
يوضح تقرير حالة األغذية والزراعة 2012: االستثامر يف الزراعة من أجل 

مستقبل أفضل أن املزارعني هم أكرب املستثمرين يف الزراعة بالبلدان 

النامية. وعليه، يذهب إىل القول بأن املزارعني وقراراتهم االستثامرية 

يجب أن تُكون يف صميم أية اسرتاتيجية ترمى إىل تحسني االستثامر 

العامة  املوارد  أن  تبني كيف  قرائن  التقرير كذلك  الزراعي. ويقدم 

ميكن استخدامها بفعالية أكرب لتحفيز االستثامر الخاص، والسيام من 

قبل املزارعني أنفسهم، وتوجيه املوارد العامة والخاصة نحو تحقيق 

حول  التقرير  هذا  ويتمحور  اجتامعياً.  املفيدة  النتائج  من  املزيد 

مراكمة املزارعني لرأس املال يف الزراعة، وحول االستثامرات من جانب 

الحكومات لتيسري هذا الرتاكم. 

إن التنمية الزراعية أساسية لتعزيز النمو الزراعي، وتقليل الفقر 

العامل  من  األقاليم  شهدت  وقد  البيئية.  االستدامة  وتعزيز  والجوع، 

التي يسودها الجوع والفقر املدِقع بصورة واسعة اليوم - جنوب آسيا 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى - معدالت استثامر من جانب عامل 

الزراعة راكدة أو آخذة يف االنخفاض يف مجال الزراعة ملدة ثالثة عقود 

حتى اآلن. وتدل القرائن األخرية عىل وجود عالمات تحسن، غري أن 

القضاء املربم عىل الجوع يف هذه املناطق ومناطق أخرى وتحقيق ذلك 

بصورة مستدامة، سوف يحتاج إىل زيادات كبرية يف مستوى االستثامر 

داخل املزرعة يف الزراعة، وأن تحدث تحسينات دراماتيكية يف كل من 

مستوى ونوعية االستثامر الحكومي.

• االستغناء 	 ميكن  ال  أمر  ُمواٍت  استثامري  مناخ  وجود  إن 

للسامح  يكفي  ال  كان  وإن  الزراعة،  يف  لالستثامر  عنه 

ولضامن  باالستثامر  الصغرية  الحيازات  أصحاب  من  للكثري 

فيها  املرغوب  بالغايات  النطاق  الواسع  االستثامر  يفي  أن 

 . اجتامعياً

خاصة  – مسؤولية  املانحة  والجهات  الحكومات  تتحمل 

عىل  التغلب  يف  الصغرية  الحيازات  أصحاب  ملساعدة 

أصحاب  فيواجه  واالستثامر.  املدخرات  أمام  العوائق 

خاصة  بصفة  صارمة  قيوداً  غالباً  الصغرية  الحيازات 

يديرون  ألنهم  الزارعة  يف  االستثامر  يريدون  عندما 

الكفاف،  حد  من  جداً  قريب  هامش  عىل  عملياتهم 

يتحملوا  أو  يدخروا  أن  يستطيعون  ال  أنهم  حيث 

املزيد من حقوق  مخاطر إضافية. وهم يحتاجون إىل 

وخدمات  ريفية  تحتية  بنية  وإىل  اآلمنة  امللكية 

األقوى  املنتجني  منظامت  شأن  ومن  أفضل.  عامة 

املخاط  هذه  إدارة  يف  تساعدهم  أن  كالتعاونيات 

كام  األسواق،  ولوجهم  عند  الحجم  وفورات  وتحقيق 

أن شبكات األمان االجتامعي واملدفوعات املحولة قد 

سواء  بها،  واالحتفاظ  األصول  مراكمة  عىل  تساعدهم 

يختارونها  أخرى  أنشطة  يف  أو  الزراعة  يف  ذلك  كان 

نفسهم. بأ

واملجتمع  – الدولية  واملنظامت  الحكومات  عىل  يجب 

تكون  أن  كفالة  االستثامرية  والهيئات  املدين 

مفيدة  الزراعة  يف  النطاق  الواسعة  االستثامرات 

الواسعة  فاالستثامرات  بيئياً.  ومستدامة  اجتامعياً 

مؤسسات  بها  تقوم  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  النطاق، 

للعاملة  فرصاً  تتيح  قد  سياديون  ومستثمرون  أجنبية 

كذلك  ميكن  ولكنها  الزراعة،  يف  التكنولوجيا  ولنقل 

املحليني،  السكان  معيشة  ُسبُل  مخاطر عىل  تفرض  أن 

الواضحة.  غري  امللكية  حقوق  حاالت  يف  وبخاصة 

طريق  عن  االستثامرات  هذه  حوكمة  تحسني  ويجب 

الشاملة  املشاركة  ومناذج  واملساءلة  الشفافية  زيادة 

للسكان  تسمح  بل  األرض  نقل  عىل  تنطوي  ال  التي 

باالستفادة.  املحليني 

• أموالها 	 توجيه  إىل  املانحة  والجهات  الحكومات  تحتاج 

ذات  األساسية  العامة  السلع  توفري  نحو  املحدودة  العامة 

تتفاوت  وسوف  املرتفع.  واالجتامعي  االقتصادي  املردود 

الوقت، غري  املوقع ومرور  العام حسب  االستثامر  أولويات 

أنواع اإلنفاق تكون  الدالئل تشري بوضوح إىل أن بعض  أن 

مثل  العامة،  السلع  يف  فاالستثامر  أخرى.  أنواع  من  أفضل 

الريفية  والطرق  اإلنتاجية  تزيد من  التي  الزراعية  البحوث 
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االستثمـار فـي الـزراعـة 
من أجل مستقبل أفضل

بالنسبة  أعىل  مردودية  ذات  الدوام  عىل  تكون  والتعليم، 

غالباً  والتي  مثالً  األسمدة  دعم  عىل  اإلنفاق  من  للمجتمع 

الريف، وتوزع بطرق  أعيان  الصفوة من  يَستحِوذ عليها  ما 

القطاع الخاص. إن مثل هذا الدعم  تَُض مبُورِّدي مدخالت 

ال  أنه  غري  السياسية،  الناحية  من  شعبية  يكتسب  قد 

فبرتكيزها  العامة.  لألموال  األفضل  االستعامل  عادة  ميثل 

للموارد  املستدامة  اإلدارة  ذلك  يف  مبا  العامة،  السلع  عىل 

املرصوفات  تأثري  من  تزيد  أن  للحكومات  ميكن  الطبيعية، 

ويجب  الفقر.  من  الحد  وعىل  الزراعي  النمو  عىل  العامة 

والقدرات  املؤسسات،  بناء  يف  تستثمر  أن  الحكومات  عىل 

لالستثامر  متكينية  بيئة  لدعم  وذلك  الضورية،  البرشية 

الزراعي. 
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ينبغي للمزارعني أن يشكلوا محور أي اسرتاتيجية 
لالستثامر 

بشأن  اآلن  حتى  إعدادها  تم  بيانات  أشمل  التقرير  هذه  يقدم 

األحجام النسبية لالستثامر وتدفقات املرصوفات من جانب املزارعني 

القطاع  من  األجانب  واملستثمرين  املانحة  والجهات  والحكومات 

وينفق   . واملتوسط   - املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف  الخاص 

مستثمرو القطاع العام والخاص مواردهم عىل أشياء مختلفة وألسباب 

التمييز بني االستثامر واملرصوفات.  مختلفة، وليس من السهل دامئاً 

وببساطة، فإن االستثامر ينطوي عىل مراكمة األصول التي تولِّد دخالً 

زائداً أو منافع أخرى يف املستقبل، يف حني تنطوي املرصوفات أيضاً عىل 

مرصوفات جارية ومدفوعات محولة ال تعترب استثامراً عادة. 

وعىل الرغم من هذه القيود املفاهيمية والعملية، فإن أفضل 

البيانات املتاحة تشري إىل أن املزارعني يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط يستثمرون يف رأس املال السهمي داخل مزارعهم كل سنة 

أكرث من أربعة أضعاف ما تستثمره حكوماتهم يف القطاع الزراعي. 

عىل  املرصوفات  تجعل  املزارعني  استثامرات  أن  ذلك،  من  واألكرث 

الزراعة من جانب الجهات املانحة الدولية ومستثمري القطاع الخاص 

األجانب تبدو ِقزْمة. وهذه الهيمنة من جانب استثامرات املزارعني 

أية  املهم يف  العنرص املحوري  أنهم يجب أن يكونوا  الخاصة تعنى 

اسرتاتيجية ترمى إىل زيادة حجم وفعالية االستثامر الزراعي.

وجود مناخ محفز لالستثامر رضوري للزراعة 

الذي  االستثامر  مبناخ  مبارشة  االستثامرية  املزارعني  قرارات  تتأثر 

يقومون  املزارعني  من  الكثري  أن  من  الرغم  وعىل  داخله.  يعملون 

تكون  قد  )ألنه  داعمة  استثامرية غري  مناخات  باالستثامر حتى يف 

تطرح  التي  الدالئل  من  القليل  القدر  فإن  قليلة(،  بدائل  لديهم 

للمناقشة يف هذا التقرير تبني أن املزارعني تزداد استثامراتهم يف وجود 

مناخ مواٍت لالستثامر، وتزداد احتامالت أن يتمخض استثامرهم عن 

نتائج مفيدة اجتامعياً واقتصادياً. 

ويعتمد وجود أو غياب مناخ مواٍت لالستثامر عىل األسواق 

والحكومات. فاألسواق تُولِد حوافز سعرية تعطى إشارات للمزارعني 

وألصحاب املرشوعات الخاصة اآلخرين متى وأين توجد الفرص التي 

البيئة  خلق  عن  مسؤولة  والحكومات  مربحة.  االستثامرات  تجعل 

القطاع  مستثمري  مُتِكن  التي  واملؤسسية  والسياساتية  القانونية، 

الخاص من االستجابة لفرص السوق بطرق مسؤولة اجتامعياً. ففي 

غياب بيئة متكينية وحوافز سوق مناسبة، لن يقوم املزارعون بتقديم 

استثامرات كافية للزراعة، كام أن استثامراتهم قد ال تحقق النتائج 

لالستثامر  متكينية  بيئة  بناء  إن  الحقيقة،  ويف  املثالية.  االجتامعية 

الخاص والحفاظ عليها، هو يف حد ذاته أحد أهم االستثامرات التي 

ميكن أن يقوم بها القطاع العام. 

إن عنارص املناخ العام الصالح لالستثامر معروفة جيداً، وإن 

العوامل تتسم بنفس األهمية، بل وبأهمية أكرب يف  كثرياً من نفس 

البيئة التمكينية للزراعة: الحوكمة الجيدة، واستقرار االقتصاد الكيل، 

والسياسات التجارية الشفافة واملستقرة، ومؤسسات السوق الفعالة 

واحرتام حقوق امللكية. وتؤثر الحكومات كذلك عىل حوافز السوق 

التي تجتذب االستثامرات يف الزراعة بالنسبة لقطاعات أخرى، وذلك 

من خالل تقديم الدعم أو تحديد الضائب لقطاع الزراعة، وأسعار 

العناية  بذل  ينبغي  ثم  ومن  التجارية،  والسياسات  العملة  تحويل 

لضامن املعاملة املُنِصفة للزراعة. كام أن كفالة إطار مناسب لالستثامر 

يف الزراعة يتطلب كذلك إدراج التكاليف والفوائد البيئية يف الحوافز 

االقتصادية التي تواجه املستثمرين يف الزراعة، وإنشاء آليات تيرس 

االنتقال إىل نظم اإلنتاج املستدامة. 

الحكومات تستطيع مساعدة أصحاب الحيازات الصغرية 
للتغلب عىل تحديات االستثامر

إن املزارعني يف الكثري من البلدان ذات الدخل املنخفض  واملتوسط 

يواجهون بيئة غري مواتية، وحوافز ضعيفة ليك يستثمروا يف الزراعة. 

تشمل  نوعية  قيوداً  الصغرية  الحيازات  أصحاب  يُواِجه  ما  وغالباً 

الفقر املدقع وضعف حقوق امللكية وصعوبة الوصول إىل األسواق 

والخدمات املالية، والتعرض للصدمات، والقدرة املحدودة عىل تحمل 

املخاطر. كام أن كفالة وجود ساحة عمل تكفل العدالة بني أصحاب 

لسببي  أهمية  ذو  أمر  لهو  املستثمرين  وكبار  الصغرية  الحيازات 

للنساء  بالنسبة  الحال  هو  وهذا  االقتصاديني.  والكفاءة  اإلنصاف 

املشتغالت بالزراعة، واللوايت يواجهن غالباً قيوداً أكرث رصامة: فيمكن 

الحيازات  تسمح ألصحاب  أن  والشاملة  الفعالة  املنتجني  ملنظامت 

الصغرية بأن يتغلبوا عىل بعض القيود التي يواجهونها يف الوصول إىل 

بعض األسواق، ويف الحصول عىل املوارد الطبيعية والخدمات املالية. 

أن تلعب كذلك دوراً  األمان  للتحويالت االجتامعية ومخططات شبكات  وميكن 

كأدوات سياساتية تسمح ألصحاب الحيازات الصغرية األكرث فقراً أن يوسعوا من 

قاعدة أصولهم. وميكن أن يكون ذلك مفيداً يف التغلب عىل اثنني من بني أكرث القيود 

التي يواجهها أصحاب الحيازات الصغرية الفقراء رصامة وهام: عدم وجود مدخرات 

خاصة بهم أو فرصة للوصول إىل االئتامن، وعدم وجود تأمني ضد املخاطر. فمثل 

هذه اآلليات ميكن أن تسمح ألصحاب الحيازات الصغرية من الفقراء واألرس الريفية 

)البرشية،  الفقر، غري أن اختيارهم لألصول  تَُكِون أصوالً، وأن تتخطى رِشاك  أن 

واملادية، والطبيعية أو رأس املال( وأنشطتهم )كاألنشطة الزراعية وغري الزراعية( 

تعتمد عىل الشكل الكىل للحوافز، كام تعتمد عىل ظروف كل أرسة بصورة منفردة.

االستثامر الخاص الواسع النطاق يتيح الفرص ولكنه يحتاج إىل الحوكمة 

إن التدفق املتزايد من األموال الدولية املوجهة نحو حيازة األرايض عىل نطاق واسع 

من جانب الرشكات الخاصة، وصناديق االستثامر، وصناديق الرثوة السيادية، قد 

حظى باهتامم كبري. كام أن النطاق املحدود لهذه الوسائل االستثامرية يعني أنه من 

املرجح أن ترتتب عليها تأثريات هامشية فقط من ناحية اإلنتاج الزراعي العاملي. 

ومع ذلك، فإن التأثري املحتمل عىل املستوى املحىل وكذلك إمكانات النمو املستقبيل 

قد أدت إىل وجود هواجس بشأن حدوث تأثريات بيئية واجتامعية سلبية محتملة، 

والسيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض، والتي غالباً ما تكون لديها قدرة أقل عىل 

وضع وتنفيذ إطار تنظيمي لتناول هذه القضايا.

وميكن لالستثامر الواسع النطاق أن يقدم فرصاً لزيادة اإلنتاج واملكاسب التي 

ولكن  التكنولوجيا،  نقل  وتُولِّيد فرص عاملة، وتشجيع  املصدرون،  عليها  يحصل 

ذلك ميكن أن ينطوي عىل مخاطر من حيث االفتئات عىل حقوق مستعميل األرض 

قدرة  تحسني  الواضحة  التحديات  ومن  سلبية.  بيئية  تأثريات  وتوليد  الحاليني، 

الحكومات واملجتمعات املحلية عىل التفاوض بشأن عقود تحرتم حقوق املجتمعات 

املحلية وقدرتها أيضاً عىل متابعة هذه العقود وإنفاذها. إن صكوكاً مثل مبادئ 

االستثامر الزراعي املسؤول واملبادئ التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة لحيازة 

األرض ومصايد األسامك والغابات يف إطار األمن الغذايئ الوطني تُوفِر إطاراً لهذا 

الغرض. وينبغي كذلك تشجيع وضع مناذج بديلة وأكرث شموالً للمستثمرين الواسعي 

النطاق، تتيح الفرص ملزيد من املشاركة من جانب املزارعني املحليني يف سالسل 

القيمة الزراعية.

االستثامر يف السلع العامة يِغُل عائدات عالية يف النمو الزراعي 
والحد من الفقر 

إن توفري السلع العامة جزء جوهري من البيئة التمكينية لالستثامر الزراعي. وتشري 

أن  املاضية، إىل  الخمسة  العقود  البلدان خالل  العديد من  املستمدة من  الدالئل 

االستثامر العام يف البحث والتطوير الزراعيني والتعليم والبنية التحتية الريفية يعطى 

عائدات أعىل من املرصوفات األخرى مثل دعم املدخالت. كام أن االستثامر يف السلع 

العامة من أجل الزراعة يعطى عائدات قوية من حيث اإلنتاجية الزراعية والحد من 

الفقر، مام يشري إىل أن هذين العنرصين متسقان مع بعضهام البعض وليسا متنافسني. 

ويرجح لالستثامر يف السلع العامة داخل املناطق الريفية أن يكون تكميلياً بطبيعته، 

وأن االستثامرات يف التعليم والبنية التحتية الريفية تنحو نحو زيادة االستثامر الزراعي، 

وغالباً ما توضع تلك االستثامرات بني أعىل مصادر النمو الزراعي والنمو االقتصادي 

الشامل يف املناطق الريفية. ويتفاوت التأثري النسبي لالستثامرات البديلة بحسب البلد، 

ومن ثم فإن أولويات االستثامر ينبغي أن تتحدد محلياً، غري أن عائدات االستثامر يف 

السلع العامة يف املناطق الريفية يعزز بعضها البعض.

تحسني أداء املرصوفات العامة 

عىل الرغم من كرثة األدلة التي تُوثِق العائدات االقتصادية واالجتامعية من االستثامر 

يف السلع العامة، والتي تدعم الزراعة بصورة مبارشة وغري مبارشة، فإن مخصصات 

امليزانية الحكومية ال تعكس دامئاً هذه األولوية، واإلنفاق الفعيل ال يعكس دامئاً 

مخصصات امليزانية. ويقع اللوم عىل عدد من العنارص السياسية واالقتصادية، مبا يف 

ذلك العمل الجامعي من جانب جامعات املصالح القوية، وصعوبات 

مهالت  فيها  توجد  التي  الناجحة  االستثامرات  إىل  املسؤولية  عْزو 

تنفيذ طويلة ومنافع منترشة )مثلام يحدث بالنسبة للكثري من السلع 

الزراعية والسلع الريفية العامة(، وإىل ضعف الحوكمة والفساد. كام 

أن تعزيز املؤسسات الريفية وزيادة الشفافية يف عملية صنع القرارات 

من شأنهام تحسني أداء الحكومات والجهات املانحة من حيث ضامن 

تخصيص املوارد العامة الشحيحة لتحقيق أكرث النتائج مردودية من 

لتحسني  الجهود  الحكومات  من  الكثري  وتَبُذل  االجتامعية.  الناحية 

عمليات  ذلك  يف  مبا  مرصوفاتها،  وكفاءة  واالستهداف  التخطيط، 

امليزانية األكرث شفافية وشموالً. ويحتاج األمر إىل عمل املزيد من أجل 

تشجيع هذه الجهود. 

الرسائل الرئيسية التي يوجهها هذا التقرير 

• فعالية 	 االسرتاتيجيات  أكرث  أحد  هو  الزراعة  يف  االستثامر  إن 

التي  األقاليم  االستدامة. وإن  الفقر والجوع وتعزيز  للحد من 

اإلنفاق  الزراعي ومن  املال  العامل من رأس  ركدت فيها حصة 

أيضاً  هي  املاضية،  الثالثة  العقود  أثناء  انخفضت  أو  الزراعي 

الطلب  تزايد  يضع  وسوف  اليوم.  العامل  يف  والجوع  للفقر  بؤر 

متزايداً  ضغطاً  القادمة  العقود  خالل  الزراعية  املنتجات  عىل 

يف  بالفعل  بشدة  تدهورت  التي  الطبيعية  املوارد  قاعدة  عىل 

الكثري من األقاليم النامية. واالستثامر مطلوب من أجل الحفاظ 

أن  كام  املستدام.  اإلنتاج  إىل  واالنتقال  الطبيعية  املوارد  عىل 

ملموسة  زيادة  إىل  يحتاج  الجوع  واملستدام عىل  املربم  القضاء 

الزراعي بل ويحتاج، وهذا هو األهم، إىل تحسني  يف االستثامر 

نوعية االستثامر. 

• الزراعة. 	 يف  لالستثامر  األكرب  املصدر  بحق  هم  املزارعني  إن 

عىل الرغم من إيالء االهتامم مؤخراً لالستثامر األجنبي املبارش 

ضعف  من  أيضاً  الرغم  وعىل  الرسمية،  اإلمنائية  واملساعدة 

البيئات التمكينية التي يواجهها الكثري من املزارعني، فإن استثامر 

االستثامر هذه  مصادر  يجعل  املزرعة  داخل  أنفسهم  املزارعني 

االستثامرات  حجم  ملموسة  بصورة  وتتجاوز  بل  ِقزمة،  تبدو 

السهمي  املال  رأس  يف  املزرعة  داخل  االستثامر  إن  الحكومية. 

األخرى  املصادر  عىل  مرات  ثالث  من  بأكرث  يزيد  الزراعي 

لالستثامر مجتَمعة. 

• زيادة 	 اسرتاتيجية  يف  رئيسياً  دوراً  املزارعون  يلعب  أن  يجب 

كافية  تكون  لن  استثامراتهم  أن  غري  القطاع،  يف  االستثامر 

الزراعي.  لالستثامر  مناسباً  مناخاً  العام  القطاع  يهِيئ  مل  ما 

يف  تجاهلها  يتم  ولكن  جيداً،  معروفة  األساسية  املتطلبات  إن 

القانون، وارتفاع  الحوكمة، وغياب دور  الغالب األعم. فََضعف 

التجارة  امللكية غري اآلمنة، وقواعد  الفساد، وحقوق  مستويات 

املتعسفة، والضائب املفروضة عىل الزراعة بالنسبة للقطاعات 

األخرى، وعدم توفري بنية تحتية وخدمات عامة كافية يف املناطق 

من  تزيد  جميعها  الشحيحة،  العامة  املوارد  وتبديد  الريفية، 

التكاليف واملخاطر املرتبطة بالزراعة، وتقلل بشدة من الحوافز 

التي تجتذب االستثامر يف هذا القطاع. ويجب عىل الحكومات 

أن تستثمر يف بناء املؤسسات والقدرات البرشية الضورية لدعم 

بيئة متكينية لالستثامر الزراعي. 
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ينبغي للمزارعني أن يشكلوا محور أي اسرتاتيجية 
لالستثامر 

بشأن  اآلن  حتى  إعدادها  تم  بيانات  أشمل  التقرير  هذه  يقدم 

األحجام النسبية لالستثامر وتدفقات املرصوفات من جانب املزارعني 

القطاع  من  األجانب  واملستثمرين  املانحة  والجهات  والحكومات 

وينفق   . واملتوسط   - املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف  الخاص 

مستثمرو القطاع العام والخاص مواردهم عىل أشياء مختلفة وألسباب 

التمييز بني االستثامر واملرصوفات.  مختلفة، وليس من السهل دامئاً 

وببساطة، فإن االستثامر ينطوي عىل مراكمة األصول التي تولِّد دخالً 

زائداً أو منافع أخرى يف املستقبل، يف حني تنطوي املرصوفات أيضاً عىل 

مرصوفات جارية ومدفوعات محولة ال تعترب استثامراً عادة. 

وعىل الرغم من هذه القيود املفاهيمية والعملية، فإن أفضل 

البيانات املتاحة تشري إىل أن املزارعني يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط يستثمرون يف رأس املال السهمي داخل مزارعهم كل سنة 

أكرث من أربعة أضعاف ما تستثمره حكوماتهم يف القطاع الزراعي. 

عىل  املرصوفات  تجعل  املزارعني  استثامرات  أن  ذلك،  من  واألكرث 

الزراعة من جانب الجهات املانحة الدولية ومستثمري القطاع الخاص 

األجانب تبدو ِقزْمة. وهذه الهيمنة من جانب استثامرات املزارعني 

أية  املهم يف  العنرص املحوري  أنهم يجب أن يكونوا  الخاصة تعنى 

اسرتاتيجية ترمى إىل زيادة حجم وفعالية االستثامر الزراعي.

وجود مناخ محفز لالستثامر رضوري للزراعة 

الذي  االستثامر  مبناخ  مبارشة  االستثامرية  املزارعني  قرارات  تتأثر 

يقومون  املزارعني  من  الكثري  أن  من  الرغم  وعىل  داخله.  يعملون 

تكون  قد  )ألنه  داعمة  استثامرية غري  مناخات  باالستثامر حتى يف 

تطرح  التي  الدالئل  من  القليل  القدر  فإن  قليلة(،  بدائل  لديهم 

للمناقشة يف هذا التقرير تبني أن املزارعني تزداد استثامراتهم يف وجود 

مناخ مواٍت لالستثامر، وتزداد احتامالت أن يتمخض استثامرهم عن 

نتائج مفيدة اجتامعياً واقتصادياً. 

ويعتمد وجود أو غياب مناخ مواٍت لالستثامر عىل األسواق 

والحكومات. فاألسواق تُولِد حوافز سعرية تعطى إشارات للمزارعني 

وألصحاب املرشوعات الخاصة اآلخرين متى وأين توجد الفرص التي 

البيئة  خلق  عن  مسؤولة  والحكومات  مربحة.  االستثامرات  تجعل 

القطاع  مستثمري  مُتِكن  التي  واملؤسسية  والسياساتية  القانونية، 

الخاص من االستجابة لفرص السوق بطرق مسؤولة اجتامعياً. ففي 

غياب بيئة متكينية وحوافز سوق مناسبة، لن يقوم املزارعون بتقديم 

استثامرات كافية للزراعة، كام أن استثامراتهم قد ال تحقق النتائج 

لالستثامر  متكينية  بيئة  بناء  إن  الحقيقة،  ويف  املثالية.  االجتامعية 

الخاص والحفاظ عليها، هو يف حد ذاته أحد أهم االستثامرات التي 

ميكن أن يقوم بها القطاع العام. 

إن عنارص املناخ العام الصالح لالستثامر معروفة جيداً، وإن 

العوامل تتسم بنفس األهمية، بل وبأهمية أكرب يف  كثرياً من نفس 

البيئة التمكينية للزراعة: الحوكمة الجيدة، واستقرار االقتصاد الكيل، 

والسياسات التجارية الشفافة واملستقرة، ومؤسسات السوق الفعالة 

واحرتام حقوق امللكية. وتؤثر الحكومات كذلك عىل حوافز السوق 

التي تجتذب االستثامرات يف الزراعة بالنسبة لقطاعات أخرى، وذلك 

من خالل تقديم الدعم أو تحديد الضائب لقطاع الزراعة، وأسعار 

العناية  بذل  ينبغي  ثم  ومن  التجارية،  والسياسات  العملة  تحويل 

لضامن املعاملة املُنِصفة للزراعة. كام أن كفالة إطار مناسب لالستثامر 

يف الزراعة يتطلب كذلك إدراج التكاليف والفوائد البيئية يف الحوافز 

االقتصادية التي تواجه املستثمرين يف الزراعة، وإنشاء آليات تيرس 

االنتقال إىل نظم اإلنتاج املستدامة. 

الحكومات تستطيع مساعدة أصحاب الحيازات الصغرية 
للتغلب عىل تحديات االستثامر

إن املزارعني يف الكثري من البلدان ذات الدخل املنخفض  واملتوسط 

يواجهون بيئة غري مواتية، وحوافز ضعيفة ليك يستثمروا يف الزراعة. 

تشمل  نوعية  قيوداً  الصغرية  الحيازات  أصحاب  يُواِجه  ما  وغالباً 

الفقر املدقع وضعف حقوق امللكية وصعوبة الوصول إىل األسواق 

والخدمات املالية، والتعرض للصدمات، والقدرة املحدودة عىل تحمل 

املخاطر. كام أن كفالة وجود ساحة عمل تكفل العدالة بني أصحاب 

لسببي  أهمية  ذو  أمر  لهو  املستثمرين  وكبار  الصغرية  الحيازات 

للنساء  بالنسبة  الحال  هو  وهذا  االقتصاديني.  والكفاءة  اإلنصاف 

املشتغالت بالزراعة، واللوايت يواجهن غالباً قيوداً أكرث رصامة: فيمكن 

الحيازات  تسمح ألصحاب  أن  والشاملة  الفعالة  املنتجني  ملنظامت 

الصغرية بأن يتغلبوا عىل بعض القيود التي يواجهونها يف الوصول إىل 

بعض األسواق، ويف الحصول عىل املوارد الطبيعية والخدمات املالية. 

أن تلعب كذلك دوراً  األمان  للتحويالت االجتامعية ومخططات شبكات  وميكن 

كأدوات سياساتية تسمح ألصحاب الحيازات الصغرية األكرث فقراً أن يوسعوا من 

قاعدة أصولهم. وميكن أن يكون ذلك مفيداً يف التغلب عىل اثنني من بني أكرث القيود 

التي يواجهها أصحاب الحيازات الصغرية الفقراء رصامة وهام: عدم وجود مدخرات 

خاصة بهم أو فرصة للوصول إىل االئتامن، وعدم وجود تأمني ضد املخاطر. فمثل 

هذه اآلليات ميكن أن تسمح ألصحاب الحيازات الصغرية من الفقراء واألرس الريفية 

)البرشية،  الفقر، غري أن اختيارهم لألصول  تَُكِون أصوالً، وأن تتخطى رِشاك  أن 

واملادية، والطبيعية أو رأس املال( وأنشطتهم )كاألنشطة الزراعية وغري الزراعية( 

تعتمد عىل الشكل الكىل للحوافز، كام تعتمد عىل ظروف كل أرسة بصورة منفردة.

االستثامر الخاص الواسع النطاق يتيح الفرص ولكنه يحتاج إىل الحوكمة 

إن التدفق املتزايد من األموال الدولية املوجهة نحو حيازة األرايض عىل نطاق واسع 

من جانب الرشكات الخاصة، وصناديق االستثامر، وصناديق الرثوة السيادية، قد 

حظى باهتامم كبري. كام أن النطاق املحدود لهذه الوسائل االستثامرية يعني أنه من 

املرجح أن ترتتب عليها تأثريات هامشية فقط من ناحية اإلنتاج الزراعي العاملي. 

ومع ذلك، فإن التأثري املحتمل عىل املستوى املحىل وكذلك إمكانات النمو املستقبيل 

قد أدت إىل وجود هواجس بشأن حدوث تأثريات بيئية واجتامعية سلبية محتملة، 

والسيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض، والتي غالباً ما تكون لديها قدرة أقل عىل 

وضع وتنفيذ إطار تنظيمي لتناول هذه القضايا.

وميكن لالستثامر الواسع النطاق أن يقدم فرصاً لزيادة اإلنتاج واملكاسب التي 

ولكن  التكنولوجيا،  نقل  وتُولِّيد فرص عاملة، وتشجيع  املصدرون،  عليها  يحصل 

ذلك ميكن أن ينطوي عىل مخاطر من حيث االفتئات عىل حقوق مستعميل األرض 

قدرة  تحسني  الواضحة  التحديات  ومن  سلبية.  بيئية  تأثريات  وتوليد  الحاليني، 

الحكومات واملجتمعات املحلية عىل التفاوض بشأن عقود تحرتم حقوق املجتمعات 

املحلية وقدرتها أيضاً عىل متابعة هذه العقود وإنفاذها. إن صكوكاً مثل مبادئ 

االستثامر الزراعي املسؤول واملبادئ التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة لحيازة 

األرض ومصايد األسامك والغابات يف إطار األمن الغذايئ الوطني تُوفِر إطاراً لهذا 

الغرض. وينبغي كذلك تشجيع وضع مناذج بديلة وأكرث شموالً للمستثمرين الواسعي 

النطاق، تتيح الفرص ملزيد من املشاركة من جانب املزارعني املحليني يف سالسل 

القيمة الزراعية.

االستثامر يف السلع العامة يِغُل عائدات عالية يف النمو الزراعي 
والحد من الفقر 

إن توفري السلع العامة جزء جوهري من البيئة التمكينية لالستثامر الزراعي. وتشري 

أن  املاضية، إىل  الخمسة  العقود  البلدان خالل  العديد من  املستمدة من  الدالئل 

االستثامر العام يف البحث والتطوير الزراعيني والتعليم والبنية التحتية الريفية يعطى 

عائدات أعىل من املرصوفات األخرى مثل دعم املدخالت. كام أن االستثامر يف السلع 

العامة من أجل الزراعة يعطى عائدات قوية من حيث اإلنتاجية الزراعية والحد من 

الفقر، مام يشري إىل أن هذين العنرصين متسقان مع بعضهام البعض وليسا متنافسني. 

ويرجح لالستثامر يف السلع العامة داخل املناطق الريفية أن يكون تكميلياً بطبيعته، 

وأن االستثامرات يف التعليم والبنية التحتية الريفية تنحو نحو زيادة االستثامر الزراعي، 

وغالباً ما توضع تلك االستثامرات بني أعىل مصادر النمو الزراعي والنمو االقتصادي 

الشامل يف املناطق الريفية. ويتفاوت التأثري النسبي لالستثامرات البديلة بحسب البلد، 

ومن ثم فإن أولويات االستثامر ينبغي أن تتحدد محلياً، غري أن عائدات االستثامر يف 

السلع العامة يف املناطق الريفية يعزز بعضها البعض.

تحسني أداء املرصوفات العامة 

عىل الرغم من كرثة األدلة التي تُوثِق العائدات االقتصادية واالجتامعية من االستثامر 

يف السلع العامة، والتي تدعم الزراعة بصورة مبارشة وغري مبارشة، فإن مخصصات 

امليزانية الحكومية ال تعكس دامئاً هذه األولوية، واإلنفاق الفعيل ال يعكس دامئاً 

مخصصات امليزانية. ويقع اللوم عىل عدد من العنارص السياسية واالقتصادية، مبا يف 

ذلك العمل الجامعي من جانب جامعات املصالح القوية، وصعوبات 

مهالت  فيها  توجد  التي  الناجحة  االستثامرات  إىل  املسؤولية  عْزو 

تنفيذ طويلة ومنافع منترشة )مثلام يحدث بالنسبة للكثري من السلع 

الزراعية والسلع الريفية العامة(، وإىل ضعف الحوكمة والفساد. كام 

أن تعزيز املؤسسات الريفية وزيادة الشفافية يف عملية صنع القرارات 

من شأنهام تحسني أداء الحكومات والجهات املانحة من حيث ضامن 

تخصيص املوارد العامة الشحيحة لتحقيق أكرث النتائج مردودية من 

لتحسني  الجهود  الحكومات  من  الكثري  وتَبُذل  االجتامعية.  الناحية 

عمليات  ذلك  يف  مبا  مرصوفاتها،  وكفاءة  واالستهداف  التخطيط، 

امليزانية األكرث شفافية وشموالً. ويحتاج األمر إىل عمل املزيد من أجل 

تشجيع هذه الجهود. 

الرسائل الرئيسية التي يوجهها هذا التقرير 

• فعالية 	 االسرتاتيجيات  أكرث  أحد  هو  الزراعة  يف  االستثامر  إن 

التي  األقاليم  االستدامة. وإن  الفقر والجوع وتعزيز  للحد من 

اإلنفاق  الزراعي ومن  املال  العامل من رأس  ركدت فيها حصة 

أيضاً  هي  املاضية،  الثالثة  العقود  أثناء  انخفضت  أو  الزراعي 

الطلب  تزايد  يضع  وسوف  اليوم.  العامل  يف  والجوع  للفقر  بؤر 

متزايداً  ضغطاً  القادمة  العقود  خالل  الزراعية  املنتجات  عىل 

يف  بالفعل  بشدة  تدهورت  التي  الطبيعية  املوارد  قاعدة  عىل 

الكثري من األقاليم النامية. واالستثامر مطلوب من أجل الحفاظ 

أن  كام  املستدام.  اإلنتاج  إىل  واالنتقال  الطبيعية  املوارد  عىل 

ملموسة  زيادة  إىل  يحتاج  الجوع  واملستدام عىل  املربم  القضاء 

الزراعي بل ويحتاج، وهذا هو األهم، إىل تحسني  يف االستثامر 

نوعية االستثامر. 

• الزراعة. 	 يف  لالستثامر  األكرب  املصدر  بحق  هم  املزارعني  إن 

عىل الرغم من إيالء االهتامم مؤخراً لالستثامر األجنبي املبارش 

ضعف  من  أيضاً  الرغم  وعىل  الرسمية،  اإلمنائية  واملساعدة 

البيئات التمكينية التي يواجهها الكثري من املزارعني، فإن استثامر 

االستثامر هذه  مصادر  يجعل  املزرعة  داخل  أنفسهم  املزارعني 

االستثامرات  حجم  ملموسة  بصورة  وتتجاوز  بل  ِقزمة،  تبدو 

السهمي  املال  رأس  يف  املزرعة  داخل  االستثامر  إن  الحكومية. 

األخرى  املصادر  عىل  مرات  ثالث  من  بأكرث  يزيد  الزراعي 

لالستثامر مجتَمعة. 

• زيادة 	 اسرتاتيجية  يف  رئيسياً  دوراً  املزارعون  يلعب  أن  يجب 

كافية  تكون  لن  استثامراتهم  أن  غري  القطاع،  يف  االستثامر 

الزراعي.  لالستثامر  مناسباً  مناخاً  العام  القطاع  يهِيئ  مل  ما 

يف  تجاهلها  يتم  ولكن  جيداً،  معروفة  األساسية  املتطلبات  إن 

القانون، وارتفاع  الحوكمة، وغياب دور  الغالب األعم. فََضعف 

التجارة  امللكية غري اآلمنة، وقواعد  الفساد، وحقوق  مستويات 

املتعسفة، والضائب املفروضة عىل الزراعة بالنسبة للقطاعات 

األخرى، وعدم توفري بنية تحتية وخدمات عامة كافية يف املناطق 

من  تزيد  جميعها  الشحيحة،  العامة  املوارد  وتبديد  الريفية، 

التكاليف واملخاطر املرتبطة بالزراعة، وتقلل بشدة من الحوافز 

التي تجتذب االستثامر يف هذا القطاع. ويجب عىل الحكومات 

أن تستثمر يف بناء املؤسسات والقدرات البرشية الضورية لدعم 

بيئة متكينية لالستثامر الزراعي. 
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يوضح تقرير حالة األغذية والزراعة 2012: االستثامر يف الزراعة من أجل 

مستقبل أفضل أن املزارعني هم أكرب املستثمرين يف الزراعة بالبلدان 

النامية. وعليه، يذهب إىل القول بأن املزارعني وقراراتهم االستثامرية 

يجب أن تُكون يف صميم أية اسرتاتيجية ترمى إىل تحسني االستثامر 

العامة  املوارد  أن  تبني كيف  قرائن  التقرير كذلك  الزراعي. ويقدم 

ميكن استخدامها بفعالية أكرب لتحفيز االستثامر الخاص، والسيام من 

قبل املزارعني أنفسهم، وتوجيه املوارد العامة والخاصة نحو تحقيق 

حول  التقرير  هذا  ويتمحور  اجتامعياً.  املفيدة  النتائج  من  املزيد 

مراكمة املزارعني لرأس املال يف الزراعة، وحول االستثامرات من جانب 

الحكومات لتيسري هذا الرتاكم. 

إن التنمية الزراعية أساسية لتعزيز النمو الزراعي، وتقليل الفقر 

العامل  من  األقاليم  شهدت  وقد  البيئية.  االستدامة  وتعزيز  والجوع، 

التي يسودها الجوع والفقر املدِقع بصورة واسعة اليوم - جنوب آسيا 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى - معدالت استثامر من جانب عامل 

الزراعة راكدة أو آخذة يف االنخفاض يف مجال الزراعة ملدة ثالثة عقود 

حتى اآلن. وتدل القرائن األخرية عىل وجود عالمات تحسن، غري أن 

القضاء املربم عىل الجوع يف هذه املناطق ومناطق أخرى وتحقيق ذلك 

بصورة مستدامة، سوف يحتاج إىل زيادات كبرية يف مستوى االستثامر 

داخل املزرعة يف الزراعة، وأن تحدث تحسينات دراماتيكية يف كل من 

مستوى ونوعية االستثامر الحكومي.

• االستغناء 	 ميكن  ال  أمر  ُمواٍت  استثامري  مناخ  وجود  إن 

للسامح  يكفي  ال  كان  وإن  الزراعة،  يف  لالستثامر  عنه 

ولضامن  باالستثامر  الصغرية  الحيازات  أصحاب  من  للكثري 

فيها  املرغوب  بالغايات  النطاق  الواسع  االستثامر  يفي  أن 

 . اجتامعياً

خاصة  – مسؤولية  املانحة  والجهات  الحكومات  تتحمل 

عىل  التغلب  يف  الصغرية  الحيازات  أصحاب  ملساعدة 

أصحاب  فيواجه  واالستثامر.  املدخرات  أمام  العوائق 

خاصة  بصفة  صارمة  قيوداً  غالباً  الصغرية  الحيازات 

يديرون  ألنهم  الزارعة  يف  االستثامر  يريدون  عندما 

الكفاف،  حد  من  جداً  قريب  هامش  عىل  عملياتهم 

يتحملوا  أو  يدخروا  أن  يستطيعون  ال  أنهم  حيث 

املزيد من حقوق  مخاطر إضافية. وهم يحتاجون إىل 

وخدمات  ريفية  تحتية  بنية  وإىل  اآلمنة  امللكية 

األقوى  املنتجني  منظامت  شأن  ومن  أفضل.  عامة 

املخاط  هذه  إدارة  يف  تساعدهم  أن  كالتعاونيات 

كام  األسواق،  ولوجهم  عند  الحجم  وفورات  وتحقيق 

أن شبكات األمان االجتامعي واملدفوعات املحولة قد 

سواء  بها،  واالحتفاظ  األصول  مراكمة  عىل  تساعدهم 

يختارونها  أخرى  أنشطة  يف  أو  الزراعة  يف  ذلك  كان 

نفسهم. بأ

واملجتمع  – الدولية  واملنظامت  الحكومات  عىل  يجب 

تكون  أن  كفالة  االستثامرية  والهيئات  املدين 

مفيدة  الزراعة  يف  النطاق  الواسعة  االستثامرات 

الواسعة  فاالستثامرات  بيئياً.  ومستدامة  اجتامعياً 

مؤسسات  بها  تقوم  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  النطاق، 

للعاملة  فرصاً  تتيح  قد  سياديون  ومستثمرون  أجنبية 

كذلك  ميكن  ولكنها  الزراعة،  يف  التكنولوجيا  ولنقل 

املحليني،  السكان  معيشة  ُسبُل  مخاطر عىل  تفرض  أن 

الواضحة.  غري  امللكية  حقوق  حاالت  يف  وبخاصة 

طريق  عن  االستثامرات  هذه  حوكمة  تحسني  ويجب 

الشاملة  املشاركة  ومناذج  واملساءلة  الشفافية  زيادة 

للسكان  تسمح  بل  األرض  نقل  عىل  تنطوي  ال  التي 

باالستفادة.  املحليني 

• أموالها 	 توجيه  إىل  املانحة  والجهات  الحكومات  تحتاج 

ذات  األساسية  العامة  السلع  توفري  نحو  املحدودة  العامة 

تتفاوت  وسوف  املرتفع.  واالجتامعي  االقتصادي  املردود 

الوقت، غري  املوقع ومرور  العام حسب  االستثامر  أولويات 

أنواع اإلنفاق تكون  الدالئل تشري بوضوح إىل أن بعض  أن 

مثل  العامة،  السلع  يف  فاالستثامر  أخرى.  أنواع  من  أفضل 

الريفية  والطرق  اإلنتاجية  تزيد من  التي  الزراعية  البحوث 
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االستثمـار فـي الـزراعـة 
من أجل مستقبل أفضل

بالنسبة  أعىل  مردودية  ذات  الدوام  عىل  تكون  والتعليم، 

غالباً  والتي  مثالً  األسمدة  دعم  عىل  اإلنفاق  من  للمجتمع 

الريف، وتوزع بطرق  أعيان  الصفوة من  يَستحِوذ عليها  ما 

القطاع الخاص. إن مثل هذا الدعم  تَُض مبُورِّدي مدخالت 

ال  أنه  غري  السياسية،  الناحية  من  شعبية  يكتسب  قد 

فبرتكيزها  العامة.  لألموال  األفضل  االستعامل  عادة  ميثل 

للموارد  املستدامة  اإلدارة  ذلك  يف  مبا  العامة،  السلع  عىل 

املرصوفات  تأثري  من  تزيد  أن  للحكومات  ميكن  الطبيعية، 

ويجب  الفقر.  من  الحد  وعىل  الزراعي  النمو  عىل  العامة 

والقدرات  املؤسسات،  بناء  يف  تستثمر  أن  الحكومات  عىل 
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ينبغي للمزارعني أن يشكلوا محور أي اسرتاتيجية 
لالستثامر 

بشأن  اآلن  حتى  إعدادها  تم  بيانات  أشمل  التقرير  هذه  يقدم 

األحجام النسبية لالستثامر وتدفقات املرصوفات من جانب املزارعني 

القطاع  من  األجانب  واملستثمرين  املانحة  والجهات  والحكومات 

وينفق   . واملتوسط   - املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف  الخاص 

مستثمرو القطاع العام والخاص مواردهم عىل أشياء مختلفة وألسباب 

التمييز بني االستثامر واملرصوفات.  مختلفة، وليس من السهل دامئاً 

وببساطة، فإن االستثامر ينطوي عىل مراكمة األصول التي تولِّد دخالً 

زائداً أو منافع أخرى يف املستقبل، يف حني تنطوي املرصوفات أيضاً عىل 

مرصوفات جارية ومدفوعات محولة ال تعترب استثامراً عادة. 

وعىل الرغم من هذه القيود املفاهيمية والعملية، فإن أفضل 

البيانات املتاحة تشري إىل أن املزارعني يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط يستثمرون يف رأس املال السهمي داخل مزارعهم كل سنة 

أكرث من أربعة أضعاف ما تستثمره حكوماتهم يف القطاع الزراعي. 

عىل  املرصوفات  تجعل  املزارعني  استثامرات  أن  ذلك،  من  واألكرث 

الزراعة من جانب الجهات املانحة الدولية ومستثمري القطاع الخاص 

األجانب تبدو ِقزْمة. وهذه الهيمنة من جانب استثامرات املزارعني 

أية  املهم يف  العنرص املحوري  أنهم يجب أن يكونوا  الخاصة تعنى 

اسرتاتيجية ترمى إىل زيادة حجم وفعالية االستثامر الزراعي.

وجود مناخ محفز لالستثامر رضوري للزراعة 

الذي  االستثامر  مبناخ  مبارشة  االستثامرية  املزارعني  قرارات  تتأثر 

يقومون  املزارعني  من  الكثري  أن  من  الرغم  وعىل  داخله.  يعملون 

تكون  قد  )ألنه  داعمة  استثامرية غري  مناخات  باالستثامر حتى يف 

تطرح  التي  الدالئل  من  القليل  القدر  فإن  قليلة(،  بدائل  لديهم 

للمناقشة يف هذا التقرير تبني أن املزارعني تزداد استثامراتهم يف وجود 

مناخ مواٍت لالستثامر، وتزداد احتامالت أن يتمخض استثامرهم عن 

نتائج مفيدة اجتامعياً واقتصادياً. 

ويعتمد وجود أو غياب مناخ مواٍت لالستثامر عىل األسواق 

والحكومات. فاألسواق تُولِد حوافز سعرية تعطى إشارات للمزارعني 

وألصحاب املرشوعات الخاصة اآلخرين متى وأين توجد الفرص التي 

البيئة  خلق  عن  مسؤولة  والحكومات  مربحة.  االستثامرات  تجعل 

القطاع  مستثمري  مُتِكن  التي  واملؤسسية  والسياساتية  القانونية، 

الخاص من االستجابة لفرص السوق بطرق مسؤولة اجتامعياً. ففي 

غياب بيئة متكينية وحوافز سوق مناسبة، لن يقوم املزارعون بتقديم 

استثامرات كافية للزراعة، كام أن استثامراتهم قد ال تحقق النتائج 

لالستثامر  متكينية  بيئة  بناء  إن  الحقيقة،  ويف  املثالية.  االجتامعية 

الخاص والحفاظ عليها، هو يف حد ذاته أحد أهم االستثامرات التي 

ميكن أن يقوم بها القطاع العام. 

إن عنارص املناخ العام الصالح لالستثامر معروفة جيداً، وإن 

العوامل تتسم بنفس األهمية، بل وبأهمية أكرب يف  كثرياً من نفس 

البيئة التمكينية للزراعة: الحوكمة الجيدة، واستقرار االقتصاد الكيل، 

والسياسات التجارية الشفافة واملستقرة، ومؤسسات السوق الفعالة 

واحرتام حقوق امللكية. وتؤثر الحكومات كذلك عىل حوافز السوق 

التي تجتذب االستثامرات يف الزراعة بالنسبة لقطاعات أخرى، وذلك 

من خالل تقديم الدعم أو تحديد الضائب لقطاع الزراعة، وأسعار 

العناية  بذل  ينبغي  ثم  ومن  التجارية،  والسياسات  العملة  تحويل 

لضامن املعاملة املُنِصفة للزراعة. كام أن كفالة إطار مناسب لالستثامر 

يف الزراعة يتطلب كذلك إدراج التكاليف والفوائد البيئية يف الحوافز 

االقتصادية التي تواجه املستثمرين يف الزراعة، وإنشاء آليات تيرس 

االنتقال إىل نظم اإلنتاج املستدامة. 

الحكومات تستطيع مساعدة أصحاب الحيازات الصغرية 
للتغلب عىل تحديات االستثامر

إن املزارعني يف الكثري من البلدان ذات الدخل املنخفض  واملتوسط 

يواجهون بيئة غري مواتية، وحوافز ضعيفة ليك يستثمروا يف الزراعة. 

تشمل  نوعية  قيوداً  الصغرية  الحيازات  أصحاب  يُواِجه  ما  وغالباً 

الفقر املدقع وضعف حقوق امللكية وصعوبة الوصول إىل األسواق 

والخدمات املالية، والتعرض للصدمات، والقدرة املحدودة عىل تحمل 

املخاطر. كام أن كفالة وجود ساحة عمل تكفل العدالة بني أصحاب 

لسببي  أهمية  ذو  أمر  لهو  املستثمرين  وكبار  الصغرية  الحيازات 

للنساء  بالنسبة  الحال  هو  وهذا  االقتصاديني.  والكفاءة  اإلنصاف 

املشتغالت بالزراعة، واللوايت يواجهن غالباً قيوداً أكرث رصامة: فيمكن 

الحيازات  تسمح ألصحاب  أن  والشاملة  الفعالة  املنتجني  ملنظامت 

الصغرية بأن يتغلبوا عىل بعض القيود التي يواجهونها يف الوصول إىل 

بعض األسواق، ويف الحصول عىل املوارد الطبيعية والخدمات املالية. 

أن تلعب كذلك دوراً  األمان  للتحويالت االجتامعية ومخططات شبكات  وميكن 

كأدوات سياساتية تسمح ألصحاب الحيازات الصغرية األكرث فقراً أن يوسعوا من 

قاعدة أصولهم. وميكن أن يكون ذلك مفيداً يف التغلب عىل اثنني من بني أكرث القيود 

التي يواجهها أصحاب الحيازات الصغرية الفقراء رصامة وهام: عدم وجود مدخرات 

خاصة بهم أو فرصة للوصول إىل االئتامن، وعدم وجود تأمني ضد املخاطر. فمثل 

هذه اآلليات ميكن أن تسمح ألصحاب الحيازات الصغرية من الفقراء واألرس الريفية 

)البرشية،  الفقر، غري أن اختيارهم لألصول  تَُكِون أصوالً، وأن تتخطى رِشاك  أن 

واملادية، والطبيعية أو رأس املال( وأنشطتهم )كاألنشطة الزراعية وغري الزراعية( 

تعتمد عىل الشكل الكىل للحوافز، كام تعتمد عىل ظروف كل أرسة بصورة منفردة.

االستثامر الخاص الواسع النطاق يتيح الفرص ولكنه يحتاج إىل الحوكمة 

إن التدفق املتزايد من األموال الدولية املوجهة نحو حيازة األرايض عىل نطاق واسع 

من جانب الرشكات الخاصة، وصناديق االستثامر، وصناديق الرثوة السيادية، قد 

حظى باهتامم كبري. كام أن النطاق املحدود لهذه الوسائل االستثامرية يعني أنه من 

املرجح أن ترتتب عليها تأثريات هامشية فقط من ناحية اإلنتاج الزراعي العاملي. 

ومع ذلك، فإن التأثري املحتمل عىل املستوى املحىل وكذلك إمكانات النمو املستقبيل 

قد أدت إىل وجود هواجس بشأن حدوث تأثريات بيئية واجتامعية سلبية محتملة، 

والسيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض، والتي غالباً ما تكون لديها قدرة أقل عىل 

وضع وتنفيذ إطار تنظيمي لتناول هذه القضايا.

وميكن لالستثامر الواسع النطاق أن يقدم فرصاً لزيادة اإلنتاج واملكاسب التي 

ولكن  التكنولوجيا،  نقل  وتُولِّيد فرص عاملة، وتشجيع  املصدرون،  عليها  يحصل 

ذلك ميكن أن ينطوي عىل مخاطر من حيث االفتئات عىل حقوق مستعميل األرض 

قدرة  تحسني  الواضحة  التحديات  ومن  سلبية.  بيئية  تأثريات  وتوليد  الحاليني، 

الحكومات واملجتمعات املحلية عىل التفاوض بشأن عقود تحرتم حقوق املجتمعات 

املحلية وقدرتها أيضاً عىل متابعة هذه العقود وإنفاذها. إن صكوكاً مثل مبادئ 

االستثامر الزراعي املسؤول واملبادئ التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة لحيازة 

األرض ومصايد األسامك والغابات يف إطار األمن الغذايئ الوطني تُوفِر إطاراً لهذا 

الغرض. وينبغي كذلك تشجيع وضع مناذج بديلة وأكرث شموالً للمستثمرين الواسعي 

النطاق، تتيح الفرص ملزيد من املشاركة من جانب املزارعني املحليني يف سالسل 

القيمة الزراعية.

االستثامر يف السلع العامة يِغُل عائدات عالية يف النمو الزراعي 
والحد من الفقر 

إن توفري السلع العامة جزء جوهري من البيئة التمكينية لالستثامر الزراعي. وتشري 

أن  املاضية، إىل  الخمسة  العقود  البلدان خالل  العديد من  املستمدة من  الدالئل 

االستثامر العام يف البحث والتطوير الزراعيني والتعليم والبنية التحتية الريفية يعطى 

عائدات أعىل من املرصوفات األخرى مثل دعم املدخالت. كام أن االستثامر يف السلع 

العامة من أجل الزراعة يعطى عائدات قوية من حيث اإلنتاجية الزراعية والحد من 

الفقر، مام يشري إىل أن هذين العنرصين متسقان مع بعضهام البعض وليسا متنافسني. 

ويرجح لالستثامر يف السلع العامة داخل املناطق الريفية أن يكون تكميلياً بطبيعته، 

وأن االستثامرات يف التعليم والبنية التحتية الريفية تنحو نحو زيادة االستثامر الزراعي، 

وغالباً ما توضع تلك االستثامرات بني أعىل مصادر النمو الزراعي والنمو االقتصادي 

الشامل يف املناطق الريفية. ويتفاوت التأثري النسبي لالستثامرات البديلة بحسب البلد، 

ومن ثم فإن أولويات االستثامر ينبغي أن تتحدد محلياً، غري أن عائدات االستثامر يف 

السلع العامة يف املناطق الريفية يعزز بعضها البعض.

تحسني أداء املرصوفات العامة 

عىل الرغم من كرثة األدلة التي تُوثِق العائدات االقتصادية واالجتامعية من االستثامر 

يف السلع العامة، والتي تدعم الزراعة بصورة مبارشة وغري مبارشة، فإن مخصصات 

امليزانية الحكومية ال تعكس دامئاً هذه األولوية، واإلنفاق الفعيل ال يعكس دامئاً 

مخصصات امليزانية. ويقع اللوم عىل عدد من العنارص السياسية واالقتصادية، مبا يف 

ذلك العمل الجامعي من جانب جامعات املصالح القوية، وصعوبات 

مهالت  فيها  توجد  التي  الناجحة  االستثامرات  إىل  املسؤولية  عْزو 

تنفيذ طويلة ومنافع منترشة )مثلام يحدث بالنسبة للكثري من السلع 

الزراعية والسلع الريفية العامة(، وإىل ضعف الحوكمة والفساد. كام 

أن تعزيز املؤسسات الريفية وزيادة الشفافية يف عملية صنع القرارات 

من شأنهام تحسني أداء الحكومات والجهات املانحة من حيث ضامن 

تخصيص املوارد العامة الشحيحة لتحقيق أكرث النتائج مردودية من 

لتحسني  الجهود  الحكومات  من  الكثري  وتَبُذل  االجتامعية.  الناحية 

عمليات  ذلك  يف  مبا  مرصوفاتها،  وكفاءة  واالستهداف  التخطيط، 

امليزانية األكرث شفافية وشموالً. ويحتاج األمر إىل عمل املزيد من أجل 

تشجيع هذه الجهود. 

الرسائل الرئيسية التي يوجهها هذا التقرير 

• فعالية 	 االسرتاتيجيات  أكرث  أحد  هو  الزراعة  يف  االستثامر  إن 

التي  األقاليم  االستدامة. وإن  الفقر والجوع وتعزيز  للحد من 

اإلنفاق  الزراعي ومن  املال  العامل من رأس  ركدت فيها حصة 

أيضاً  هي  املاضية،  الثالثة  العقود  أثناء  انخفضت  أو  الزراعي 

الطلب  تزايد  يضع  وسوف  اليوم.  العامل  يف  والجوع  للفقر  بؤر 

متزايداً  ضغطاً  القادمة  العقود  خالل  الزراعية  املنتجات  عىل 

يف  بالفعل  بشدة  تدهورت  التي  الطبيعية  املوارد  قاعدة  عىل 

الكثري من األقاليم النامية. واالستثامر مطلوب من أجل الحفاظ 

أن  كام  املستدام.  اإلنتاج  إىل  واالنتقال  الطبيعية  املوارد  عىل 

ملموسة  زيادة  إىل  يحتاج  الجوع  واملستدام عىل  املربم  القضاء 

الزراعي بل ويحتاج، وهذا هو األهم، إىل تحسني  يف االستثامر 

نوعية االستثامر. 

• الزراعة. 	 يف  لالستثامر  األكرب  املصدر  بحق  هم  املزارعني  إن 

عىل الرغم من إيالء االهتامم مؤخراً لالستثامر األجنبي املبارش 

ضعف  من  أيضاً  الرغم  وعىل  الرسمية،  اإلمنائية  واملساعدة 

البيئات التمكينية التي يواجهها الكثري من املزارعني، فإن استثامر 

االستثامر هذه  مصادر  يجعل  املزرعة  داخل  أنفسهم  املزارعني 

االستثامرات  حجم  ملموسة  بصورة  وتتجاوز  بل  ِقزمة،  تبدو 

السهمي  املال  رأس  يف  املزرعة  داخل  االستثامر  إن  الحكومية. 

األخرى  املصادر  عىل  مرات  ثالث  من  بأكرث  يزيد  الزراعي 

لالستثامر مجتَمعة. 

• زيادة 	 اسرتاتيجية  يف  رئيسياً  دوراً  املزارعون  يلعب  أن  يجب 

كافية  تكون  لن  استثامراتهم  أن  غري  القطاع،  يف  االستثامر 

الزراعي.  لالستثامر  مناسباً  مناخاً  العام  القطاع  يهِيئ  مل  ما 

يف  تجاهلها  يتم  ولكن  جيداً،  معروفة  األساسية  املتطلبات  إن 

القانون، وارتفاع  الحوكمة، وغياب دور  الغالب األعم. فََضعف 

التجارة  امللكية غري اآلمنة، وقواعد  الفساد، وحقوق  مستويات 

املتعسفة، والضائب املفروضة عىل الزراعة بالنسبة للقطاعات 

األخرى، وعدم توفري بنية تحتية وخدمات عامة كافية يف املناطق 

من  تزيد  جميعها  الشحيحة،  العامة  املوارد  وتبديد  الريفية، 

التكاليف واملخاطر املرتبطة بالزراعة، وتقلل بشدة من الحوافز 

التي تجتذب االستثامر يف هذا القطاع. ويجب عىل الحكومات 

أن تستثمر يف بناء املؤسسات والقدرات البرشية الضورية لدعم 

بيئة متكينية لالستثامر الزراعي. 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

خاص أجنبي (مثل املؤسسات) 

عام محيل (الحكومات) 

عام أجنبي
 (رشكاء التنمية) 

محيل خاص
الـزراعـة(مثل املُ

مصادر اإلستث�ر يف الزراعة

١٫٢

٠٫٤

٠٫٠

١٫٢-

٠٫٨-

٠٫٤-

٠٫٨

(١٦)

(٤٧)
(٢٥)

١٩٩٠ و٢٠١٥. 

١

أ  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 
 والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي ٢٠١٢.

حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢

 

ال يوجد تقدم أو تراجع ٍ  تقدم كاٍف

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

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

١٩٩٢ إىل ٢٠٠٧.  ُ
حسابات واضعي الدراسة باستخدام بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ٢٠١٢أ، والبنك الدويل، ٢٠١٢.

رشق آسيا

 واملحيط الهادي

أمريكا الالتينية

والبحر الكاريبي

جنوب آسيا

 ٢٠٠٧ -١٩٨٠

١٫٢

٠٫٤

٠٫٠

٠٫٨-

٠٫٤-

٠٫٨

الرشق األد£
وش¨ل أفريقيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

أوروبا
وآسيا الوسطى

 

حـالــة األغـذيــة والـزراعــة

*٧٠

*٣٦

٠٢٠٤٠٦٠٨٠١٠٠١٢٠١٤٠١٦٠١٨٠

*٤٢

*٧٦

*٧٦

٢٠١٢  ،Skoetو Carismaو Lowder * عدد البلدان

عام يل
مح

عام

ي
جنب

أ

خاص

 ٢٠٠٥

خاص

اإلنفاق العام

 عىل البحث والتطوير الزراعيْ

2012



يوضح تقرير حالة األغذية والزراعة 2012: االستثامر يف الزراعة من أجل 

مستقبل أفضل أن املزارعني هم أكرب املستثمرين يف الزراعة بالبلدان 

النامية. وعليه، يذهب إىل القول بأن املزارعني وقراراتهم االستثامرية 

يجب أن تُكون يف صميم أية اسرتاتيجية ترمى إىل تحسني االستثامر 

العامة  املوارد  أن  تبني كيف  قرائن  التقرير كذلك  الزراعي. ويقدم 

ميكن استخدامها بفعالية أكرب لتحفيز االستثامر الخاص، والسيام من 

قبل املزارعني أنفسهم، وتوجيه املوارد العامة والخاصة نحو تحقيق 

حول  التقرير  هذا  ويتمحور  اجتامعياً.  املفيدة  النتائج  من  املزيد 

مراكمة املزارعني لرأس املال يف الزراعة، وحول االستثامرات من جانب 

الحكومات لتيسري هذا الرتاكم. 

إن التنمية الزراعية أساسية لتعزيز النمو الزراعي، وتقليل الفقر 

العامل  من  األقاليم  شهدت  وقد  البيئية.  االستدامة  وتعزيز  والجوع، 

التي يسودها الجوع والفقر املدِقع بصورة واسعة اليوم - جنوب آسيا 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى - معدالت استثامر من جانب عامل 

الزراعة راكدة أو آخذة يف االنخفاض يف مجال الزراعة ملدة ثالثة عقود 

حتى اآلن. وتدل القرائن األخرية عىل وجود عالمات تحسن، غري أن 

القضاء املربم عىل الجوع يف هذه املناطق ومناطق أخرى وتحقيق ذلك 

بصورة مستدامة، سوف يحتاج إىل زيادات كبرية يف مستوى االستثامر 

داخل املزرعة يف الزراعة، وأن تحدث تحسينات دراماتيكية يف كل من 

مستوى ونوعية االستثامر الحكومي.

• االستغناء 	 ميكن  ال  أمر  ُمواٍت  استثامري  مناخ  وجود  إن 

للسامح  يكفي  ال  كان  وإن  الزراعة،  يف  لالستثامر  عنه 

ولضامن  باالستثامر  الصغرية  الحيازات  أصحاب  من  للكثري 

فيها  املرغوب  بالغايات  النطاق  الواسع  االستثامر  يفي  أن 

 . اجتامعياً

خاصة  – مسؤولية  املانحة  والجهات  الحكومات  تتحمل 

عىل  التغلب  يف  الصغرية  الحيازات  أصحاب  ملساعدة 

أصحاب  فيواجه  واالستثامر.  املدخرات  أمام  العوائق 

خاصة  بصفة  صارمة  قيوداً  غالباً  الصغرية  الحيازات 

يديرون  ألنهم  الزارعة  يف  االستثامر  يريدون  عندما 

الكفاف،  حد  من  جداً  قريب  هامش  عىل  عملياتهم 

يتحملوا  أو  يدخروا  أن  يستطيعون  ال  أنهم  حيث 

املزيد من حقوق  مخاطر إضافية. وهم يحتاجون إىل 

وخدمات  ريفية  تحتية  بنية  وإىل  اآلمنة  امللكية 

األقوى  املنتجني  منظامت  شأن  ومن  أفضل.  عامة 

املخاط  هذه  إدارة  يف  تساعدهم  أن  كالتعاونيات 

كام  األسواق،  ولوجهم  عند  الحجم  وفورات  وتحقيق 

أن شبكات األمان االجتامعي واملدفوعات املحولة قد 

سواء  بها،  واالحتفاظ  األصول  مراكمة  عىل  تساعدهم 

يختارونها  أخرى  أنشطة  يف  أو  الزراعة  يف  ذلك  كان 

نفسهم. بأ

واملجتمع  – الدولية  واملنظامت  الحكومات  عىل  يجب 

تكون  أن  كفالة  االستثامرية  والهيئات  املدين 

مفيدة  الزراعة  يف  النطاق  الواسعة  االستثامرات 

الواسعة  فاالستثامرات  بيئياً.  ومستدامة  اجتامعياً 

مؤسسات  بها  تقوم  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  النطاق، 

للعاملة  فرصاً  تتيح  قد  سياديون  ومستثمرون  أجنبية 

كذلك  ميكن  ولكنها  الزراعة،  يف  التكنولوجيا  ولنقل 

املحليني،  السكان  معيشة  ُسبُل  مخاطر عىل  تفرض  أن 

الواضحة.  غري  امللكية  حقوق  حاالت  يف  وبخاصة 

طريق  عن  االستثامرات  هذه  حوكمة  تحسني  ويجب 

الشاملة  املشاركة  ومناذج  واملساءلة  الشفافية  زيادة 

للسكان  تسمح  بل  األرض  نقل  عىل  تنطوي  ال  التي 

باالستفادة.  املحليني 

• أموالها 	 توجيه  إىل  املانحة  والجهات  الحكومات  تحتاج 

ذات  األساسية  العامة  السلع  توفري  نحو  املحدودة  العامة 

تتفاوت  وسوف  املرتفع.  واالجتامعي  االقتصادي  املردود 

الوقت، غري  املوقع ومرور  العام حسب  االستثامر  أولويات 

أنواع اإلنفاق تكون  الدالئل تشري بوضوح إىل أن بعض  أن 

مثل  العامة،  السلع  يف  فاالستثامر  أخرى.  أنواع  من  أفضل 

الريفية  والطرق  اإلنتاجية  تزيد من  التي  الزراعية  البحوث 
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االستثمـار فـي الـزراعـة 
من أجل مستقبل أفضل

بالنسبة  أعىل  مردودية  ذات  الدوام  عىل  تكون  والتعليم، 

غالباً  والتي  مثالً  األسمدة  دعم  عىل  اإلنفاق  من  للمجتمع 

الريف، وتوزع بطرق  أعيان  الصفوة من  يَستحِوذ عليها  ما 

القطاع الخاص. إن مثل هذا الدعم  تَُض مبُورِّدي مدخالت 

ال  أنه  غري  السياسية،  الناحية  من  شعبية  يكتسب  قد 

فبرتكيزها  العامة.  لألموال  األفضل  االستعامل  عادة  ميثل 

للموارد  املستدامة  اإلدارة  ذلك  يف  مبا  العامة،  السلع  عىل 

املرصوفات  تأثري  من  تزيد  أن  للحكومات  ميكن  الطبيعية، 

ويجب  الفقر.  من  الحد  وعىل  الزراعي  النمو  عىل  العامة 

والقدرات  املؤسسات،  بناء  يف  تستثمر  أن  الحكومات  عىل 

لالستثامر  متكينية  بيئة  لدعم  وذلك  الضورية،  البرشية 

الزراعي. 

2012
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