
 االستثمارات األجنبية املباشرة - 
مفيدة للجميع أم استيالء على األراضي؟

التحدي
أثارت زيادة االهتمام مؤخراً باالستثمارات 

األجنبية في الزراعة مخاوف دولية ملموسة. 
فمن املؤكد أن املسائل االقتصادية 

والسياسية واملؤسسية والقانونية واألخالقية 
املعقدة املثيرة للجدل قد أثيرت فيما يتعلق 

بحقوق امللكية، واألمن الغذائي، واحلد من 
الفقر، والتنمية الريفية، والتكنولوجيا، 

واحلصول على األراضي واملياه. ومن ناحية 
أخرى، إن قلة االستثمارات في الزراعة خالل 
عقود السنني املاضية كانت تعني استمرار 

االنخفاض في اإلنتاج وثبات اإلنتاج في كثيرٍ 
من البلدان النامية. فقلة االستثمارات هي 

السبب الكامن وراء أزمة األغذية األخيرة ووراء 
الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية 

في التعامل معها. فتقديرات منظمة 
األغذية والزراعة تشير إلى أن األمر بحاجة 

إلى استثمارات سنوية تقدر في مجموعها 
بنحو 209 مليارات دوالر في مجموعها من 
أجل اخلدمات الزراعية األساسية واخلدمات 
التالية لها في البلدان النامية )باإلضافة 

إلى متطلبات االستثمار العام في البحوث 
والبنية األساسية وشبكات األمان( ملواجهة 

االحتياجات العاملية من األغذية في عام 
2050. والشك أن قدرة البلدان النامية على 

سد هذه الثغرة هي قدرة محدودة. فنصيب 
اإلنفاق العام على الزراعة في البلدان النامية 
انخفض إلى ما يقرب من 7 في املائة، بل وأقل 

من ذلك في أفريقيا، كما أن نصيب املعونة 
اإلمنائية الرسمية التي توجه إلى الزراعة 

انخفض هو اآلخر إلى 3.8 في املائة في عام 
2006. أما قروض املصارف التجارية التي تذهب 

إلى الزراعة في البلدان النامية فهي ضئيلة 
أيضاً، إذ تقل عن 10 في املائة في أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى، كما أن متويل القروض 
الصغيرة - رغم أنه ال ميكن االستغناء عنه - 

أثبت عدم كفايته لتلبية احتياجات االستثمار 
الزراعي. واستثمارات القطاع اخلاص املوجهة 

إلى الزراعة األفريقية بالذات هي تطور هام 
ظهر مؤخراً، وإن كانت االستثمارات الفعلية 

مازالت ضئيلة. وإزاء القصور في املصادر 
البديلة لتمويل االستثمارات، فإن االستثمارات 

األجنبية املباشرة في زراعة البلدان النامية 
بإمكانها أن تساهم في سد الثغرة املوجودة 

في هذه االستثمارات وحتقيق أهداف القضاء 
على اجلوع والفقر. ويصبح السؤال هنا ليس 

ما إذا كان ينبغي لالستثمارات األجنبية 
املباشرة أن تساهم في سد احتياجات 

االستثمار، بل في كيفية تعظيم تأثيرها 
لكي نحصل على أكبر قدر من الفوائد ونقلل 

إلى أدنى حد اخملاطر الكامنة على كل من 
يعنيه األمر. ولإلجابة على هذا السؤال، نحتاج 

إلى فهم ما يحدث بالنسبة لالستثمارات 
األجنبية وأسبابه.

ما الذي نعرفه عن االستثمارات األجنبية 

مؤخرا في زراعة البلدان النامية؟

مما يؤسف له، أنه ليست هناك بيانات 
تفصيلية عن حجم وطبيعة وتأثيرات 

هذه االستثمارات: فاإلحصاءات اخلاصة 
باالستثمارات الدولية هي إحصاءات جتميعية 
للغاية، وال تعطي اإلحصاءات اخلاصة حلاالت 

معينة أي صورة كاملة. فالكثير من املعلومات 
سردية، ورمبا كان مبالغ فيها ومن الصعب 

التحقق منها. ومع ذلك، فمن هذه املعلومات 
احملدودة، ميكننا استخالص عدد من املالحظات:

يبدو أن االستثمارات األجنبية املباشرة في  _
زراعة البلدان النامية قد زادت بالفعل خالل 
السنتني األخيرتني، وإن كان عدد املشروعات 
التي نفذت بالفعل يقل عما كان مخططا 

له أو عما أعلن عنه في وسائط اإلعالم. 
وقد وصل مجموع االستثمارات األجنبية 

املباشرة في الزراعة عام 2007 إلى 32 مليار 
دوالر تقريباً، أي أربعة أمثال ما كان عليه 

عام 1990.

بلغ تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة  _
على الزراعة أكثر من ثالثة مليارات دوالر 

سنوياً بحلول عام 2007، مقارنة مبليار 
دوالر فقط عام 2000. فإذا أضفنا األغذية 
واملشروبات هنا، يرتفع التدفق إلى سبعة 

مليارات دوالر عام 2007.

أهم شكل لالستثمارات التي حدثت مؤخرا  _
هو شراء األراضي الزراعية أو استئجارها ملدد 
طويلة بغرض إنتاج األغذية. وتقدر مساحة 
األراضي التي مت احلصول عليها في أفريقيا 

لالستثمار األجنبي في السنوات الثالث 
األخيرة بنحو 20 مليون هكتار.

أهم الدول املستثمرة في الوقت احلاضر هي  _
دول اخلليج، وإن كانت الصني وكوريا اجلنوبية 

قد انضمت إلى هذه الدول. والدول الرئيسية 
التي وجهت إليها هذه االستثمارات هي 

بلدان أفريقيا، وإن كانت هناك استثمارات 
ذهبت أيضاً إلى بلدان جنوب شرق آسيا 

وبلدان أمريكا اجلنوبية.

املستثمرون هم من القطاع اخلاص أساساً،  _
وإن كانت احلكومات وصناديق االستثمار 

السيادية قد شاركت هي األخرى في تقدمي 
التمويل وغيره من أشكال الدعم إلى 

املستثمرين من القطاع اخلاص أو بصورٍة 
مباشرة.

املستثمرون من القطاع اخلاص هم في  _
أغلب األحيان شركات استثمارية أو شركات 

قابضة وليسوا من املتخصصني في املواد 
الغذائية الزراعية، األمر الذي يعني أنهم 
بحاجة إلى احلصول على اخلبرات الالزمة 

إلدارة املتطلبات املعقدة لالستثمارات 
الزراعية الضخمة. 

في البلدان التي تستقبل هذه االستثمارات،  _
تتولى احلكومات عملية التفاوض 

بشأن التعاقدات االستثمارية. تختلف 



االستثمارات احلالية عن األمناط احلديثة 
لالستثمارات األجنبية املباشرة من عدة 
وجوه: فهي تسعى للحصول على املوارد 

)األراضي واملياه( ال على األسواق؛ وهي تركز 
على إنتاج األغذية األساسية، مبا في ذلك 

األعالف احليوانية، وهي تسعى إلى إعادة رأس 
املال إلى بلد املستثمر ال إلى إنتاج محاصيل 
استوائية لتصديرها جتارياً، وهي تعمل على 

حيازة األراضي واإلنتاج الفعلي ال على 
أشكال فضفاضة من املشروعات املشتركة.

القضايا األساسية

ملاذا االستثمارات األجنبية؟

إن الدافع الرئيسي وراء التحول األخير في 
االستثمارات، الذي رمبا يفرقها عن املسار 

الطبيعي لالستثمارات األجنبية، هو األمن 
الغذائي. ويعكس ذلك خوفاً من ارتفاع أسعار 

األغذية مؤخراً وصدمات اإلمداد املدفوعة 
بالسياسات، السيما نتيجة الضوابط على 

الصادرات، والتي مفادها أن االعتماد على 
األسواق العاملية إلمدادات األغذية أصبح 

موضع تساؤل. فبالنسبة للبلدان التي 
تواجه مشكالت تزداد سوءاً في األراضي 

واملياه، ولكنها تواجه زيادة في عدد سكانها 
ودخلها والتوسع العمراني فيها، وبالتالي 

زيادة اعتمادها على األغذية املستوردة، 
فإن هذه اخملاوف دفعتها إلى إعادة تقدير 

جادة الستراتيجياتها بشأن األمن الغذائي. 
فاالستثمار في إنتاج األغذية في البلدان التي 
ال تواجه مشكالت في األراضي واملياه واأليدي 

العاملة، يعتبر رداً استراتيجيا سليماً، وأتاح 
ذلك فرصاً لالستثمار أمام القطاع اخلاص 
الذي أبدت احلكومات استعدادها لدعمه. 

وتبذل بعض البلدان النامية جهوداً مضنية 
جلذب وتيسير االستثمارات األجنبية إلى 

قطاعاتها الزراعية. فبالنسبة لهذه البلدان، 
تعتبر االستثمارات األجنبية املباشرة عنصراً 

هاماً يساهم في سد الفجوة املوجودة في 
االستثمارات وفي حتفيز النمو االقتصادي 

احمللي. ومع ذلك، فاملدى الذي تسير فيه هذه 
االستثمارات نحو حتقيق االحتياجات الفعلية 

لالستثمارات، مازال أمراً غير معروف على وجه 
الدقة. فالفوائد املالية التي تعود على البلدان 

التي تستقبل هذه التحويالت تبدو ضئيلة، 
ولكن االستثمارات األجنبية ميكن أن تعطي 

فوائد إمنائية عن طريق نقل التكنولوجيا، 
وإيجاد فرص عمل، وتوليد دخل، وتطوير البنية 
األساسية مثالً. أما ما إذا كانت هذه الفوائد 
اإلمنائية احملتملة سوف تتحقق بالفعل، فهي 

مسألة تثير قلقاً بالغاً.

“االستيالء على األراضي”

إن »االستيالء على األراضي« الذي انتشر 

كثيراً، مبا في ذلك شراء األراضي الزراعية 

أو استئجارها في البلدان النامية إلنتاج 

األغذية، ليس سوى شكل واحد من أشكال 

االستثمار، كما أنه شكٌل يقال إنه أقل 

احتماالً في أن يحدث فوائد إمنائية ملموسة 

في البلد الذي يستقبل االستثمارات. 

فبعض البلدان تسعى إلى االستثمارات 

األجنبية لكي تستغل »األراضي الفائضة« 

التي ال تستخدم في الوقت احلاضر أو ال 

يستفاد منها بصورٍة كاملة. وأحد أسباب 

عدم استخدام األراضي بطاقتها الكاملة 

هو أن االستثمارات الالزمة في البنية 

األساسية جلعل هذه األراضي منتجة، قد 

تكون استثمارات ضخمة ال تقدر عليها 

ميزانية البلد. أما االستثمارات الدولية فقد 

جتلب االستثمارات التي تشتد احلاجة إليها 

في مجال البنية األساسية مبا يفيد اجلميع. 

ولكن بيع األراضي أو تأجيرها أو إعطاء 

تسهيالت للحصول عليها يثير أسئلة بشأن 

الكيفية التي كانت هذه األراضي تستخدم 

بها من قبل، ومن الذي كان يستخدمها،

بلد مستهدفبلد مستثِمر
املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 

الشكل 1: البلدان/األقاليم املستثِمرة واملستهدفة في مجال استثمارات األراضي لألغراض الزراعية 2009-2006
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وما هي األسس التي تقوم حيازتها عليها. 
وفي كثير من احلاالت، ال يكون الوضع واضحاً 

بسبب عدم حتديد حقوق امللكية بوضوح، حيث 
هناك حقوق غير رسمية في هذه األراضي 

تقوم على التقاليد والثقافة احمللية. فبينما 
هناك مساحات كبيرة في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى قد ال تكون مستخدمة في 
الوقت احلاضر بكامل طاقتها، فمن الواضح 

أن »فائض األراضي« ال يعني أن تلك األراضي 
غير مستخدمة أو غير مأهولة أو ليس هناك 

من يدعي ملكيتها. وال شك أن استغاللها 
باستثماراٍت جديدة ينطوي على ضرورة 

التوفيق بني املطالبات اخملتلفة. فإحداث أي 
تغيير في استخدام األراضي أو فرص احلصول 

عليها قد ينطوي على آثار سلبية محتملة 
على األمن الغذائي احمللي، وقد يثير قضايا 

اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة. 
وتتطلب هذه الصعوبات إجراء مشاورات على 
األقل مع هؤالء الذين لهم حقوق عرفية في 

األراضي، واملناداة بإبرام اتفاقيات بديلة بني 
مختلف األطراف بشأن االستثمارات.

بدائل حيازة األراضي

ليس من الواضح أيضاً ما إذا كانت حيازة 
األراضي ضرورية أو مستحبة حتى بالنسبة 

للمستثمرين. فحيازة األراضي ال تعطي 
بالضرورة حصانة أمام اخملاطر السيادية وقد 

تثير صراعات سياسية واجتماعية واقتصادية. 
فاألشكال األخرى لالستثمار، مثل التعاقد 
مع املزارع والتعاقد مع املتعهدين ميكن أن 
توفر نفس األمن لإلمدادات. ومن املثير أن 

نالحظ أنه في سياقات أخرى، مييل التنسيق 
الرأسي إلى أن يقوم على ترتيبات ال تستند 

إلى املساواة بأكثر مما يقوم على احليازة العرفية 
في املراحل السابقة أو الالحقة. فتطوير إنتاج 

البساتني في شرق أفريقيا لتصديره مبعرفة 
سالسل احملالت التجارية األوروبية الكبيرة 

هو مثال ينطبق على هذه احلالة. فمثل هذه 
الترتيبات الفضفاضة قد تكون أكثر فعالية 

في حتقيق مصالح البلد املستفيد. لكن حتى 
هنا يحتمل أن تثور أسئلة حول مدى مطابقة 

احتياجات املستثمرين  الحتياجات أصحاب 
احليازات الزراعية الصغيرة، وهو ما يفضي 

بدوره إلى أسئلة حول إمكانية احلد من الفقر. 
ومع ذلك، فإن املشروعات املشتركة قد تعطي 

فوائد عديدة لصغار احلائزين في البلد الذي 
تتدفق عليه االستثمارات. فبموجب العقود 

مع املزارع أو العقود مع املتعهدين، قد يحصل 
صغار احلائزين على املدخالت، مبا فيها االئتمان، 
واملشورة الفنية، واألسواق املضمونة، وإن كانوا 

سيضحون بشيء من حريتهم في اختيار 
احملاصيل التي يزرعونها. كما ميكن أن تكون 

هناك مناذج مختلطة مع إمكانية االستثمارات 
في مؤسساٍت ضخمة في مركز كل ذلك، وإن 
كان هذا يشمل أيضاً متعهدين بعقود لكي 

يكملوا اإلنتاج. أما ما هو أنسب منوذج للعمل، 
فهو أمر يتوقف على الظروف اخلاصة وعلى 

السلعة موضع احلديث.

ما هي الفوائد اإلمنائية لالستثمارات 
األجنبية؟

القضية األساسية هي مدى تعميم فوائد 
االستثمارات األجنبية على القطاع احمللي 
في عالقة تآزرية وحتفيزية مع نظم اإلنتاج 

القائمة بالنسبة لصغار احلائزين. فالفوائد 
ينبغي أن تأتي من تدفق رؤوس األموال، ونقل 

التكنولوجيا مبا يفضي إلى االبتكار وزيادة 
اإلنتاجية، وحتسني اإلنتاج احمللي، وحتسني اجلودة، 

وإيجاد فرص عمل، وروابط الحقة وسابقة، 
وإحداث تأثيرات مضاعفة عن طريق توفير 

العمالة احمللية وغيرها من املدخالت، وتصنيع 
اخملرجات، ورمبا زيادة إمدادات األغذية لألسواق 
احمللية وللتصدير. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد 

لن حتدث إذا أتت نتائج االستثمارات بواحة من 
الزراعة املتطورة في نظام ثنائي مع زراعات 
صغار احلائزين العرفيني ال يستطيع هؤالء 

املزارعني مسايرته. فالشواهد التاريخية على 
تأثيرات االستثمارات األجنبية املباشرة في 

الزراعة توحي بأن الفوائد املطلوبة أو املقررة ال 
تتحقق دائماً مبا يعكس القلق من تكنولوجيات 

اإلنتاج التي تعتمد اعتماداً كبيراً على 
امليكنة مع ما لذلك من حد من فرص العمل، 

واالعتماد على املدخالت املستوردة وبالتالي 
احلد من التأثير احمللي املضاعف، وممارسات 

اإلنتاج التي لها تأثيراتها الضارة على البيئة 
مثل التلوث بالكيماويات، وتدهور األراضي، 

واستنفاد موارد املياه،  ومحدودية حقوق 
العمال، وسوء ظروف العمل. لكن هناك، في 
نفس الوقت، شواهد على الفوائد في املدى 

البعيد في حتسن التكنولوجيا، والنهوض 
باملوردين احملليني، وحتسني نظم التسويق، 
وحتسني جودة املنتجات واملعايير الصحية 

والصحة النباتية، على سبيل املثال ال احلصر. 

وتثور مشكالت سياسية واجتماعية وأخالقية 
إضافية عندما يكون البلد الذي يتلقى 

االستثمارات هو نفسه من البالد التي تعاني 
من انعدام األمن الغذائي. فبينما يفترض 

أن االستثمارات سوف تزيد إمدادات األغذية 
الكلية، فإن ذلك ال ينطوي على حدوث زيادة 

في توافر األغذية احمللية، السيما عندما تصدر 
األغذية املنتجة إلى البلد املستثمر.

ت
ت الدوالرا

مبليارا

األغذية املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 
واملشروبات

الزراعة والغابات 
وصيد األسماك

الشكل 2: االستثمارات األجنبية املباشرة في الزراعة واألغذية واملشروبات 1990-2007، مبليارات الدوالرات
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بل إن هذه اإلمدادات قد تتناقص عندما 

يتحكم مشروع االستثمارات الدولية في 

املوارد من األراضي واملياه على حساب صغار 

احلائزين احملليني. كما أن حتكم بلدان أخرى في 

األراضي على نطاق واسع قد يثير أسئلة حول 

التدخل والنفوذ السياسي.

مدونة السلوك 

اخملاوف التي أثيرت من أن املصالح احمللية ليست 

موضع تأكيد في عقود االستثمار واتفاقيات 

االستثمار الدولية، ومن أن االستثمارات 

األجنبية في امتالك األراضي ال تفضي على 

الدوام إلى فوائد إمنائية محلية في املدى 

الطويل، ومن أن القوانني احمللية في هذا 

اجملال غير كافية، هي التي شجعت الدعوة 

إلى مدونة السلوك أو اخلطوط التوجيهية 

لتشجيع االستثمار املسؤول في الزراعة. وفي 

احلقيقية أن العديد من البلدان يفتقر إلى 

اآلليات القانونية أو اإلجرائية الالزمة حلماية 

احلقوق احمللية ومراعاة املصالح وسبل املعيشة 

والرعاية االجتماعية.

وتتعاون املنظمة، األونكتاد، والصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، في 

وضع مدونة سلوك طوعية تبرز احلاجة إلى 

الشفافية والتنبؤ واالستدامة ومشاركة 

أصحاب الشأن، وتشمل الشواغل احمللية 

املتعلقة باألمن الغذائي والتنمية الريفية. 

وستوفر هذه املدونة، التي تستند إلى 

بحوث مشتركة ومفصلة تتعلق بطبيعة 

ونطاق وتأثيرات االستثمار األجنبي وأفضل 

املمارسات في القانون والسياسات ، إطاراً 

ميكن أن تستند إليه التشريعات الوطنية، 

واتفاقات االستثمار الدولية، واملبادرات 

العاملية عن املسؤولية االجتماعية املؤسسية 

وعقود االستثمار الفردية.

كما تقوم منظمة األغذية والزراعة بوضع 
خطوط توجيهية طوعية بشأن احلوكمة 

املسؤولة عن حيازة األراضي وغيرها من املوارد 
الطبيعية، بالتعاون مع املنظمات الدولية 

األخرى، مثل موئل األمم املتحدة والبنك الدولي. 
ويشمل األساس املنطقي ملدونة السلوك 

هذه: أن لالستثمارات األجنبية فرصة هائلة 
للمساعدة في تلبية احتياجات االستثمار 

في البلدان النامية، وتقدمي فوائد إمنائية 
عديدة على املدى البعيد، وإثارة االهتمام 

العاملي بالتأثيرات على صغار املزارعني وعلى 
األمن الغذائي ملا حدث مؤخراً من امتالك 

أو تأجير األراضي لألجانب على نطاق واسع؛ 
وهناك مخاوف من أال يوضع القلق احمللي في 

االعتبار بصورٍة كافية في عقود االستثمار 
وفي اتفاقيات االستثمار الدولية، وأن القوانني 

احمللية ال تعطي في بعض األحيان ضمانات 
كافية؛ وأن اخلطوط التوجيهية الدولية قد 

تشجع االستثمارات الزراعية املسؤولة التي 

من شأنها أن تفيد جميع أصحاب الشأن.

أسئلة ينبغي مراعاتها في 
السياسات

للبلدان النامية:

القانونية  _ واألطر  السياسات  هي  ما 
األخص  وعلى  الفوائد،  لتعظيم  الالزمة 

احملليني؟ للسكان 
كيف ميكن تشجيع االستثمارات املستهدفة  _

في الداخل؟ وكيف ميكن خلق قطاع 
االستثمارات؟ هذه  لتلقي  محلي 

كيف ميكن تهيئة مناخ إيجابي لالستثمارات؟  _
كيف ميكن حتقيق االتساق بني تشجيع  _

االستثمارات إلى الداخل واالستراتيجيات 
القائمة لألمن الغذائي والتنمية الريفية؟

ما هي الضمانات املطلوبة فيما يتعلق  _
بحقوق استخدام األراضي وإشراك أصحاب 

الشأن وتعويضهم؟

للمستثمرين:

ملاذا التركيز على احليازة؟ وما هي بدائل  _

االستثمار غير املباشر؟

كيف ميكن تشجيع االستثمارات في اخلارج؟  _

وما هي املعلومات واحلوافز املطلوبة؟

كيف ميكن تعبئة أموال القطاع اخلاص؟  _

ما نوع مدونة السلوك الوطنية املطلوبة؟ _

للمجتمع الدولي:

لتلبية  _ برامج لالستثمار  كيف ميكن وضع 

احتياجات االستثمار - التوفيق بني رأس 

املال والفرص؟

هل هناك حاجة إلى آلية دولية تغطي  _

اتفاقات االستثمار وفض النزاعات؟

عن  _ العاملية  املبادرات  استدعاء  ميكن  كيف 

إلى  التضامنية  االجتماعية  املسؤولية 

العملية؟ هذه 


