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 الزراعة جلنة

 الدورة الرابعة والعشرون

 9102أكتوبر/تشرين األول  3 - سبتمرب/أيلول 92روما، 

 الزراعةبيانات جديدة لرصد االستثمار يف 

 

 موجز

يشكل االستثمار يف الزراعة إحدى الطرق األكثر فعالية للرتويج لإلنتاجية الزراعية، ورفع الدخل احلقيقي، واحلّد 

األمن الغذائي، وتعزيز االستدامة البيئية. وبهدف توفري قاعدة بيانات عاملية عن االستثمار يف من الفقر وانعدام 

الزراعة والتنمية الريفية، تعمل شعبة اإلحصاءات يف منظمة األغذية والزراعة على وضع برنامج جديد بشأن 

زراعي ومصادر متويله، ويتيح إجراء االستثمار يف القطاع الزراعي سوف يرصد االجتاهات الوطنية يف االستثمار ال

مقارنات بني البلدان. وسوف تشمل جمموعات البيانات رصيد رأس املال الزراعي، واإلنفاق احلكومي على الزراعة 

والتنمية الريفية، واملساعدة اإلمنائية الرمسية للزراعة، واالئتمان )احمللي( للزراعة، واالستثمار األجنيب املباشر يف 

والتحويالت املالية من اخلارج. وسوف ُتجّمع هذه البيانات لوضع ملفات االستثمار القطرية اليت توفر الزراعة، 

 املستويات واالجتاهات يف إمجالي االستثمارات ومصادر متويلها. 

ويعتمد النهج يف تطوير هذا اجملال اإلحصائي على مجع البيانات، عند اإلمكان، من منظمات دولية أخرى ومن 

، واألعباء على البلدان. ويتّم مجع واالزدواجيةاقع الشبكية الرمسية للبلدان من أجل ختفيض التكاليف، املو

البيانات باالستناد إىل استبيان للحصول على التفاصيل الضرورية غري املتوفرة بطريقة أخرى. وسوف يسعى النهج 

صص الزراعة يف إمجالي االستثمارات، ومؤشر أيضًا إىل وضع مؤشرات رئيسية ذات الصلة كل عام، مبا يف ذلك ح

التوّجه يف القطاع الزراعي. كذلك، سوف يستفيد الباحثون يف السياسات من إمكانية احلصول جمانًا على بيانات 

 وعلى قواعد بيانات حتليلية ووثائق.، FAOSTAT منظمة األغذية والزراعةعرب قاعدة بيانات 
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لفجوات يف البيانات على الصعيد القطري والناشئة عن بيانات ناقصة أو غري وتتضمن التحديات احلالية معاجلة ا

متوفرة، وغياب التفاصيل أو نقص الوثائق. ويف هذا الصدد، من الضروري دعم جلنة الزراعة وبذل جهود على 

ارنة على الصعيد القطري ملواجهة هذه التحديات وضمان توّفر معلومات ذات الصلة، ورفيعة اجلودة وقابلة للمق

 املستوى الدولي يف جمال االستثمارات الزراعية.

 اإلجراءات اليت تقرتحها اللجنة:

 

 ُتدعى اللجنة إىل توفري التوجيهات بشأن:

يف بناء قاعدة البيانات الزراعية العاملية وملفات )املنظمة(  منظمة األغذية والزراعةمالءمة وصلة نهج  ( أ)

 االستثمار على الصعيد القطري.

ة ضمان املالءمة القصوى والتوعية على الربنامج اإلحصائي اجلديد ونواجته، مبا يف ذلك وضعع  كيفي ( ب)

 واختبار مؤشرات استثمار ومنتجات بيانات جديدة.

 

 ميكن توجيه االستفسارات بشأن احملتوى الرئيسي للوثيقة إىل:

 Sangita Dubey السيدة

 تصاديةورئيس فريق اإلحصاءات االقمسؤول أّول لإلحصاءات 

 55890 570 06-39+هاتف: 
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 مقدمة   -أواًل

 

يشكل االستثمار يف الزراعة إحدى الطرق األكثر فعالية للرتويج لإلنتاجية الزراعية، ورفع الدخل احلقيقي،  -1

االستثمارات واحلّد من الفقر وانعدام األمن الغذائي، وتعزيز االستدامة البيئية. فالبلدان اليت حّققت النمو األعلى يف منو 

أجنزت أيضًا التقدم األكرب باجتاه حتقيق غاية القمة العاملية لألغذية الستئصال  5112و 1991الزراعية بني عامي 

نخفض يف االستثمار شهدت املنمو الاجلوع وختفيض عدد الذين يعانون نقصًا يف التغذية، يف حني أن البلدان ذات 

 1إضافًة إىل حاالت النكوص األوسع يف حتقيق غاية القمة العاملية لألغذية. االنتشار األعلى والتغلغل األكرب للجوع

 

سياسات تعّزز االستثمارات رغم أنه يصعب إجراء رصد  وضع إىل وقد أّدت اإلثباتات على منافع هذا االستثمار -5

إعالن مابوتو ويف  .ثالعدم توّفر بيانات متماسكة ومتسقة عن االستثمار. على سبيل امل هلا بسبب وتقييم مستمرين

يف املائة من ميزانيتها الوطنية  11، تعّهدت الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بتخصيص نسبة للزراعة واألمن الغائي

 نظرًاوللزراعة، يف حني أن البنك املركزي يف بنغالديش يرصد أساسًا للنسبة الدنيا لالئتمان التجاري املتوّفر للمزارعني. 

من الصعب تقييم األداء النسيب للبلدان وحتديد أنواع فنات عن االستثمار الزراعي والثغرات فيها، غياب بيال

 االستثمارات األكثر فعالية. 

 

ملواجهة التحدي يف رصد وتقييم االستثمارات الزراعية تعين وضع جمال األغذية والزراعة واسرتاتيجية منظمة  -3

ع هذا اجملال قاعدة بيانات عاملية شاملة ومتسقة حول مستوى جيّم االستثمار. وسوف حولجديد لإلحصاءات 

االستثمارات الزراعية ومصادر متويلها، وسوف يعيد استخدام، قدر اإلمكان، البيانات املتوفرة على الصعيد القطري 

 البيانات، وضمان لتخفيض االزدواجية، واألعباء والتكاليف. وأّما التحديات الرئيسية الباقية فتشمل سّد الثغرات يف

 وسائل مشرتكة لقياس االستثمارات، وهو ما يتطّلب تعاونًا وجهودًا على الصعيد القطري.

 

  نممة األذيية والزراعةالعمل احلالي مل   - ثانيًا

 على إحصاءات االستثمار

 

البيانات يف قاعدة حول إحصاءات االستثمار، على أن ُتنشر  نظمة األغذية والزراعةيسعى الربنامج اجلديد مل -4

األمساك(، مصايد ، إىل مجع معلومات بشأن مستوى االستثمارات يف القطاع الزراعي )الزراعة، والغابات واملنظمةبيانات 

بني  البيانات والتنمية الريفية، ومحاية البيئة، ومصادر متويلها احمللية/األجنبية والعامة/اخلاصة. وإلتاحة مقارنة

من هذا الربنامج مؤشرات مشرتكة عن مستويات االستثمار واجتاهاته، وحصة يتض، سوف البلدان الفرتات الزمنية وبني

انات الزراعي الذي يرد وصفه الحقًا. وجمموعات البي يف القطاع الزراعة يف االستثمار على نطاق االقتصاد، ومؤشر التوجه

                                                      
1 Von Cramon-Taubadel, S., et al. (2009).  Investment in Developing Countries’ Food and Agriculture: Assessing 

Agricultural Capital Stocks and their Impact on Productivity  منظمة األغذية والزراعة 5121العامل يف عام  إشباعاجتماع خرباء عن كيفية ،

 لألمم املتحدة. 
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حلكومي؛ )ج( املساعدة اإلمنائية الرمسية؛ )د( س املال؛ )ب( اإلنفاق االيت جيري وصفها أدناه تشمل: )أ( رصيد رأ

 ؛ و)ز( ملفات االستثمار القطرية.املباشر؛ )و( التحويالت املالية من اخلارج االئتمان للزراعة؛ )هع( االستثمار األجنيب

 

 رأس املال الزراعي رصيد   - ألف

مارات الزراعية املرتاكمة، يف حني أن س املال الزراعي الوسيلة املقبولة دوليًا لقياس االستثرأ رصيديشكل  -2

أس املال الزراعي ر رصيد. وقد بلغت قيمة قيس قيمة صايف االستثمارات اجلديدةترأس املال الزراعي  رصيدالتغيريات يف 

املائة يف  51زيادة بنسبة ب، أي 5112ليون دوالر أمريكي عام يتر 2، منظمة األغذية والزراعة يف العامل، والذي مجعته

ورغم أن هذه اإلحصاءات تشّكل البيانات املتاحة األكثر مشولية، فقد باتت اآلن  .19222سنة منذ عام  32ل خال

من حيث قياس املكّون  حمدودة جدًااألمساك، كما أنها  مصايدبالية، وتستثين القطاعات الفرعية اهلامة للغابات و

 اآلالت واملعدات الزراعية.يف الكامن الذي يتمثل 

 

رأس املال الزراعي، وضعت شعبة  لرصيدبناء قاعدة بيانات أوسع نطاقًا، وأكثر موثوقية وحسنة التوقيت ول -6

منهجية جديدة قائمة على بيانات وتقديرات احلسابات الوطنية اليت مّجعتها شعبة اإلحصاءات املنظمة اإلحصاءات يف 

ادي. وهذه البيانات اجلديدة، اليت تشمل أنشطة يف جماالت يف األمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتص

، 5114يف خريف عام  املنظمةاألمساك على حنو أوسع، سوف ُتنشر يف قاعدة بيانات  مصايدالزراعة، والغابات، و

يف  ةمنظمة األغذية والزراعوسوف تتيح حتلياًل أوسع للمسائل املتصلة باألمن الغذائي. ويف هذه األثناء، سوف تنظر 

رئيسية يف حبوث حتسني قياس اآلالت واملعدات الزراعية، وهي مدخالت يف كيفية مواجهة التحدي الباقي الذي يتمثل 

 وحتليالت اإلنتاجية.

 

 الزراعة علىاإلنفاق احلكومي    - باء

، واملفيدة إلنفاق احلكومي ضرورية لقياس االستثمارات يف األنواع الواسعة النطاقإن البيانات املتصلة با -2

ويتم احلصول على اإلنفاق  3اجتماعيًا واملستدامة بيئيًا من االستثمارات اليت ال ميكن سوى للحكومات القيام بها.

احلكومي احمللي على الزراعة عن طريق استبيان منظمة األغذية والزراعة الذي ُوضع بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 

منظمة األغذية موعات البيانات اليت تقيس اإلحصاءات املالية للحكومة. وقد أطلقت املسؤول عن املعايري الدولية وجم

، وطلبت فيه تفاصيل عن اإلنفاق على الزراعة، والغابات، 5115هذا االستبيان على الصعيد العاملي عام  والزراعة

 قيمة اإلنفاق لغايات االستثمار. األمساك، ومحاية البيئة، مع تقسيم لإلنفاق املتكرر والرأمسالي، مبا ُيظهر مصايدو

 

وجتري حاليًا العملية العاملية السنوية الثانية جلمع البيانات، وسوف يضم نشر هذه البيانات يف قاعدة بيانات  -8

احلصص واالجتاهات يف اإلنفاق احلكومي على الزراعة، وحصة الزراعة يف إمجالي اإلنفاق  5114يف خريف عام املنظمة 

                                                      
 .11، ص.5115حالة األغذية والزراعة، (. 5115منظمة األغذية والزراعة )  2
 .5115حالة األغذية والزراعة، (. 5115منظمة األغذية والزراعة )  3
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صة النسبية لإلنفاق العام احمللي واألجنيب يف القطاع الزراعي. كذلك، سوف توّفر هذه اجملموعة من احلكومي، واحل

البيانات "مؤشرًا للتوّجه الزراعي" يقيس حصة الزراعة من اإلنفاق احلكومي بالنسبة إىل مساهمة الزراعة يف االقتصاد. 

ج احمللي اإلمجالي، تامساهمتها يف النعلى الزراعة بالنسبة إىل ومؤشر التوجه الزراعي أعلى يف البلدان اليت تشّدد أكثر 

 كما أن هذا النوع من املؤشرات سوف يكون متوفرًا جلميع بيانات متويل االستثمار. 

 

  املساعدة اإلمنائية الرمسية للزراعة   - جيم

طراف مكّماًل هامًا لإلنفاق تشكل املساعدة اإلمنائية الرمسية للزراعة من جهات ماحنة ثنائية ومتعددة األ -9

على  منظمة األغذية والزراعةاحلكومي احمللي على الزراعة. ولوضع جمموعة بيانات املساعدة اإلمنائية الرمسية، تعمل 

مجع البيانات من منظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي، على أن تكّملها ببيانات داخلية، لتوفري تفاصيل عن 

الغابات، أو  السياسات يف جمالاألمساك، أو  مصايدأكانت التنمية الزراعية، أو خدمات سواء وغايتها،  قدر املساعدة

واملساعدة اإلمنائية الرمسية الشاملة األوىل للزراعة سوف محاية الغالف اجلوي لألرض، أو املساعدة الغذائية أو ما شابه. 

، وكما يف حال جمموعات بيانات أخرى متصلة 5114يف أغسطس/آب املنظمة تكون متاحة يف قاعدة بيانات 

الزراعي للمساعدة اإلمنائية الرمسية الذي يصف األهمية النسبية  يف القطاع باالستثمار، سوف توفر مؤشر التوجه

 للمساعدة الزراعية من وجهة نظر البلدان املتلقية واملاحنة على السواء.

 

 االئتمان للزراعة   - دال

رؤوس أموال ومدخرات مان املالي من القطاع اخلاص للزراعة املصدر األكرب لتمويل االستثمار غري ويشكل االئت -11

املنتجني، وهو هام أيضًا نظرًا إىل ترابطه املباشر واإلجيابي مع النمو يف اإلنتاجية الزراعية. ولقياس هذا املصدر للتمويل، 

مان رمسي تشمل الزراعة باستخدام اإلحصاءات النقدية واملالية جمموعة بيانات بشأن ائت منظمة األغذية والزراعةتضع 

 .5114بلد تقريبًا يف أغسطس/آب  111يف البنك املركزي، على أن ُتنشر جمموعة البيانات األوىل عن 

 

وعلى الرغم من أهمية هذه البيانات، فإن بلدان عديدة إّما ال جتمع أو ال تنشر بيانات عن االئتمان للزراعة،  -11

األمساك فيما  مصايدوالعديد من البلدان اليت جتمعها وتنشرها يستخدم تدابري خمتلفة، حيث يستثين بعضها الغابات و

جيعل املقارنات الدولية أضعف من تلك اليت توّفرها املقاييس  القطاعني الفرعيني فقط. وهذاتدرج أخرى أحد هذين 

مع البنك املركزي األوروبي والبنك  منظمة األغذية والزراعةاملتسقة. وحلّل هذا التحّدي على صعيد البيانات، تعمل 

، وسوف قد تشكل ممارسة جيدة املركزي يف بنغالديش واملصارف التجارية لتحديد ووضع متطلبات تبليغ مشرتكة 

 تسعى إىل التعاون مع بلدان وأقاليم أخرى لتعزيز البيانات املتوفرة لديها.
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 االستثمار األجنيب املباشر   - هاء

العام املقبل على بيانات يوفرها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتجارة  يف منظمة األغذية والزراعةوسوف تعمل  -15

للزراعة، وهي تقيس مصدرًا رابعًا لتمويل االستثمار  4ستثمار األجنيب املباشروالتنمية لوضع قاعدة بيانات خاصة باال

االستثمار  الزراعي حني يقوم فرد أو تقوم شركة بإنشاء، أو شراء، أو حيازة مؤسسة أو إنتاج يف بلد آخر. ويف حني يوّفر

لتكنولوجيا، رغم أنه ميكن أن يعكس أيضًا ، فهو يسّهل أيضًا العالقات التجارية ونقل امتويل االستثمار األجنيب املباش

يف القطاع الزراعي جمموعة من العوامل األخرى، مبا يف ذلك شراء األراضي ردًا على الزيادة الكبرية يف أسعار األغذية 

على  وردًاواحملروقات، وهي رغبة تعرب عنها البلدان املعتمدة على الواردات الغذائية لتأمني اإلمدادات الغذائية، 

املضاربة. غري أن "بيانات االستثمار األجنيب املباشر املتاح  تفتقر إىل تفاصيل كافية، وهي جمّمعة إىل درجة ال تسمح 

وسوف حتاول هذه اجملموعة اجلديدة من البيانات  5ي اّتخذه."ذبتحديد مدى االستثمار الذي مّت يف الزراعة والشكل ال

 معاجلة هذه الثغرة.

 

 املالية اخلارجيةالتحويالت    -واو 

يتمثل مصدر خامس لتمويل االستثمار بالتحويالت املالية اخلارجية، أو األموال اليت يرسلها املهاجرون إىل  -13

دوالر امريكي بشكل  بليون 436، قّدر البنك الدولي أن البلدان النامية قد تتلقى 5114بلدانهم األم. ويف أبريل/نيسان 

حيث بلغت هذه  5113يف املائة بالنسبة إىل عام  2.8، وهي زيادة بنسبة 5114م حتويالت مالية من اخلارج عا

. ولتوضيح هذا األمر، فإن 5116مليار دوالر أمريكي عام  216مليار دوالر أمريكي، وقد ترتفع إىل  414التحويالت 

لغ ضعف إيرادات أوغندا من التحويالت املالية اخلارجية إىل نيبال بلغت تقريبًا ضعف إيراداتها من الصادرات؛ وتب

الذي يتلقى التحويالت املالية األكرب مليار دوالر أمريكي يف اهلند، وهو البلد  21صادرتها الرئيسية للقهوة؛ وهي بقيمة 

ويف حني  5113.6لتصدير خدماتها الرئيسية يف جمال الرباجميات عام  ار دوالر أمريكي تلّقتهملي 62 مبلغ حيث تتجاوز

التحدي يف حتديد حصة الزراعة من  منظمة األغذية والزراعةمبكان مشل هذا املصدر للتمويل، تواجه من األهمية 

 التحويالت املالية اخلارجية، إضافة إىل اجملموعة الفرعية اليت متّول االستثمار الزراعي.

 

 ملفات االستثمار القطرية   -زاي 

مع كل جمموعات البيانات املتصلة باالستثمارات املادية سوف تقوم ملفات االستثمار على الصعيد القطري جب -14

لتوفري، من خالل بوابة وحيدة، حملة عن املستويات واالجتاهات يف االستثمار، وتشكيلة ليف الزراعة ومصادر متويلها 

املختلفة. غري  مصادر التمويل، واحلصص النسبية للزراعة يف إمجالي االستثمار، ومؤشر التوجه الزراعي يف أنواع التمويل

سوف ُيقاس فقط كمكّون متبقٍّ من متويل االستثمار املتوفر  - أي املزارعون أنفسهم - أن املصدر األكرب لتمويل االستثمار

                                                      
يف  18، وهي زيادة بنسبة 5113مليار دوالر أمريكي عام  229وفقًا لألونكتاد، بلغ االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان النامية ذروة جديدة بقيمة  4

 .ةيف املائ 39، رغم أن حصته من االستثمار األجنيب املباشر العاملي بقيت عند مستوى منخفض بلغ 5111املائة مقارنة بعام 
5 Hallam, David (2009). Foreign Investment in Development Country Agriculture – Issues, Policy Implications and 

International Response, p 3 .باريس: منظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي ، 
 Remittances to developing countries to stay robust this year. despite increased deportations of migrant(. 5114البنك الدولي ) 6

workers, says WB, http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/11. 
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مصادر التمويل  كّلمن مصادر أخرى، رغم أن االستثمارات يف املزرعة تتفوق، بأكثر من نسبة ثالثة إىل واحد، على 

ومعاجلة الثغرات يف البيانات يد مكّونات إحصاءات االستثمار الوارد وصفها أدناه، وبعد حتد 7األخرى جمتمعة.

 والتحديات على صعيد البيانات، فإن قياس التمويل الذاتي من جانب منتجني زراعيني سوف يشكل اخلطوة التالية. 

 

 االعتبارات االسرتاتيجية واإلجراءات املقرتحة   - ثالثًا

 
إقامة جمال عاملي  منظمة األغذية والزراعةسرتاتيجية عديدة البلدان إىل الطلب إىل لقد دفعت حاجات ا -12

إلحصاءات االستثمار الزراعي: فالوعي املتزايد ألهمية  االستثمار وتركيبته املالية يف زيادة األمن الغذائي، واإلنتاجية 

قييم املستويات واالجتاهات يف االستثمار الزراعية، والدخل احلقيقي؛ وأهمية البيانات كقاعدة إثباتات لرصد وت

؛ وأهمية قياس تأثري خمتلف االستثمارات والتدخالت السياساتية وحتديد االسرتاتيجيات األكثر فعالية يف توليد الزراعي

 مناخ مؤات لالستثمار.

 

ءات استثمار كقاعدة إحصا  نظمة األغذية والزراعةوعلى الصعيد الداخلي، حّدد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد مل -16

إثباتات رئيسية لرصد وتقييم التقدم احملرز باجتاه حتقيق أهدافه االسرتاتيجية. ونتيجًة لذلك، يتأتى متويل هذا 

اجملال اإلحصائي من هدفني من بني األهداف االسرتاتيجية اخلمسة: اهلدف االسرتاتيجي األول الذي يساهم يف 

ئي وسوء التغذية؛ واهلدف االسرتاتيجي الرابع الذي ميّكن نظمًا زراعية وغذائية استئصال اجلوع، وانعدام األمن الغا

مشولية وكفوءة. وسوف ُيستكمل ذلك بتمويل املشروع، من قبيل مشروع معهد بروكينغز، لالرتقاء بتطويره وحتسني 

 مالءمته.  

 

واجية، واالستفادة من اخلربة، الزدويعتمد تطوير هذا اجملال على التعاون بني املنظمات من أجل تفادي ا  -12

ص املوارد العامة قليص العبء على البلدان اليت تبّلغ عن البيانات ذاتها إىل عدة منظمات. وهذا واقع ينشأ عن تقّلوت

جبمع  البيانات املوجودة من منظمات  منظمة األغذية والزراعةوعن طلبات اجلهات املاحنة. ولتحقيق هذه الغاية، تقوم 

تعاون أخرى، عند اإلمكان، مبا يف ذلك شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الدولية 

أيضًا مؤشرات، وتتشاطر اخلربة مع  منظمة األغذية والزراعةوالتنمية يف اجملال االقتصادي، واألونكتاد. وسوف تضع 

الذي ومن الفقر، املموَّل من مؤسسة بيل وميلندا غايتس، منظمات أخرى، من قبيل معهد بروكينغز يف مشروعه للحّد 

يرمي إىل زيادة مصلحة صانعي السياسات يف وضع سياسات قائمة على اإلثباتات لزيادة االستثمارات يف الزراعة واألمن 

 الغذائي. 

 

دان فهي ضرورية لتوفري وأّما البيانات على الصعيد القطري اليت تتيح املقارنة بني الفرتات الزمنية وبني البل -18

قاعدة إثباتات شاملة تقيس تأثري االستثمارات الزراعية، وحتّدد االستثمارات األكثر فعالية. والتحديات على الصعيد 

القطري تشمل غياب البيانات املتوفرة، حتى حني جتمعها البلدان؛ واالختالفات يف قياس البلدان للقطاع الزراعي 
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منظمة ما ُيقاس. وكما يف جماالت إحصائية أخرى، ميكن أن تضطلع وغياب الوثائق لتفسري واالستثمارات الزراعية؛ 

بدور هام يف العمل مع البلدان لوضع خطوط توجيهية مشرتكة، وممارسات جيدة والتدريب على مجع  األغذية والزراعة

 البيانات، وإعداد الوثائق واملطبوعات. 

 

بيانات االستثمار، واللذان طلبت البلدان األعضاء مساعدة فيهما، أو اللذان بواجملاالن الرئيسيان املتصالن  -19

مثاًل املنظمة الزراعة واالئتمان للزراعة. وتتعاون  علىفيهما هما اإلنفاق احلكومي ثغرات  منظمة األغذية والزراعةحّددت 

عن البيانات بشأن االئتمان للزراعة، وقد مع البنك املركزي األوروبي ومع البنك املركزي يف بنغالديش لتحسني التبليغ 

مي على الزراعة. بيانات واإلبالغ عن اإلنفاق احلكوتلّقت طلبات من إقليم آسيا واحمليط اهلادىء للتدريب على مجع ال

تماد غري أن النجاح يف إقامة جمموعة بيانات عن االستثمار قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي يتطّلب إرادة البلدان يف اع

 وتنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية.

 

ءمة هذه اإلحصاءات ومؤشراتها للحرص على أن يكون هذا اجملال مفيدًا أخريًا، من الضروري ضمان مال -51

لصانعي السياسات، واحملّللني، والباحثني والقطاع اخلاص، وأن يتمكنوا من استخدامه، مبا يف ذلك املزارعني أنفسهم. 

جمموعة عمل داخلية حول إحصاءات االستثمار، وتتعاون مع   منظمة األغذية والزراعة، شّكلت ولتحقيق هذه الغاية

معاهد حبوث، مثل معهد بروكينغز، لوضع مؤشرات ذات صلة ترافقها منتجات، وجداول، ورسوم بيانية، وحتليالت 

طنيني ستكون ضرورية لتعظيم هذه سهلة املنال واالستخدام. غري أن املدخالت الواردة من البلدان واملستخدمني الو

 املالءمة.

 

 اإلجراءات اليت تقرتحها اللجنة   - رابعًا

 

 إن اللجنة مدعوة إىل توفري توجيهات بشأن: -51

إلقامة قاعدة بيانات عاملية متصلة باالستثمارات الزراعية وملفات استثمار على  املنظمةمالءمة وصلة نهج  )أ(

 الصعيد القطري.

ان املالءمة القصوى والتوعية على الربنامج اإلحصائي اجلديد ونواجته، مبا يف ذلك وضع كيفية ضم )ب(

 واختبار مؤشرات استثمار ومنتجات بيانات جديدة.

 


