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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 
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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 



xi

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 



xii

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 
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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 




