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الزراعیةالشركاتتمویلعنتتوقفأنالتنمیةبنوكعلىیجب

من2021أكتوبر20إلى19منرومافيالعالمأنحاءمختلفمنتنمویابنكا450منأكثرسیجتمع
فياألولىالقمةشھدتوقدالمشترك"."التمویلاسمعلیھاأطلقالتيالثانیةالدولیةالقمةفيالمشاركةأجل

التنمیةبنوكیدعومشتركبالغبنشرقامواالمدنيللمجتمعتنتميمنظمة80مشاركة2020عامباریس
علىالطبیعیةوالموارداألراضيعلىتستوليالتيالزراعیةوالمشاریعالشركاتتمویلعنالتوقفإلى

والشركاتالزراعةمنتجعلأنالعامھذافيقررتالتنمیةبنوكأنإالالمحلیة.المجتمعاتحساب
سجللھاالتنمویةالبنوكألنالموقعةالمجموعاتلدىبالغاقلقاأثارمماالثانیةالقمةخاللأولویةالزراعیة

حسابعلىالزراعیةوالشركاتالخاصةالمصلحةأصحابمنھایستفیدزراعیةاستثماراتدعمفيطویل
ھذهأضرتحیثاألصلیة،والشعوباألغذیةمجالفيوالعمالوالصیادینوالرعاةالمزارعین

االستثمارات بسیادتھم الغذائیة واألنظمة البیئیة وحقوق االنسان.

مخاوفنا

البرامجلتمویلاألطرافمتعددةالمؤسساتأوالوطنیةالحكوماتأسستھاعامةمؤسساتالتنمیةبنوكتعد
الجنوب.دولفيخاصةالناس،حیاةتحسینفيتسھمأنشطةتطلقالتيالخاصةوالشركاتالحكومیة

المجالفيدعمبتقدیم–التنمیةبنوكمنھامةفرعیةفئةوھياألطراف-متعددةالبنوكمنالعدیدوتقوم
التقني وصیاغة السیاسات لمساعدة الحكومات على تغییر القوانین والسیاسات لجذب االستثمارات األجنبیة.

أنفیھاویفترضاالنسانحقوقواعمالوحمایةباحترامالتنمیةبنوكتلتزمعامة،مؤسساتوباعتبارھا
أمریكيدوالرملیاريمنأكثرحالیامجتمعةالبنوكھذهوتنفقالمواطنین.أمامأنشطتھاعنمسؤولةتكون
والشركاتوالمزارعوالمعاملالطاقةتولیدومحطاتالطرقلبناءوالخاصةالعامةالشركاتلتمویلسنویا

لوحده.والغذاءالزراعةلقطاعأمریكيدوالرملیار1.4حواليضخویتمحیث"التنمیة"،باسمالزراعیة
رغمالربحیستھدفأناألسھم،أوشراءالقروضطریقعنسواءالخاصة،للشركاتتمویلھمفيویفترض

أن معظم انفاق ھذه البنوك یمولھ العموم عن طریق عمل الناس والضرائب.

تقومالتيالبنوكھذهعملنطاقاتسعكماتتلقاه،الذيالتمویلتصاعدمثلماالتنمیةبنوكعددارتفعوقد
تقدیمأجلمنالمالیةاآللیاتوباقياألخضر""التمویلمثلالخاصاألسھمعبرالعامةالتمویالتبتقدیم

إنالربح.تستھدفالالتيوالمشاریعالحكومةللبرامجالتقلیديالدعمعلىاالعتمادعوضالمبتغاةالحلول

https://docs.google.com/forms/d/1UpgAofd4xtWF4r151gRVmlZCMUAW3VnMbiJUHzQzdP8/viewform?edit_requested=true


الدولفياالستثمارتودالتيللشركاتبالنسبةالضمانأشكالمنشكالیقدمالبنوكھذهتمنحھالذيالتمویل
مناألموالمنالمزیدجمعللشركاتیمكنالضماناتھذهوبفضلالمرتفعة.المخاطرذاتالصناعاتأو

تلعبالتنمیةبنوكأنالقولیمكنلذلك،مناسب.فائدةبسعراألخرىالتنمیةبنوكأوالخواصالمقرضین
العالم،أنحاءمختلفمنوالدولاألسواقفيالتوسععلىالجنسیاتمتعددةالشركاتتشجیعفيمھمادورا
الطبیعيالغازومشاریعكولومبیافيللجدلالمثیرةالكھربائیةالسدودإلىأرمینیافيالذھبمناجممن

الكارثیة في الموزمبیق.

القوانینصیاغةأجلمنمباشربشكلبالعملاألطرافمتعددةالبنوكمنالعدیدتقومذلك،علىعالوة
الذيالزراعیة"األعمال"تمكینمثلتصنیفاتونشرللحكوماتتقنیةتوصیاتتقدیمخاللمنوالسیاسات

والتعلیموالماءكالصحةحیویةقطاعاتفيالبنوكھذهتدعمھاالتيالسیاساتوتمیلالدولي.البنكیصدره
االستماعیتموالالمؤثرة.والنخبالكبرىالشركاتدورتفضیلإلىوالزراعةالغذائيواألمنوالطاقة

یتعرضونإنھمبلالصغاروالمزارعیناألصلیةالشعوبمثلالمتضررةالمحلیةالمجتمعاتالحتیاجات
التسویقنظامبتحریرالھندیةالحكومةالدوليالبنكأوصىالمثال،سبیلفعلىانتقامیة.فعللردود

خلفمماومنظماتھمالمزارعینمعالتشاوردونالتوصیةھذهالھندیةالحكومةنفذتوقدالزراعي،
احتجاجات عارمة.

تحسنمشاركتھاأنمضیفةو"المسؤولة""المستدامة"الشركاتفيإالتستمرالأنھاالتنمیةبنوكوتدعي
علىاالستیالءفيتورطتشركاتفيالبنوكھذهاستثمرتالواقعفيأنھإالالشركات.سلوكمن

لموالتياإلنسانلحقوقالجسیمةاالنتھاكاتوباقيالبیئةوتدمیروعنففسادقضایاوفياألراضي
وشبكاتالخارجیةاألسھمصنادیقعلىالتنمیةبنوكاعتمادإنجدوى.ذاتمساءلةأليبشأنھایتعرضوا
أمراالمحاسبةأوالمساءلةجعلإلىأدىالمالیین،الوسطاءعلىاالعتمادذلكفيبماالمعقدة،االستثمار

صعبا حیث ساھم ھذا في مزید من اإلغناء للنخب المالیة الصغیرة ذات النفوذ الكبیر.

الغذاءبمجاالتیتعلقفیماالیومومحوریامنسقادوراتلعبالعامةالتنمیةبنوكرؤیةللقلقالمثیرومن
فیھتتسببالذيالبیئيوالتدمیراالستیالءیحركالذيالعالميالماليالمشھدمنجزءإنھاوالزراعة.
شركاتإلىحصريبشكلالزراعةفياستثمارھممعظمذھبالسنین،مروعلىالزراعیة.الشركات

ومبیعاتالحیواناتومعاملومزارعالعقودوتوسیعواحد،محصولعلىتركزالتيالزراعةفيتستثمر
الكبرىالشركاتعلیھاتسیطرالتيالرقمیةالزراعةومنصاتوالمبیداتجینیاوالمعدلةالمختلطةالبذور

والصیادینالزراعیةالمجتمعاتفياالستثمارعلىقدرةأواھتماماأدنىالبنوكھذهتظھرولمللتكنولوجیا.
شركاتیمولونفإنھمذلك،منالنقیضعلىبلحالیا.العالمغذاءمعظمینتجونالذینالغاباتوسكان

االستیالء على األراضي والشركات الزراعیة ویدمرون األنظمة البیئیة المحلیة.

أمثلة مؤلمة

نرى  أن األمثلة المھمة الموالیة تعكس نمط تدخالت البنوك العامة للتنمیة:



سخيتمویلبتقدیملالستثماراألوروبيوالبنكوالتنمیةاإلعمارإلعادةاألوروبيالبنكقام●
مئاتعلىیسیطرونالذیناألوكرانیةاألولیغارشیةأعضاءأغنىبعضلصالحالزراعیةللشركات

آالف الھكتارات من األراضي الزراعیة،

شركاتأكبرمنوھماالبلجیكیة،SIATوشركةاللوكسمبورغیةSOCFINشركةمنكلتلقت●
فروعالھماأنرغمالتنمیةبنوكمنقروضابإفریقیا،والمطاطالنخیلزیتمزارعتمتلكالتي

متورطة في االستیالء على األراضي وفضائح فساد وانتھاكات حقوق انسان،

مشروع)DEGوFMOوBIOوSwedfundفیھا(بماالتنمیةبنوكمنالعدیدمولت●
علىمدمرةجدآثاراخلفوالذيسیرالیونفيبیواینرجيألداكسالفاشلةالسكرقصبمزرعة

المجتمعات المحلیة بعد مغادرة الشركة،

وDEGوBIOفیھا(بماأخرىأوروبیةتنمیةوبنوكالبرطانیةسيديسيمجموعةضخت●
FMOوProparco(المفلسةالنخیلزیتمزارعشركةفيدوالرملیون150منأكثر

Feroniaفیرونیكا Incمعطویالدامالذيالنزاعرغمالدیمقراطیةالكونغوجمھوریةفي
جسیمةوانتھاكاتالفسادبشأنمزاعمووجودالعملوظروفاألرضحولالمحلیةالمجتمعات

لحقوق القرویین.

Agilisبارتنرزأجیلیسفيللسلعالمشتركالمتحدةاألممصندوقاستثمر● Partners،وھي
منانتزعتأراضمنأوغندافيالقرویینمنلآلالفالعنیفاإلخالءفيتورطتأمریكیةشركة

آالف المزارعین المحلیین مما خلف آثار مدمرة على سبل عیشھم،

بالبنیةعالقةذاتمشاریعفيللتنمیةاالفریقيوالبنكالدوليللتعاونالیابانيالبنكمنكلاستثمر●
ValeوفاليالیابانیةMitsuiمیتسوشركتيتأمینأجلمنوالموانئالحدیدیةللسككالتحتیة

المشروعوھذاالموزمبیق.شمالیستغلونھاالتيالمناجممنانطالقاالفحمتصدیرمنالبرازیلیة
علىاالستیالءإلىأدىالذيللجدلالمثیرالزراعيProSavanaبروسافانابمشروعمرتبط

األراضي والتنقیل القسري للساكنة وتسبب في حوادث ممیتة واحتجاز وتعذیب معارضي المشروع.

واالجتماعیة.البیئیةالمستویاتعلىكارثيمشروعوھوالثالث،جیبسدالصینيالتنمیةبنكمول●
المخصصةالكبرىللمزارعالريمیاهوتوفیرالكھرباءلتولیدصممالذيالسدھذاتسببوقد

النھرتدفققطعفيالسكر-إلنتاجالعمالقكوزارمشروعمثل–النخیلوزیتوالقطنللسكر
فيالفیضاناتمیاهتراجععلىتعتمدالتيالزراعةفياألصلیةالشعوبعلیھیعتمدكانتالذي

وادي أومو األسفل.

MLRشركةبتمویلFinnfundوFMOصندوقيقامنیكاراغوا،وفي● Forestalتدیرالتي
القسريالتھجیرعنالمسؤولةالذھبتعدینلمصالحتخضعوالتيالساجوخشبالكاكاومزارع

لمجتمعات منحدرة من أصل أفریقي وشعوب أصلیة متسببة في ضرر بیئي،

https://grain.org/en/article/6602-how-the-funding-of-a-colonial-era-oil-palm-plantation-by-european-development-banks-dramatically-failed-new-report
https://grain.org/en/article/6518-land-grabs-at-gunpoint-thousands-of-families-are-being-violently-evicted-from-their-farms-to-make-way-for-foreign-owned-plantations-in-kiryandongo-uganda
https://www.farmlandgrab.org/cat/show/827
https://www.oaklandinstitute.org/one-degree-removed


لبروناكاقرضمنحعلىمؤخرااألمریكیةللبلدانالتنمیةوبنكالدولیةالتمویلمؤسسةوافقتوقد●
Pronaca،الخنازیرللحومالمكثفاإلنتاجمنالرفعأجلمناالكوادور،فيشركةأكبررابع

األصلیةالمحلیةالشعوبفیھابماومحلیة،دولیةمجموعاتمنمعارضةوجودرغموالدواجن
الذین عانوا من تلوث مواردھم المائیة وأراضیھم جراء توسیع أنشطة ھذه الشركة،

مارفریكفيإضافیةأمریكيدوالرملیون43استثمارفياألمریكیةللبلدانالتنمیةبنكویفكر●
Marfrigفودزغلوبال Global Foods،غطاءتحتالعالم،فيأبقارلحومشركةأكبرثاني
Marfrigإنتاجسلسلةارتباطإلىالتقاریرمنالعدیدأشارتوقداألبقار".لحوم"استدامةتعزیز

لحقوقانتھاكاتفيالشركةتورطإلىباإلضافةوسیرادواألمازونلغاباتالقانونيغیربالتدمیر
للتنمیةالعامةالبنوكتدعودولیةحملةإطالقوتمبالفساد.اتھاماتالشركةواجھتوقداإلنسان.

بسحب استثماراتھا في جمیع األنشطة االقتصادیة المرتبطة بالمواشي.

نحن بحاجة إلى آلیات أفضل لضمان السیادة الغذائیة

فشلقدحالیاالعالميالغذائيالنظامبأناالعتراففياألطرافالمتعددةوالوكاالتالحكوماتبدأتأخیرا،
لكنھموالمناخیة.البیئیةالنظموانھیاركاألوبئةاألزماتمنالعدیدفيرئیسيبشكلوساھمالجوعإنھاءفي
فيونماذجھاالغذائیةالصناعاتأنظمةعلىتھیمنالتيالشركاتعلىالضغطأجلمنإجراءأيیتخذوالم

مزیدعبرالشركاتھذهفياالستثماربتشجیعقامواذلك،منالعكسعلىبلواالستھالك.والتجارةاإلنتاج
من الشراكات بین القطاعین العام والخاص والمزید من اإلنفاق على الشركات الزراعیة.

تمالتيالمتحدة،لألممالغذائیةالنظمقمةخطىعلىمقصودبشكلالتنمیةلبنوكالسنةھذهقمةاختیاروتم
تمأنھإالالعالميالغذائيالنظاممنھایعانيالتيللمشاكلحلولإلیجادعالميمنتدىبوصفھالھاالترویج

الزراعةطرقوعرضللتطبیلللشركاتفضاءمجردوأصبحتالشركاتمصالحمعلتنسجماختطافھا
عقدخاللمنوقاطعتھالحدثھذاعلىالمدنيوالمجتمعاالجتماعیةالحركاتاحتجتوقدالصناعیة.
احتجكماالمتحدة"،لألممالغذائیةالنظمقمةعلىالمستقلةالشعوب"جوابوللشعوب"العالمي"المؤتمر

األكادیمیون من مختلف أنحاء العالم.

أنالمرتقبمنحیثالمنوال،نفسعلىالزراعةشركاتعلىبتركیزھاالمشترك""التمویلقمةوتسیر
لكیفیةالتخطیطأجلمنالكبرىالشركاتتمثلنخبمعالعامةصنادیقناعلىالمالیونالمسؤولونیلتقي

منوتفاقمالفقرفيوتزیدبالمناختضرالتيوالزراعیةالغذائیةنماذجھمفياألموالمنالمزیدضخضمان
منالمتضررةالمجتمعاتعنالممثلینمنقلیلعدددعوةتتمأنالمرتقبومنالتغذیة.سوءأنواعجمیع

مجتمعاتھملصالحغذاءإنتاجإلىیسعونالذیناألمامیةالخطوطمنالمزارعینأوالتنمیةبنوكاستثمارات
الماليوالتخطیطللتجارةموادتنتجالتيالزراعیةالشركاتتمویلعنتبحثالتنمویةالبنوكألنالمحلیة

عوض الغذاء من أجل ضمان التغذیة.



الموافقةعلىالتنمیةبنوكلحثجبارةجھوداالمدنيالمجتمعمنظماتمنتحالفبذلالماضي،العاموفي
فيانحصرتالنتیجةلكنالتنمیة.فيالمحلیةالمجتمعاتوحقوقاإلنسانحقوقتحترمبمقاربةااللتزامعلى

خطابات محدودة تم التعبیر عنھا في بیان ختامي لم یترجم بعد على أرض الواقع.

التيالزراعیةالشركاتأنشطةفيالعامةومواردناالعامةووالیاتناالعامةأموالناتھدرأننرفضنحن
تستولي على األراضي والموارد الطبیعیة وسبل العیش وتحرم الشعوب المحلیة منھا، لذلك:

الستثماراتحدووضعالزراعیةالشركاتأنشطةلتمویلالفوريالوقفإلىالتنمیةبنوكندعو-
المضاربة،

الغذائیةالسیادةلضمانالشعوبلجھوددعماكلیاومسؤولةعامةتمویلآلیاتتأسیسإلىندعو-
وإعمال الحق في الغذاء وحمایة واستعادة النظم البیئیة ومواجھة الطوارئ المناخیة،

حالفيللعدالةالمحلیةالمجتمعاتولوجضمانأجلمنوناجعةقویةآلیاتتنفیذإلىندعو-
البنوكاستثماراتسببتھااجتماعیةأوبیئیةأضرارأواإلنسانحقوقعلىسلبیةآثاروجود

العامة للتنمیة

)2021أكتوبر15ھوللتوقیعأجل(آخرھناتوقیعكأضف

https://docs.google.com/forms/d/1UpgAofd4xtWF4r151gRVmlZCMUAW3VnMbiJUHzQzdP8/viewform?edit_requested=true

