384189494351044746أنتيغوا وباربودا

7979179909737417740260956548075057654165األرجنتين

1001431701926665795768146623بليز

64596126760691226414514848764931بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

1408941671281844352062508622118851384117328البرازيل

1851519024223082203124234203682318922689شيلى

88886939589703410198126112281142707428582كولومبيا

20202176205020937372708762886422كوستاريكا

2787727827249852391333791334063408638017كوبا

394955594316610078279837دومينيكا

7245858287181015612778138191593820897الجمهورية الدومينيكية

1427018777195651852614502168101617014988إكوادور

23652417241326083742368936514269السلفادور

433534383876348833864246غرينادا

53585727673892034425384945164710غواتيماال

97410021025102214534172771863619649غيانا

39383688481348872371206424142218هايتي

36014158366342675548618849836331هندوراس

172620362141223958317404863310041جامايكا

10014011138411736611876212749131991355614501المكسيك

423242075739599511078107591471516469نيكاراغوا

296730763207352515534124521242913934بنما

46766599753683189485114571054010411باراغواي

191481954822071233508763704966006447بيرو

546566564140432741263292سانت لوسيا

333529282972289826142536سانت فنسنت وجزر غرينادين

56771275066222668245492498620678سورينام

الجدول ألف 2 )تابع(
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رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

24426214362212424972127885116499112306132829أوروغواي

2083025564275282895529011294863394438351فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

15037419940222725624854978059542983310082الشرق األدنى وشمال أفريقيا

91551178312998140815606617947824548الجزائر

2423163823842159173616411437جيبوتي

224842571432377359923507395951085429مصر

4613767144743098264310830133221289912841إيران  )جمهورية - اإلسالمية(

1814330848306423112822455492775727667816العراق

79311551388149210434113241175913086األردن

248826012749277420560376955726484063لبنان

461270056945730924534551586742690229ليبيا

229852365525436254877412724775438185المغرب

3644216406763279329351225925األرض الفلسطينية المحتلة

1092014167211632503016201148501896419151الجمهورية العربية السورية

68137933943099639888121671247312611تونس

523966618797115944838493046595241اليمن

3991714600075318575839621747170917301733جنوب آسيا

268182721330437303988232970567865397أفغانستان

430325087156734655591750165317872022بنغالديش

2603433243421873206819191224بوتان

2447492824883290893552531371134413711363الهند

12151815485726839636ملديف

574468567911867610551030912786نيبال

71376847671007381171715350563553845122باكستان

71807455660665482309208418271654سري النكا

2808333196163713824233372654242522712248أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

57075826626765472252175314451212أنغوال

16191805253429082057164918311881بنن

184121002045184589371019272796151بوتسوانا

335752227596100791160139615251610بوركينا فاسو

1346133612051647731525437477بوروندي

53246510715872862094211020562055الكاميرون

761231532062169360543646246الرأس األخضر

12691693217124601472163118262012جمهورية أفريقيا الوسطى

42674329566770333262229223442468تشاد

95107129135913793757660جزر القمر

4405005606231109111911181209الكونغو

44356392710875632198238024132669كوت ديفوار

4665560149564875622592424362جمهورية الكونغو الديمقراطية

3492336732042348إريتريا

327714846513631649إثيوبيا

الجدول ألف 2 )تابع(



اإلحصائي 123الملحق 

رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

297853333822581843جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

3754104524291875198221822235غابون

217244277370917695602664غامبيا

38764431574870251419123612011249غانا

2184225138345331114294911551466غينيا

8601147168117832975339342994176غينيا - بيساو

126321729515958183012287220414841463كينيا

9861036113210704042344132532998ليسوتو

544489578617988861812753ليبريا

145891722717710174164565427633782652مدغشقر

1596187024623066633554630680مالوي

706766589891124994050340941634395مالي

25582914396943065990669969636240موريتانيا

2252472602672248329441345046موريشيوس

2838358044054843562687621592موزامبيق

271123612551262315314107791008310088ناميبيا

8441745610493129614807331833863371النيجر

330684040749768597922585318440004870نيجيريا

1246131613921973578466429495رواندا

1912012162189099836877117042سان تومي وبرنسيبي

693483939756104983771365533312988السنغال

12151511541588553355سيشيل

9251294143021861035119513741716سيراليون

116211344013088131456175716863915663الصومال

4286842810433504266826692265242925133178جنوب أفريقيا

249992768143260475405369537469527002السودان

8018768528096788629957545824سوازيلند

9071452154917471298159714001417توغو

4754599271978541961899855842أوغندا

150581667919829215041929158014631372جمهورية تنزانيا المتحدة

37044864533459042498219619871970زامبيا

78239699913288583910337927942842زمبابوي

173051318184541776270176461242328559447532892456البلدان ذات الدخل المرتفع

0000147147220220أندورا

................أروبا

112505111469115219111963256276237168260676249361أستراليا

1531015579142001384447994568577135686525النمسا

222328294388390555345790جزر البهاما

244058574002100181917719130البحرين

102127108849307140791536616892بربادوس

7275652992086102011بلجيكا

765978576278371430بلجيكا-لكسمبرغ

................برمودا

الجدول ألف 2 )تابع(
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رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

4537588111190184255813081360بروني دار السالم

88391917949109094170109666185442238455271384كندا

................جزر كايمان

................الصين، هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة 

................الصين، مكاو منطقة إدارية خاصة

........كرواتيا

8149541092114110052190872873334582قبرص

11782109362733730892الجمهورية التشيكية

20886231511939323503تشيكوسلوفاكيا

165911406112292119069017086796113816141738الدانمرك

4084104133556084379929082152غينيا االستوائية

251120023304430798إستونيا

................جزر فيرويه

14156142031187711374475046515083055103398فنلندا

1026509784093064904025184371783105995136972فرنسا

120949114290834327407649407734048211998505ألمانيا

1661918743198322119013327194632401030445اليونان

56555140569054505310غرينالند

282828291776142314981434غوام

1213711434114911061913050163112542329497هنغاريا

100695480993683863636146223977962آيسلندا

168471716719092188327230492294115014119947آيرلندا

229823552357237830234362363864744033إسرائيل

6428874748801477534323034361456411778976إيطاليا

2365263075452747512653793844766669101309153133اليابان

13112923630714516143842141623620الكويت

1414141413710140301517815371لختنشتاين

505440126143146760لكسمبرغ

629590966153315373011348245مالطة

................موناكو

1302613442123821181643565428084603151376هولندا

55761457861123205204781806519083كاليدونيا الجديدة

59934565005412456245399559330412309281304029نيوزيلندا

................جزر ماريانا الشمالية

822790768467827049858652977697588924النرويج

673946126413114208369443134444عمان

507226586565784711009687132901748222323بولندا

1463515868152131318112509185162243823205البرتغال

1001112684275918536229832806737970بورتو ريكو

5610821018918560153975253527049قطر

60859355142381624811322696645410739جمهورية كوريا

................سان مارينو

90532127723127232398589220263509339590المملكة العربية السعودية

................سنغافورة

الجدول ألف 2 )تابع(



اإلحصائي 125الملحق 

رأس المال السهمي الزراعي

اإلجمالي
)بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب العامل
)بالسعر الثابت للدوالر األمريكي لعام 2005(

19801990200020071980199020002007

684959322853728246سلوفاكيا

26972564141955284839سلوفينيا

6027569467750747850422953367555606769534إسبانيا

15582140891383513394574966741294760108896السويد

877088778113798346898455244858054678سويسرا

4273592953119292717558926474ترينيداد وتوباغو

................جزر توركس وكايكوس

76910313309367030766141283804030085اإلمارات العربية المتحدة

4757547446467514569966538742508837593263المملكة المتحدة

582673557953569262579069148679150635184227216799الواليات المتحدة األمريكية

211817161650135215251649جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة

الجدول ألف 2 )تابع(



حالة األغذية والزراعة 2012 126
الجدول ألف 3

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر إلى الزراعة واألغذية والمشروبات الخفيفة والتبغ وجميع القطاعات 2005-2006 و2008-2007

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

العالم

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

شرق آسيا والمحيط الهادي

............ساموا األمريكية

72951820432841كمبوديا

26117093783582..659886الصين

............جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

............فيجي

66268123....121239إندونيسيا

............كيريباس

..28......7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

50127818....1038–1ماليزيا

............جزر مارشال

............ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

............منغوليا

..71........ميانمار

............باالو

............بابوا غينيا الجديدة

23882160....02الفلبين

............ساموا

............جزر سليمان

5104619485368923تايلند

............تيمور- ليشتى

............تونغا

............توفالو

............فانواتو

..2021......56فييت نام

أوروبا وآسيا الوسطى

..294......1ألبانيا

231923370900..أرمينيا

39114144........أذربيجان

............بيالروس

59696901570....البوسنة والهرسك

........2389بلغاريا

............جورجيا

..1971..24..1كازاخستان

75220....0–2قيرغيزستان

11851792....151التفيا

4214222030–111347ليتوانيا

......الجبل األسود



اإلحصائي 127الملحق 

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

162249....14جمهورية مولدوفا

56159307196892311916رومانيا

15737859011041337527349االتحاد الروسي

401473466صربيا

121164021صربيا والجبل األسود

............طاجيكستان

1101030264639جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

72533810091308716935تركيا

............تركمانستان

............أوكرانيا

جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراكية

............أوزبكستان

جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

............أنتيغوا وباربودا

36650522664771758605األرجنتين

118167....68بليز

5351020....03بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

233708147420352187638795البرازيل

141071282324903301شيلى

84549816....741كولومبيا

11651959....52208كوستاريكا

............كوبا

............دومينيكا

13262232........الجمهورية الدومينيكية

382595....3623إكوادور

3761147....02السلفادور

............غرينادا

5388550724....غواتيماال

............غيانا

............هايتي

537903....487هندوراس

7821152......0جامايكا

1682217513442078924806المكسيك

264504......8نيكاراغوا

17371777........بنما

75157–1134–18باراغواي

7231234....6230بيرو

............سانت لوسيا

............سانت فنسنت وجزر غرينادين

............سورينام

2833351110011701330أوروغواي

الجدول ألف 3 )تابع(
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متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

1000646........فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الشرق األدنى وشمال أفريقيا

............الجزائر 

............جيبوتي 

1308415319....30100مصر 

............إيران

............العراق 

............األردن 

............لبنان 

............ليبيا 

29884121....25المغرب 

............األرض الفلسطينية المحتلة

6211355....615الجمهورية العربية السورية 

811122220452187تونس 

............اليمن 

جنوب آسيا

............أفغانستان 

211516819876بنغالديش 

............بوتان 

633321062........الهند 

............ملديف 

............نيبال 

5629832365514....باكستان 

............سري النكا 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

............أنغوال

............بنن

............بوتسوانا

............بوركينا فاسو

............بوروندي

............الكاميرون

............الرأس األخضر

............جمهورية أفريقيا الوسطى

............تشاد

............جزر القمر

............الكونغو

............كوت ديفوار

............جمهورية الكونغو الديمقراطية

............إريتريا

............إثيوبيا

جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

الجدول ألف 3 )تابع(



اإلحصائي 129الملحق 

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

............غابون

............غامبيا

............غانا

............غينيا

............غينيا - بيساو

............كينيا

............ليسوتو

............ليبريا

190979....–86مدغشقر

............مالوي

............مالي

..509........موريتانيا

162385....18موريشيوس

131510....971موزامبيق

............ناميبيا

............النيجر

..3403........نيجيريا

............رواندا

............سان تومي وبرنسيبي

............السنغال

............سيشيل

............سيراليون

............الصومال

............جنوب أفريقيا

............السودان

............سوازيلند

............توغو

............أوغندا

..448......11جمهورية تنزانيا المتحدة

............زامبيا

............زمبابوي

البلدان ذات الدخل المرتفع

............أندورا

............أروبا

34207–3109....–9–107أستراليا

963419006–4290511–20النمسا

............جزر البهاما

............البحرين

............بربادوس

34373110099....–92–973بلجيكا

بلجيكا-لكسمبرغ

289248......0بروني دار السالم

4299384961........كندا

الجدول ألف 3 )تابع(
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متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

............جزر كايمان

3934156981........الصين، هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة 

14242448........الصين، مكاو منطقة إدارية خاصة

11412010126545581كرواتيا

2015253142..0قبرص

32013839285588447الجمهورية التشيكية

تشيكوسلوفاكيا

276377757261–8..0الدانمرك

............غينيا االستوائية

23332331....1820إستونيا

............جزر فيرويه

62015205........فنلندا

4433528133927839779230فرنسا

............بولينيزيا الفرنسية

5153351514–118732639ألمانيا

29893305–34428109اليونان

............غرينالند

............غوام

72635668–83280106هنغاريا

1272435503557–02آيسلندا

2339–18616–1797–66....آيرلندا

237193039665....إسرائيل

2433630863–1492114244–74إيطاليا

23487–941865–4474–15اليابان

............الكويت

............لختنشتاين

............لكسمبرغ

1239885........مالطة

............موناكو

103922762255742–338....هولندا

............كاليدونيا الجديدة

............نيوزيلندا

............جزر ماريانا الشمالية

44264893........النرويج

17463200........عمان

521174994161490622695بولندا

74193864........البرتغال

............بورتو ريكو

............قطر

..6000..–150..2جمهورية كوريا

............سان مارينو

1791519531270–824542المملكة العربية السعودية

–34502183479....سنغافورة

27033267....21سلوفاكيا

الجدول ألف 3 )تابع(



اإلحصائي 131الملحق 

متوسط التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
)ماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الجارية (

إلى جميع القطاعاتإلى األغذية والمشروبات الخفيفة والتبغإلى الزراعة 

2006–20052008–20072006–20052008–20072006–20052008–2007

............سلوفينيا

225180......–4إسبانيا

2444352041832114....السويد

2138323792........سويسرا

610911830....ترينيداد وتوباغو

............جزر توركس وكايكوس

............اإلمارات العربية المتحدة

8879195910468166096136618المملكة المتحدة

22240861929025170955293644الواليات المتحدة األمريكية

............جزر فرجن األمريكية

الجدول ألف 3 )تابع(
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الجدول ألف 4

المصروفات الحكومية: مجمل اإلنفاق على الزراعة ونصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية، 1980 و1990 و2000 و2007 

المصروفات الحكومية

مجمل اإلنفاق على الزراعة
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

نصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية
)نسبة مئوية(

19801990200020071980199020002007

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

شرق آسيا والمحيط الهادي

................ساموا األمريكية

................كمبوديا

1661820567417438868312.210.07.86.8الصين

................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

273436317.26.73.73.1فيجي

406148512671385610.07.62.33.0إندونيسيا

................كيريباس

................جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

................ماليزيا

................جزر مارشال

................ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

................منغوليا

40318339142023.69.317.48.3ميانمار

................باالو

14115278508.57.22.61.5بابوا غينيا الجديدة

10201986221725506.16.65.75.2الفلبين

................ساموا

................جزر سليمان

19173301551063119.710.48.86.6تايلند

................تيمور- ليشتى

................تونغا

................توفالو

49663.04.63.65.0فانواتو

................فييت نام

أوروبا وآسيا الوسطى 

................ألبانيا

........أرمينيا

........أذربيجان

1397284013.110.5بيالروس

........البوسنة والهرسك

................بلغاريا

........جورجيا

23610402.14.1كازاخستان

54584.02.4قيرغيزستان

26910714.59.9التفيا

1337012.83.9ليتوانيا

....الجبل األسود

551984.38.1جمهورية مولدوفا

3.44.9....17633248....رومانيا



اإلحصائي 133الملحق 

المصروفات الحكومية

مجمل اإلنفاق على الزراعة
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

نصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية
)نسبة مئوية(

19801990200020071980199020002007

376318812.10.5االتحاد الروسي

....صربيا

....صربيا والجبل األسود

........طاجيكستان

........جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

2.82.2....45574595....تركيا

........تركمانستان

........أوكرانيا

........جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراكية

........أوزبكستان

........جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

................أنتيغوا وباربودا

................األرجنتين

................بليز

80741501093.43.52.81.4بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

100349723866.61.54.92.1البرازيل

................شيلى

................كولومبيا

1211931322283.44.13.43.5كوستاريكا

................كوبا

................دومينيكا

38234347522014.314.57.63.4الجمهورية الدومينيكية

................إكوادور

4789521637875.85.45.61.5السلفادور

................غرينادا

2511451452046.64.22.32.4غواتيماال

................غيانا

................هايتي

................هندوراس

................جامايكا

79514579471267947.23.53.31.8المكسيك

................نيكاراغوا

18076802065.32.51.52.8بنما

................باراغواي

................بيرو

................سانت لوسيا

312863.86.33.22.3سانت فنسنت وجزر غرينادين

................سورينام

57641061132.11.31.21.2أوروغواي

................فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الجدول ألف 4 )تابع(
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المصروفات الحكومية

مجمل اإلنفاق على الزراعة
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

نصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية
)نسبة مئوية(

19801990200020071980199020002007

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

................الجزائر 

................جيبوتي 

25222387484331224.65.46.83.0مصر 

27132324194759853.43.41.93.1إيران  )جمهورية - اإلسالمية( 

................العراق 

37901751541.02.43.21.5األردن 

................لبنان 

................ليبيا 

8808638337256.55.33.22.0المغرب 

................األرض الفلسطينية المحتلة 

751945174213385.011.09.55.6الجمهورية العربية السورية 

10619101280107614.59.69.36.0تونس 

91112062011.42.21.71.0اليمن 

جنوب آسيا

................أفغانستان 

392498528122910.34.73.65.6بنغالديش 

3248535931.914.58.05.0بوتان 

54151405815695234577.28.35.65.0الهند 

536208.81.91.72.2ملديف 

21918318819116.48.55.84.3نيبال 

30827835629502.10.80.74.1باكستان 

5005466118425.85.84.34.4سري النكا 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

................أنغوال

................بنن

1001962812219.76.54.22.7بوتسوانا

................بوركينا فاسو

................بوروندي

................الكاميرون

................الرأس األخضر

................جمهورية أفريقيا الوسطى

................تشاد

................جزر القمر

................الكونغو

................كوت ديفوار

................جمهورية الكونغو الديمقراطية

........إريتريا

........إثيوبيا

........جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

................غابون

................غامبيا

الجدول ألف 4 )تابع(



اإلحصائي 135الملحق 

المصروفات الحكومية

مجمل اإلنفاق على الزراعة
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

نصيب الزراعة من المصروفات اإلجمالية
)نسبة مئوية(

19801990200020071980199020002007

1396395412.20.40.70.4غانا

................غينيا

................غينيا - بيساو

3316523904258.310.25.53.4كينيا

278244498.09.83.73.2ليسوتو

................ليبريا

................مدغشقر

1491531018310.29.94.94.1مالوي

................مالي

................موريتانيا

68101116846.97.34.82.7موريشيوس

................موزامبيق

................ناميبيا

................النيجر

9367964195103.05.12.02.0نيجيريا

................رواندا

................سان تومي وبرنسيبي

................السنغال

................سيشيل

................سيراليون

................الصومال

................جنوب أفريقيا

................السودان

30478012113.07.36.64.4سوازيلند

................توغو

27422232316.72.36.34.0أوغندا

................جمهورية تنزانيا المتحدة

8328321633322.92.86.58.3زامبيا

................زمبابوي

الجدول ألف 4 )تابع(
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الجدول ألف 5 

المصروفات الحكومية على الزراعة: نصيب العامل الزراعي والرقم الدليلي للتوجيه الزراعي،1980 و1990 و2000 و2007

المصروفات الحكومية على الزراعة

نصيب العامل الزراعي
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

الرقم الدليلي للتوجيه الزراعي
)النسبة(

19801990200020071980199020002007

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

شرق آسيا والمحيط الهادي

................ساموا األمريكية

................كمبوديا

4543841780.400.370.510.64الصين

................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

2832942882480.330.330.220.22فيجي

12711757810.420.390.150.21إندونيسيا

................كيريباس

................جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

................ماليزيا

................جزر مارشال

................ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

................منغوليا

........33122222ميانمار

................باالو

13310845250.240.230.070.04بابوا غينيا الجديدة

1111811781930.240.300.360.37الفلبين

................ساموا

................جزر سليمان

1141562783220.420.840.980.62تايلند

................تيمور- ليشتى

................تونغا

................توفالو

1303021631570.160.220.140.22فانواتو

................فييت نام

أوروبا وآسيا الوسطى

................ألبانيا

........أرمينيا

........أذربيجان

220058190.921.13بيالروس

........البوسنة والهرسك

................بلغاريا

........جورجيا

1798600.240.67كازاخستان

991080.110.08قيرغيزستان

204090790.992.76التفيا

65049340.451.01ليتوانيا

....الجبل األسود

1428420.150.67جمهورية مولدوفا

0.270.56....10163153....رومانيا



اإلحصائي 137الملحق 

المصروفات الحكومية على الزراعة

نصيب العامل الزراعي
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

الرقم الدليلي للتوجيه الزراعي
)النسبة(

19801990200020071980199020002007

4922850.320.11االتحاد الروسي

....صربيا

....صربيا والجبل األسود

........طاجيكستان

........جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

0.250.26....478525....تركيا

........تركمانستان

........أوكرانيا

........االتحاد السوفييتي

........أوزبكستان

........جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

................أنتيغوا وباربودا

................األرجنتين

................بليز

796296590.180.210.190.11بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

102632000.600.190.870.38البرازيل

................شيلى

................كولومبيا

........442628403698كوستاريكا

................كوبا

................دومينيكا

6585398444400.711.081.050.52الجمهورية الدومينيكية

................إكوادور

........75514542480142السلفادور

................غرينادا

........2089897105غواتيماال

................غيانا

................هايتي

................هندوراس

................جامايكا

10115495478430.790.450.800.49المكسيك

................نيكاراغوا

9423093118160.590.260.210.42بنما

................باراغواي

................بيرو

................سانت لوسيا

3099847655610.270.300.290.29سانت فنسنت وجزر غرينادين

................سورينام

........296347536600أوروغواي

................فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الجدول ألف 5 )تابع(
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المصروفات الحكومية على الزراعة

نصيب العامل الزراعي
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

الرقم الدليلي للتوجيه الزراعي
)النسبة(

19801990200020071980199020002007

الشرق األدنى وشمال أفريقيا

................الجزائر 

................جيبوتي 

3983617364520.250.280.410.22مصر 

6294423299170.200.180.140.30إيران  )جمهورية - اإلسالمية( 

................العراق 

497927146712830.120.291.380.54األردن 

................لبنان 

................ليبيا 

2842642472310.350.290.210.15المغرب 

................األرض الفلسطينية المحتلة

........11069591511964الجمهورية العربية السورية 

15381394169113671.030.610.750.59تونس 

........87910690اليمن 

جنوب آسيا

................أفغانستان 

141515350.330.150.140.29بنغالديش 

........232293320214بوتان 

316866910.200.280.240.28الهند 

........217183292865ملديف 

402722170.270.160.140.13نيبال 

2218181220.070.030.030.20باكستان 

1611531692170.210.220.220.38سري النكا 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

................أنغوال

................بنن

49097310247500.661.331.551.32بوتسوانا

................بوركينا فاسو

................بوروندي

................الكاميرون

................الرأس األخضر

................جمهورية أفريقيا الوسطى

................تشاد

................جزر القمر

................الكونغو

................كوت ديفوار

................جمهورية الكونغو الديمقراطية

........إريتريا

........إثيوبيا

........جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

................غابون

................غامبيا

الجدول ألف 5 )تابع(



اإلحصائي 139الملحق 

المصروفات الحكومية على الزراعة

نصيب العامل الزراعي
)بماليين الدوالرات باألسعار الجارية لمعادل القدرة الشرائية(

الرقم الدليلي للتوجيه الزراعي
)النسبة(

19801990200020071980199020002007

5128100.200.010.020.01غانا

................غينيا

................غينيا - بيساو

608336340.250.350.170.17كينيا

1102771291420.330.390.300.39ليسوتو

................ليبريا

................مدغشقر

594525170.230.220.130.12مالوي

................مالي

................موريتانيا

6721351184515800.520.570.690.56موريشيوس

................موزامبيق

................ناميبيا

................النيجر

........74633341نيجيريا

................رواندا

................سان تومي وبرنسيبي

................السنغال

................سيشيل

................سيراليون

................الصومال

................جنوب أفريقيا

................السودان

2533415318570.570.700.530.60سوازيلند

................توغو

6626230.090.040.210.17أوغندا

................جمهورية تنزانيا المتحدة

56137781091.520.140.290.39زامبيا

................زمبابوي

الجدول ألف 5 )تابع(
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الجدول ألف 6

المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين: كمجموع وكنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي، 1981 و1990 و2000 والعام األخير

المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين

المجموع
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لمعادل القدرة الشرائية لعام 2005(

كنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي
)نسبة مئوية(

العام األخير198119902000العام األخير198119902000

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

شرق آسيا والمحيط الهادي

................ساموا األمريكية

................كمبوديا

6581055174540480.410.340.380.50الصين

................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

................فيجي

0.180.20....154204....إندونيسيا

................كيريباس

0.570.24....2210....جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

..1.011.141.57..158210335ماليزيا

................جزر مارشال

................ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

................منغوليا

0.040.06....65....ميانمار

................باالو

..0.60......21....بابوا غينيا الجديدة

..0.41......129....الفلبين

................ساموا

................جزر سليمان

................تايلند

................تيمور- ليشتى

................تونغا

................توفالو

................فانواتو

..0.13......12....فييت نام

أوروبا وآسيا الوسطى

................ألبانيا

........أرمينيا

........أذربيجان

........بيالروس

........البوسنة والهرسك

................بلغاريا

........جورجيا

........كازاخستان

........قيرغيزستان

........التفيا

........ليتوانيا

....الجبل األسود

........جمهورية مولدوفا

................رومانيا
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المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين

المجموع
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لمعادل القدرة الشرائية لعام 2005(

كنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي
)نسبة مئوية(

العام األخير198119902000العام األخير198119902000

........االتحاد الروسي

....صربيا

....صربيا والجبل األسود

........طاجيكستان

........جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

................تركيا

........تركمانستان

........أوكرانيا

........االتحاد السوفييتي

........أوزبكستان

........جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

................أنتيغوا وباربودا

2031942394491.170.981.341.27األرجنتين

11230.750.860.900.95بليز

................بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

9791227124712961.151.661.861.68البرازيل

5875117981.451.091.301.22شيلى

1041531651520.430.540.620.50كولومبيا

131725300.410.850.930.93كوستاريكا

................كوبا

................دومينيكا

0.26......17......الجمهورية الدومينيكية

................إكوادور

1411760.200.300.200.15السلفادور

................غرينادا

2114980.250.150.070.06غواتيماال

................غيانا

................هايتي

61514130.250.550.540.43هندوراس

................جامايكا

1.081.21....438518....المكسيك

0.94......24......نيكاراغوا

101211100.920.950.720.50بنما

0.20......3......باراغواي

................بيرو

................سانت لوسيا

................سانت فنسنت وجزر غرينادين

................سورينام

182938600.671.452.061.99أوروغواي

................فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الجدول ألف 6 )تابع(
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المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين

المجموع
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لمعادل القدرة الشرائية لعام 2005(

كنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي
)نسبة مئوية(

العام األخير198119902000العام األخير198119902000

الشرق األدنى وشمال أفريقيا

................الجزائر

................جيبوتي

................مصر

0.760.82....508559....إيران  )جمهورية - اإلسالمية(

................العراق

..1.99......7....األردن

................لبنان

................ليبيا

..1.721.011.00..99119105المغرب

................األرض الفلسطينية المحتلة

..0.53......79....الجمهورية العربية السورية

..0.71......45....تونس

................اليمن

جنوب آسيا

................أفغانستان

0.460.31....142126....بنغالديش

................بوتان

414714148722760.220.290.390.40الهند

................ملديف

0.290.23....2522....نيبال

0.210.21....136172....باكستان

0.540.34....5538....سري النكا

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

................أنغوال

61113220.440.570.430.57بنن

91120191.942.504.504.32بوتسوانا

232223191.661.230.790.43بوركينا فاسو

0.451.78....410....بوروندي

................الكاميرون

................الرأس األخضر

................جمهورية أفريقيا الوسطى

................تشاد

................جزر القمر

0.600.85....35....الكونغو

727456431.170.950.770.54كوت ديفوار

................جمهورية الكونغو الديمقراطية

932.530.45إريتريا

49690.310.27إثيوبيا

17390.140.28جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

0.240.20....22....غابون

الجدول ألف 6 )تابع(
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المصروفات العامة على البحث والتطوير الزراعيين

المجموع
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لمعادل القدرة الشرائية لعام 2005(

كنصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي
)نسبة مئوية(

العام األخير198119902000العام األخير198119902000

0.580.50....33....غامبيا

144041950.250.660.570.90غانا

0.730.18....104....غينيا

................غينيا - بيساو

881271511721.361.501.311.30كينيا

................ليسوتو

................ليبريا

14219120.480.700.240.27مدغشقر

293930211.841.711.030.68مالوي

332431251.560.950.950.57مالي

1.16......6......موريتانيا

111223222.181.693.413.92موريشيوس

0.38......18......موزامبيق

2.03......22......ناميبيا

915560.370.810.190.17النيجر

2311171914040.400.130.210.42نيجيريا

0.53......18......رواندا

................سان تومي وبرنسيبي

413425252.361.781.020.87السنغال

................سيشيل

0.31......6......سيراليون

................الصومال

2212472832721.442.092.832.02جنوب أفريقيا

542937520.730.280.200.27السودان

................سوازيلند

16131391.971.110.880.47توغو

0.761.24....4088....أوغندا

0.360.50....4477....جمهورية تنزانيا المتحدة

27231581.811.290.710.29زامبيا

................زمبابوي

الجدول ألف 6 )تابع(
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الجدول ألف 7

 المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة للزراعة ونصيب الزراعة من المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى جميع القطاعات، 
1980 و1990 و2000 و2010

المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

839781934131829918.814.55.65.9العالم

832881504119826620.015.25.65.8البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

1358185172272818.017.35.35.9شرق آسيا والمحيط الهادي

................ساموا األمريكية

10.85.6..59507.6..6كمبوديا

53.75.73.1..109619365..الصين

1.40.8....3610..جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

5111235.46.96.720.5فيجي

70440013217023.611.76.15.9إندونيسيا

5110237.97.944.15.3كيريباس

7048181856.220.66.23.4جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

2.10.46.7..1566..ماليزيا

8.30.8....51....جزر مارشال

12.11.0....141....ميكرونيزيا )واليات - الموحدة( 

1.64.9....526....منغوليا

3.57.5..32228.0..136ميانمار

0.92.3....00....باالو

11225401.71.14.54.8بابوا غينيا الجديدة

1331451574918.76.013.04.2الفلبين

1442273.77.44.11.6ساموا

6531714.517.52.95.1جزر سليمان

22773221131.85.11.72.2تايلند

1.72.8....510....تيمور- ليشتى

14017.29.80.51.5تونغا

0.01.9..011.3....1توفالو

52325.415.810.12.6فانواتو

3520582239.410.12.96.4فييت نام

2724885.26.1أوروبا وآسيا الوسطى

2.33.8....1016....ألبانيا

1565.61.8أرمينيا

60328.11.6أذربيجان

0.2..0..بيالروس

15101.71.9البوسنة والهرسك

................بلغاريا

21227.32.8جورجيا

321.00.6كازاخستان

75922.41.9قيرغيزستان

........التفيا

........ليتوانيا
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

43.9الجبل األسود

11978.112.8جمهورية مولدوفا

................رومانيا

........االتحاد الروسي

254.2صربيا

150.7صربيا والجبل األسود

222615.56.3طاجيكستان

24217.99.7جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

0.30.115.5..11238..تركيا

010.22.5تركمانستان

0.5..3..أوكرانيا

........االتحاد الروسي

050.20.7أوزبكستان

........جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية

77266552296020.310.16.58.5أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

90.12.1....100....أنتيغوا وباربودا

14.22.525.0..25234..األرجنتين

1562214.237.627.146.8بليز

1917411512212.923.59.118.1بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

3020192018.419.28.322.4البرازيل

203210.90.15.81.7شيلى

2.65.19.1..382100..كولومبيا

411513228.89.922.02.5كوستاريكا

1.011.07.5..078..كوبا

408030.80.047.00.3دومينيكا

256121714.84.24.04.3الجمهورية الدومينيكية

01010380.02.34.415.7إكوادور

16532171057.77.611.23.5السلفادور

14.50.7..206.7..0غرينادا

8.58.69.9..242441..غواتيماال

64402228.614.20.17.6غيانا

63523686.813.311.92.1هايتي

4582596610.417.07.412.2هندوراس

256872515.326.15.924.8جامايكا

115201.30.21.32.0المكسيك

14267455927.98.28.110.6نيكاراغوا

2.18.3..1414.1..11بنما

17143209.19.45.910.5باراغواي

22731247251.116.12.310.8بيرو

37.54.0..10025.0..2سانت لوسيا

100.057.73.0..080..سانت فنسنت وجزر غرينادين

2.218.115.60.0..264سورينام

الجدول ألف 7 )تابع(
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

8.28.16.4..212..أوروغواي

0.20.8....00....فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

74234531649213.16.95.44.0الشرق األدنى وشمال أفريقيا

11.80.93.2..2818..الجزائر 

4111119.725.81.10.8جيبوتي 

3251081551339.34.18.56.0مصر 

0.11.7....02....إيران  )جمهورية - اإلسالمية( 

0.02.5....51......العراق 

2443728.20.55.50.2األردن 

6.56.4....727....لبنان 

0.1..33.8..0..1..ليبيا 

197261617.810.70.88.7المغرب 

2.81.6....1734....األرض الفلسطينية المحتلة

7.06.1..82694.9..110الجمهورية العربية السورية 

1638351418.221.48.10.6تونس 

9838314220.715.45.25.2اليمن 

33361924504108528.621.07.94.8جنوب آسيا

28.11.28.7..332583..أفغانستان

79759017712123.425.111.25.0بنغالديش

118463.346.95.05.7بوتان

200023719418937.38.07.82.8الهند

0.10.00.1..000..ملديف

141196613036.952.616.62.9نيبال

2017551214515.637.20.93.3باكستان

19794551216.47.614.01.2سري النكا

208228971488285719.616.07.17.4أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

165192714.517.92.56.1أنغوال

11645210.68.110.93.6بنن

153219.62.64.40.6بوتسوانا

98661277131.821.023.88.7بوركينا فاسو

3368119612.728.26.319.2بوروندي

133142166262.721.63.19.4الكاميرون

1754319.86.04.81.7الرأس األخضر

541234.416.61.41.2جمهورية أفريقيا الوسطى

1212794.511.26.21.8تشاد

1152231.349.16.02.2جزر القمر

733114.313.81.40.1الكونغو

6698379352.111.16.412.8كوت ديفوار

10343310021.75.91.33.1جمهورية الكونغو الديمقراطية

39139.213.6إريتريا

672225.37.3إثيوبيا

الجدول ألف 7 )تابع(
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

629330.012.4جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية

321102862.55.611.615.4غابون

5124156.112.17.99.1غامبيا

1436014012638.76.716.48.1غانا

28779816.616.64.46.0غينيا

4370108.224.70.28.3غينيا - بيساو

1752467832324.113.06.110.6كينيا

2494012.912.56.90.1ليسوتو

10243619.012.213.82.6ليبريا

94550193.27.99.66.5مدغشقر

35113507919.623.06.58.6مالوي

4011613722324.734.119.424.9مالي

2475271120.934.612.03.5موريتانيا

14200.94.56.50.0موريشيوس

95209487239.021.72.63.7موزامبيق

4.29.94.0..41314..ناميبيا

70115814325.251.120.78.1النيجر

1111166975.52.21.65.5نيجيريا

5426626820.910.110.17.5رواندا

236339.76.412.39.0سان تومي وبرنسيبي

511046025616.611.57.219.7السنغال

470132.020.45.32.0سيشيل

0.316.7..1751.6..1سيراليون

122560129.921.60.20.3الصومال

2.51.9....1220....جنوب أفريقيا

35155114522.220.10.27.5السودان

05560.726.015.05.0سوازيلند

413363619.413.16.57.6توغو

5211881981.523.56.610.8أوغندا

12449712713210.130.07.54.7جمهورية تنزانيا المتحدة

5147393610.85.52.94.9زامبيا

23217810.68.97.215.5زمبابوي

647510352.62.66.39.2البلدان ذات الدخل المرتفع

................أندورا

....0.3......0..أروبا

................أستراليا

................النمسا

................جزر البهاما

..0.9......0....البحرين

10.50.11.7..9000بربادوس

........بلجيكا

........بلجيكا-لكسمبرغ

................برمودا

الجدول ألف 7 )تابع(
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

................بروني دار السالم

................كندا

................جزر كايمان

................الصين، هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة 

................الصين، مكاو منطقة إدارية خاصة

0.716.7....134....كرواتيا

................قبرص

........الجمهورية التشيكية

........تشيكوسلوفاكيا

................الدانمرك

59.45.50.5..1910..غينيا االستوائية

........إستونيا

................جزر فيرويه

................فنلندا

................فرنسا

................ألمانيا

................اليونان

................غرينالند

................غوام

................هنغاريا

................آيسلندا

................آيرلندا

....2.40.0....451إسرائيل

................إيطاليا

................اليابان

................الكويت

................لختنشتاين

........لكسمبرغ

..0.0..79.8......2مالطة

................موناكو

................هولندا

....18.03.7....42كاليدونيا الجديدة

................نيوزيلندا

....36.0......6..جزر ماريانا الشمالية

................النرويج

68.167.20.3..1180..عمان

................بولندا

................البرتغال

................بورتو ريكو

................قطر

............36..جمهورية كوريا

..0.6............سان مارينو

..........0....المملكة العربية السعودية

......27.6......4سنغافورة

الجدول ألف 7 )تابع(
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المساعدة اإلنمائية الرسمية

المقدمة للزراعة
)بماليين الدوالرات بالسعر الثابت لعام 2005(

نصيب الزراعة من هذه المساعدة إلى جميع القطاعات
)نسبة مئوية(

19801990200020101980199020002010

..0.0....سلوفاكيا

......0سلوفينيا

................إسبانيا

................السويد

0.40.4............سويسرا

..1.7....00....ترينيداد وتوباغو

..........0....جزر توركس وكايكوس

................اإلمارات العربية المتحدة

................المملكة المتحدة

................الواليات المتحدة األمريكية

................جزر فرجن األمريكية

820612511131.713.21.64.5مستفيدون غير محددين

3226216954311.016.05.06.0مستفيدون إقليميون

الجدول ألف 7 )تابع(
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والزراعة1990 الهيكلي  التكيف 

التسعينات1991 وآفاق  الثمانينات  دروس  الزراعية:  والقضايا  السياسات 

التغيير1992 من  عقد  البحار:  وقانون  البحرية  المصايد 
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والزراعة األغذية  حالة 
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األرض"2002 "قمة  من  سنوات  عشر  بعد  العالمية  العامة  والمنافع  الزراعة 

الفقراء؟2004-2003 احتياجات  تلبية  الزراعية:  الحيوية  التقانة 

الفقراء؟2005 لصالح  التجارة  توظيف  يمكن  هل  والفقر:  الزراعية  التجارة 

الغذائي؟2006 األمن  الغذائية  المعونة  تحقق  هل 
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يعترب االستث�ر يف الزراعة أمراً ال غنى عنه لتخفيض مستويات الجوع 

التي يشهد  العا   مناطق  املستدام. وتشكل  الزراعي  اإلنتاج  وتشجيع 

فيها رأس املال الزراعي لكل عامل واالستث�رات العامة يف الزراعة ركوداً 

بؤراً للفقر والجوع اليوم. وسيؤدي �و الطلب خالل العقود املقبلة إىل 

املزيد من الضغط عىل قاعدة املوارد الطبيعية. ولن يقتيض القضاء عىل 

الجوع بشكل مستدام زيادة االستث�رات الزراعية بشكل كب¯ فحسب، 

لكونهم  املزارعون، نظراً  أن يكون  أيضاً. ويجب  وإ�ا تحس´ فعاليتها 

اسرتاتيجية  أي  محور  النامية،  البلدان  يف  الزراعة  يف  املستثمرين  أكرب 

أن يستثمروا  لهم  أريد  إذا  القطاع. ولكن  االستث�رات يف هذا  لزيادة 

الزراعي  لالستث�ر  مؤاٍت  مناخ  إىل  بحاجة  فإنهم  الزراعة،  يف  املزيد 

باالستناد إىل حوافز اقتصادية وبيئة ¾كينية. وتتحمل الحكومات أيضاً 

تذليل  عىل  ̄ة  الصغ الحيازات  أصحاب  مساعدة  عن  خاصة  مسؤولية 

املعوقات التي يواجهونها يف توسيع أصولهم اإلنتاجية وعن ض�ن أن 

اجت�عياً  مفيدة  الزراعة  قطاع  يف  النطاق  الواسعة  االستث�رات 

مكّوناً  الزراعة  قطاع  الحكومي يف  االستث�ر  ويشكل  بيئياً.  ومستدامة 

حاسم األهمية لتوف¯ بيئة مناسبة لالستث�رات الخاصة يف هذا القطاع. 

ّ́ عىل الحكومات نقل األموال العامة النادرة نحو توف¯ سلع  ولذلك يتع

عامة أساسية تنطوي عىل عائدات اقتصادية واجت�عية عالية.
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