
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 
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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

153 بلداًتتفاوت بحسب العام )44 بلداً في معظم السنوات األخيرة( 140 بلداً في عام 2000، وعدد أقل في السنوات األخيرة تغطية كاملة لـ 51 بلداً، وتغطية جزئية لـ 28 بلداً إضافيا204ً بلدان ودول ذات سيادة سابقاً التغطية القطرية 

1973–19902010–2008  1980-2002 أو 2009 )تتفاوت حسب البلد( 1980–19792007–2007الفترة الزمنية 

السعر الثابت للدوالر األمريكي في 2005السعر الجاري للدوالر األمريكيالسعر الثابت لتعادل القوة الشرائية بالدوالر في 2005السعر الثابت لتعادل القوة الشرائية بالدوالر في 2005السعر الثابت للدوالر األمريكي في 2005 وحدة القياس 
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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 
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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
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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 
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فجوة اإلنتاجية 

محددات اإلنتاجية تبعاً ملستوى إنتاجية األيدي العاملة

التغ� يف النسبة املئوية
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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. 
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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
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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. 
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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
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٢
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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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 6 اإلطار 

 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

٥

٤

٣

٢

١

٠

١٩٨١١٩٨٣١٩٨٥١٩٨٧١٩٨٩١٩٩١١٩٩٣١٩٩٥١٩٩٧١٩٩٩٢٠٠١٢٠٠٣٢٠٠٥٢٠٠٧٢٠٠٩

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



حالة األغذية والزراعة 2012 32

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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باء - البلدان النامية
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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 

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

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 




