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بر ساایمااذا غذایی ، انل  م     2008-2007های  یکی از اثرات ماندگار بحران قیمت مواد غذایی در سااا 

های کشااررزی در کشاورهای در لا   وساتو  وساو کشاورهای دیسری اسات کو بو دنما   نامین مناب  فزاینده زمین

 غذایی خود همذند. 

درا ی کو  ولیدکنندگان عمده در زمان باال های صااااافزایش فشاااار بر مناب  عمیتیل کممود  مل محدردیت

ای ر ، انیل کشااورها را از  اعذمادی فزاینده بو عم کرد بازارهای منطقوکنندل ر بیبودن قیمت مواد غذایی اعما  می

های   صاال  زمین   م   رکرده اسات.   چالشنظر زمین ر  م برای یافذن ابزارهای ،ایسزین برای  ولید غذا دچار  

گذاری را در کشااررزی ر مناع  ررساذایی در کشاورهای در پذانمای   زری  سارمایواگرچو   لساایر ق مررها  کشااررزی

خطر از دسات دادن  ر  مح یفقیر هایی را در مورد  أثیرات  ن بر مردم ل اما نسرانیافزایش داده اساتلا   وساتو فقیر 

بمایار م ا اسات کو اعمینان بنابراین  دهد.  ماذندل افزایش میهایی را کو بو  ن رابماذو هبر زمین  شااندساذرسای ر کنذرل

کو  ه باوادانجام می واودل بو گونو ای عرالی واد  کشات فراسارزمینی لاصا  واود متام ت زمین ر محیطی کو در  ن

  یالسوها یل  کشااررز  یناکار مد  ما ی  کند. ذی نف را برای همو عرف های     دیدات را کاهش داده ر فرصات ها

خاکل فررنشمت  یر  لودگ  یوور لیکممود  م ر اساذفاده ناکار مد از  م مو،  خشاکماالناپایدارل  یی م ر هوا

ها در زمینو ر کشورهای این منطقو از ، ان را در زمره فتا   رین درلت  در خاررمیانو وده  ییر م ا،رت ررسذا  نیزم

  ایرانصاااور ی مجم  بو   ا های پیسیرهمماااایسان و در این یادداوااات ب کشااات فرا سااارزمینی قرارداده اسااات.

های وارکتابذکارات    برخی درخصاو   امین امنیت غذایی واان از عری  رریکرد کشات فرا سارزمینی می پردازیا ر

 را در این رابطو بررسی خواهیا نمود. چند م یذی

مذرصااد اساات  ا  لارلیو  های  ع یرغا   جربو وااکماات لهفذمین  ولیدکننده بزرگ کشاااررزی ، ان  رکیو

کشاات محصااوالت کشاااررزی  برای    کشااور فریقایی ر  مریکای ال ینرا در چندین  مرغوبی  های کشاااررزی  زمین

این  .   ولیدات کشااااررزی را در بحمولو نسرانی های فزاینده ، انی در مورد امنیت غذایی افزایش دهد را،اره کند 

  ا کرده بود   رکیو  رپیشرا  ناامین کند. خود یی  مواد غذابخشاای از   امین  سااودان  کشااور قصااد دارد از عری 

نحوه مالکیتل   ت درشاااک ما،اره کندل اما  ساااا   99برای  هکذار زمین در لوضاااو نی  سااافید ساااودان را    850000

کشااور از   10 رکیو در لا  مذاکره با  در لا  لاضاار سااازی ر چالش های امنیذی این پرر ه را مذوقک کرد.ذخیره
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برای ا،اره زمین برای  ولید محصاوالت کشااررزی اسات. این قطتات برای کشات    فریقای ،نوبیارکراین ر ،م و  

 در این زمینو غیرممکن اساااتل برنامو ریزی واااده اند.  رکیودیسر در  فنی  محصاااوال ی کو بو دالی  اق یمی یا دالی   

انذظار دارد در   رکیو   .هماذند  کشاورهای  مریکای ال ین ر  فریقاع ره بر ارکراینل در لا  مذاکره با   رکیومقامات 

 ر این محصاوالت بیش خارج از کشاور  فذابسردانل ذرتل پنمول نیشاکرل وامدرل ک زال  ناناال انمو ر  ررکادر بکارد. 

لذی این موضاو  در ،ریان  . ا،را خواهد وادبرای صاادرات در نظر گرفذو واده ر پرر ه ها  وساو بخش خصاوصای  

   مریکاای ال یننیز مورد بررسااای قرار گرفت ر این کشاااور   رکیاوبو  نیک ا مادرررل رئیس ،م ور رنزرئ سااافر 

هزار هکذار زمین   400می  واند   رکیوگفت   مادرررداد.  رکیو هکذار زمین کشاااررزی را بو   400000پیشاان اد ا،اره  

بین  30بو   70صاورت مشاارکذی و بار پیشان اد داد کو  ولید ممکن اسات   .برای کشات گندم ا،اره کندرا  رنزرئ  در  

   قمیا وود. در کشور

پرر ه ا،اره زمین های کشاررزی در سایر کشورها   (TIGEM) اداره ک  ورکت های کشاررزیل   رکیو  در

ا،اره کرده   ساودانهزار هکذار زمین در    850پیش از این    رکیو ر گفذو وادل  گونو کو پیشهمان کند.را هماهنگ می

این بار مقامات رری محصاوال ی  مرکز خواهند کرد اما  بو همراه نداوات.   یبودل اما این سارمایو گذاری نذیجو مط وب

ر ک زا     ناناال انمو   .واوندیا بو مقدار کافی  ولید نمی لقاب  کشات نیماذند  رکیو کو بو دلی  وارایو  م ر هوایی در

های در دسات بررسایل وارکت های  بر اسااا برنامو.  ها برای مصاارف داخ ی ر ها برای صاادرات  ولید خواهد واد

از این زمین های ا،اره ای برای  ولید محصااوالت کشاااررزی خا  اسااذفاده خواهند کرد. المذو   رکیوخصااوصاای  

  باا ر بوی ان گیدا ساو اال ه دینگ  لذینه دینگ    ه دینگ  نادرلول هولدینگ ،واهرلوارکت های پیشارر مانند 

در فراسااوی  ل زمین های اسااذیجاری را  در داخ   از کشاااررزی  رکیودرلت  هاساات کو بو دلی  لمایت ناکافی سااا 

ا یوپیل ماداگاسااکارل مالیل موزاممی ل ررمانیل  ها در کشااورهایی مانند کنند. محصااوال ی کو  نکشاات میمرزها  
کنندل از ذرتل گندم ر  فذابسردان گرفذو  ا می  کشاات  الت مذحدهل پاکمااذانل مالزی ر سااودانمقدرنیول  ر انذینل ایا

برای  امین غذای ک  ،متیت خود با مشااک  موا،و   2015از سااا    رکیو  .گردرل  ناناال زرد لو ر خرما می باوااد

اما برای    .واده اسات. درلت  یییرات  م ر هوایی ر بحران دائمی پناهندگان را بو عنوان دالی  اصا ی ذکر کرده اسات

 غاز کرده بودل اما در ا،رای   2016خواهد عرلی را کو در سااا  ، وگیری از این رضااتیتل این کشااور اکنون می

برای  ولید غذای کافی برای مصاارف خانسی ر صااادرات وااکماات خوردل    سااودانهای کشاااررزی در ا،اره زمین

ا،اره کرد. این  واف  ممذنی بر  وساااتو  نیجر ر ساااودانزمین هایی را از    رکیو  2020بازبینی کند. همچنین در ساااا  

درلت ما این  ن ا واود  اهدایت میخصاوصای  با بخش برد -راساطو ی   فاها بردو مذقاب  ر انذقا   کنولو ی اسات ر ب

 . است فریقا راه ل  هایی برای ناامنی غذایی در سرزمین بدنما  پیدا کردن نیمت کو  رکیوت



ل  فریقامی یون هکذار زمین در    4.4 بریذانیال 2013ساا   از (WTO) ساازمان  جارت ، انیبر اسااا گزارا  

می یون هکذار    3.7بو همین ررا   مریکا  ا،اره کرده اساات. ممااالت زمین های ا،اره ای   دانمارکبرابر با ممااالت 

 4.7 اکنون  سوداندر ر   می یون هکذار 8.1 ،م وری کنسودر    ا حادیو اررپابا مشارکت   یی مریکاهای  ورکتاسات. 

 .ندزمین را ا،اره کرده ا می یون هکذار

 .اندبرای ا،اره اراضی زراعی بمیار فتا   کو عمد اً از نظرغذایی ناامن هماذندل  کشاورهای لاوایو خ یف فارا

های   ا بدرن ا کا بو غو گرفذند  ای صام  ندهلینامطمئن فزا  ویمح    ی  در( قطر  ی)ر  ا لد  ر امارات  یعربماذان ساتود

 امین   یخارج از کشاور برا  ییها  نیزمکشات بو دنما    لییمواد غذا  ی، ان  یبا درر زدن بازارها امین کننده غ ت ر 

  سانیهمماا یکو در مد نفذ  ر عمان  نیبحر. رندیبو دسات خود بس  خودا کایی را در فراساوی مرزها  لامنیت غذایی بوده

کرد ر   یخوددار  یخار،  یکشااررز  یگذارویاز سارما یبو عور ک   عمان ر فتا  بودند. را نداواذندل کا ودثرر مند خ

کشااات   یبرا  نیزم  یرر  عربماااذاان ر اماارات   مرکز  .داد شیخود را افزا  ییغاذا   یا اساااذرا    ری نل ذخاا  یباو ،اا

بو خوراک دام   ازیبود. ن  ایذرتل ،و ر ساو  ونجولیمانند   یمانند برنفل گندمل واکر ر محصاوالت ع وفو ا  یمحصاوال 

از   یمی ر از نکرد ر کایرا رارد م،و    یاز  جارت ، ان یمین ماًی قر یعربماذان ساتودکو   یبودل بو عور  ادیز   هیبو ر

 ویمح کشت در  ی   برا  دهیمحصوالت بو عور ا  نیا  همو   .کرد  یم دیرا  ول  ونجویبو خوراک دام سمز مانند    دخو  ازین

 مناس  بودند.   پاکمذان

در   «یکشاااررز  ی،اده ها  یها  شی»نما  ییگذارانل واارر  بو برپاوی،   ع قو ساارما  یبرا  درلت پاکمااذان

باا ارائاو    یخاار،  ویا ،اذم سااارماا  ی  ا خود را برا  درلات پااکماااذاانل  2008در ساااا  .  کرد  فاارا ف یخ ساااراسااار  

در    هیدر مناع   زاد ر  نیزم  یدرصاد 100 تیر مالک یبدرن عوارض گمرک  زاتیراردات  ج   لیا یمال  یهاتیمتاف

کار مو،ود کشاااور   نیاز قوان زین  نیگذاران زمویداد. سااارما  شیخود افزا اتیر لمن  یدامدار  لیکشااااررز  یبخش ها

محافظت از    یبرا  ینفر  100000 یذیامن  یررین   یداد کو  شان ادیپ یبر اسااا گزارا هال درلت لذ. وادند یمماذنن

  یها   نیبو زم یابیدساذ  یدر   ا خود برا  فارا ف یخ  ویلاوا   یکشاورها  انگذارویگذاران فراها کند. سارماویسارما

  لی عربماذان ساتودبودند. در   یمتام ت مذک   ی ما   یبرا  یدیساازمان ر وارکت ک   نیبو چند  پاکماذاندر    یکشااررز
خارج از کشااوربا هدف    یدر کشاااررزعربمااذان   یگذارویساارما  یبرا  KAI  واارکت بزرگل   م   عمدالل ابذکار  بو  

  ییباال  یکشاااررز  یکو پذانماا   ییبا کشااورها  کپارچوی  یهامشااارکت  جادیا   یاز عر  یم   ییغذا تیمنبو ا یابیدسااذ

   ی کند ر نقش  ن در  یعم  م  "یگذارویکننده سارما  ی ما "   یبو عنوان  (  KAI.وارکت )واد سیداواذندل  أسا 

-مالی"  با انتقاد  فاها نامو ر اخذ امذیازات یپادوااهدرلت در،انمو از عرف    یبا انجام بحث ها لبالقوه زبانیکشاور م

در   کشات فرا سارزمینی  یگذارویسا ولت انجام سارما  یکردن راه برا  موار مرکز  ن بر ه  ر  واود  ی غاز م  "بیمو ای

 .استهدف  یکشورها



وااارکات    یا  باو لیخاار،  یکشااااررز یدر پرر ه هاا  یگاذارویا سااارماا   یا  مااا  یبرا  یمذحاده عرب  اماارات

   ی بو عنوان    ابراجاسات.   یمذک (Abraaj Capital)نام  و ب  یبدُ مماذقر در  یخصاوصا دارسا ام    دارای  یگذارویسارما

  یها واارکت  دهدیم  ح ینوپال  ر،  یهاواارکت  ی شااک  یبو ،ا   جاابر  کند.  یعم  م   یر اسااذرا   یمال   یواار

  یها ها را با  رردن م ارتر سپس ارزا  ن  ووندیم  تیریمد  یبو خوب   ارا بخرد  در کشور هدف    مو،ودکشاررزی  

وارکت مماذقر در    یلالقدره  نگیه د  .دهد  شیرا افزا  ییر کارا  یررب ره  جویخا  ار قاء بخشاد ر در نذ  یذیریمد

  یدر ،وال .کند.یم تیفتال  یکشااااررز  یهایگذارویدر سااارما  القدراخودل   رمجموعویز   یاسااات کو از عر  یابوظم

)پاکماذانل  ای سا در   یکشااررز  یها  نیهکذار از زم 400000بو دسات  رردن    یوارکت برنامو خود را برا  نیل ا2008
  القدراوارکت   کو  از  نجا.  اع م کرد  (ری)ساودانل مراکش ر الجزا  قای( ر  فروی)ساور  انوی(ل خاررمهندر    ندلی ا ذناملیر

 یدرلت سات   یوارکت مر مو با    یکو    یکو متموالً در زمان  یدهد از عوارضا   یم  ح یاساتل  ر،  یخصاوصا  موین

   ی اسات کو از عر  نیمتمو   ن ا  کردیا،ذنام کند. رر  لنماید جادیل انماید  یداریخر  یسریدر کشاور د  نیکند زمیم

 مرکز الویات ر  باو عور کااما  عما  کناد.   نیساااا ( در مقاابا   م ا  زم  25)لاداقا    ریپاذ  دیا  جاد  یعوالن  یا،ااره هاا

 در  .کند  یدگیرسا   یامارات مذحده عرب  ییغذا  یازهایاسات کو ابذدا بو ن  یکیمحصاوالت اساذرا  کشات بر  وارکت

 تیبا لما  یامارات مذحده عربوارکت ها ر مسساماات    ریساار  (Abraaj Capital)خا   یل وارکت سا ام2008ساا   

کو   یامارات مذحده عرب  یوارکت ها  ریکردند. ساا  یداریخر  پاکماذانرا در    یکشااررز  نیهکذار زم  800000درلت 

امارات ر   یگذار ویگرره ساارماهمااذندل وااام    انپاکمااذدر   یر  جارت کشاااررز  نیدر زم  یگذارویمند ساارماع قو
 اساذان ب وچماذانرا در    نیهکذار زم 16187لدرد   یگرره امارات مذحده عربل  2009ساا    در  ند.واو  یم  یگرره ابوظم

منطقو بو   نیدر ا زهیمکان  یها وااارر  کشااااررزکرد. برنامو  ن  یداریدالر خر ونی یم 40 ینی خم  متیبو ق  پاکماااذان

 20بو   نیزم  نیوااد کو ا  یم ینیبشیبود. پ  ییراردات مواد غذا  یها  نویکاهش هز  یبرا  یاز اسااذرا   یعنوان بخشاا 

 .قاب  درام باود یداوذو باود  ا از نظر  جار ازین یباررر شیدر  موزا ر افزا  رشیب یگذار ویدالر سرما ونی یم

پاکماذان در   یکشااررز  یدالر برا  اردی یم   ی (یوارکت گووات ر دام قطر )ماراوا واده اسات کو   گزارا
  الرکانا کارپورلیوا هکذار در    12140ا،اره لدرد    یبرا  همکاری ساند پاکماذان  درلتکشاوربا    نیکرده اسات. ا  نویهز

 .دامنا نمو سوکورر 

از  ن   یا،اره کند. گزارا ها لاک  نیزم  رشیب  ای  ی،ر 500000قرار بود  پاکماذاندر   یساتود  عربماذان

  نی رساد ا  یاسات. بو نظر م عربماذان  بازار  یبرا ری  بیش جاتیخواهان کشات غ ت ر سامز  یعربماذان ساتوداسات کو  

باو    نیزم   یا ،ر  ونی یم   یا   شااان اادیبر پ  یممن  2008   یا در  رر  درلات پااکماااذاان  ویا در پااسااا  باو اع م  شااان اادیپ

بو عور فزاینده ای بخش های رساایتی از   لعربمااذان .فررا ارائو وااده اساات  ایا،اره    یبرا  یگذاران خار،ویساارما

را برای رواد محصاوالت غذایی برای لفج ،متیت   ساودان در رردخانو نی های لاصا خیز  بیاری واده  وساو  زمین



هاال زمین از ساااوی درلات   صااارفهاای مربو  باو  کاو داده  (Land Matrix)پاایسااه داده    .خود خریاداری می کنناد

کندل گزارا داده کو از ساا  میهای وا ررندان را گرد رری  ها ر مشاارکتهای غیردرلذیل رساانوهال ساازمانوارکت

ردیابی کرده اسات کو اکنر متام ت پس از    ساودانهکذار از این اراضای مقیاا بزرگ را در   762208 اکنون   1972

هایی از  متاام و فرام یذی اخذصاااا  یافت کو وااارکت 28بخش اعظا این اراضااای بو   .اندمنتقاد واااده  2000ساااا  

  قطرل مصاارل لمنانل کویتل عربمااذان سااتودیل امارات مذحده عربی ر سااوریواز ،م و    خاررمیانوکشااورهای عمد اً 

را برای  ولید محصاااوالت غذاییل خوراک لیواناتل یونجو ر ساااوخت های زیماااذی خریداری   رسااایتیهای  زمین

 کردند. 

 3.4نیز برای  صاال    اردنل  رکیول مصارل امارات ر عربماذان ساتودیاز ،م و    گذاران کشاورهاییسارمایو

این گوناو  م ا  هاای خاار،ی در ادبیاات  .کنون در دسااات ماذاکره اساااتکنناد کاو  ااهکذاار زمین رقاابات می  می یون

مقادیر زیادی از مناب  عمیتی مانند زمین ر  م را  ها  الم  ی اغ   بو عنوان »غصا  زمین« نامیده می واودل زیرا  نبین

ساودان کنون غصا  زمین ر  م در   ا  .گیرندکار میو اغ   بدرن  و،و بو ،وام  مح ی کو بو زمین مذکی هماذندل ب
ل این  2000چون از ابذدای دهو ار  سااا     ر وااما  کشااور صااورت پذیرفذو اساات ررد نی ل  ایالت خارعومعمد اً در 

ای کو پس از بحران سااا  اندل  وسااتوهای کشاااررزی برای صااادرات را  جربو کرده وسااتو پرر ه های سااودانایالت

ظ ور عظیا   .باا انذشاااار قاانون ن اایی منااسااا  برای  جاارت  قویات واااد  2013ساااری  واااد ر پس از ساااا    2008

،م ور عمر  غاز وادل زمانی کو ر یا رئیس  2000در ارای  دهو   ساوداندر  های کشااررزی خار،ی  گذاریسارمایو

چون این    کرد.  کشاورهای لاوایو خ یف فارالوارر  بو ارائو زمین ر  م در وارایو مط وم بو  لمان المد المشایر

دلی   کشااورها بو دلی  اسااذفاده بیش از لد از مناب  پایو خویشل با چالش کاهش مناب   بی خود موا،و گشااذند ر بو

ها باید بررن ساپاری  رواد عمقو مذوساو وا ری ر  یییرات عمی  در السوی مصارف   ولیدات کشااررزی داخ ی  ن

بو دنما  بحران قیمت مواد   سااودانبرای  صااال  زمین های کشاااررزی در   کشااورهای خ یف فاراعج و    .واادمی

ر  بو کاهش مقدار کاالهای غذایی   ماری  واد. بمایاری از کشاورهای صاادرکننده غ تل وار 2008غذایی در ساا  

صااادرا ی خود در بازار خار،ی کردند ر  ر،یح دادند از  ناامین امنیت غذایی ،متیت خود اعمینان لاصاا  کنند. 

ها هنوز نذوانماذند دساذرسای بو دلی  صاادرات نفتل  ن کشاورهای خ یف فارالذا با ر،ود قدرت مخارج قاب   و،و  

هادف  "منااباو  و  را باا هادف  اامین غاذا ر با   ساااودان نااامین کنناد. باو همین دلیا ل    کاافی باو غاذا را برای ،متیات خود

با رریداد دیسری نیزهمراه واد. در  ساوداندر اقذصااد    کشاورهای خ یف فارادرگیر وادن   .خویش قرار دادند  "غذایی

 ر میادین نفذی خود را از  کنذر  بیش  خارعومی  واوک برای اقذصااد م ی بود.    ساودان ،نوبیل ،دایی  2011ساا  

باید خود را با وارایو ،دید رف  می داد. با  و،و بو ضارررت  نو  بخشایدن بو در مدهای   ساودان وامالیدسات داد ر  

( بو 2013گذاری م یل  گذاری )قانون  شاوی  سارمایوقانون ،دیدی را برای سارمایو  2013در ساا   المشایرمالی خودل 



با ارائو متافیت های مالیا ی قاب   و،و ر لمایت اداری قوی از    ساودان  خار،ی بو  گذاریمنظور ،ذم باالی سارمایو

سارمایو گذاران  صاوی  کرد. پرر ه های بزرگ مقیاسای مورد بررسای عمد اً برای  ولید کشااررزی ر صانتذی یونجو  

می واود. برداوات  انجام واد. این محصاو  بو دلی  ب ره رری باال ر ارزا غذاییل »م کو« ع وفو های دامی محماوم

 ن در هکذار برداواات  3یا  2ررز با میانسین  ولید  35-30محصااو  ده بار در سااا  اساات. محصااوالت زراعی هر 

صادر   اماراتر    عربمذان ستودیووند.خریداران هدف این یونجو عمد اً برای مصرف مزار  صنتذی دامپررری بو  می

بو همراه    عربمااذان سااتودی ر امارات مذحده عربیکاهش اسااتل  ها در لا وااد. از  نجا کو  ولید داخ ی ع وفو  ن

عربی    کشورهایبازار    کو نرفو  عُ  .بو بزرگذرین راردکننده یونجو در ، ان  مدی  وده اند   اپنل کره ،نوبی ر  ایوان

ر  ودمی یون  ن یونجو نیاز دارد ر  ن ا بخش کوچکی از  ن در لا  لاضار در ساطح منطقو  ولید می وا  20بو لدرد 

بمایار زیاد اسات. بو  ساودانمی یون  ن  ولید می کند. اما امکان گماذرا کشات یونجو در   5  ساوداندر لا  لاضار  

 ا در لا  لاضار در لا    یو مطالتات امکان سانجی برای پرر ه های   ی یونجو    گذاریرزارت سارمایوهمین دلی ل  

الم  یل دساااذرسااای بو بازارهای ،دید ر ل ارائو زمین بو متنای کمااا  ا،ما  بینساااوداناسااات. برای   2050ساااا  

م ر یا سایاسای   واند  دار ر از همول مناب  در مدی ،دید از عری  ا،اره زمین اسات کو میهای فنیل ر م انو رری

گذاران خصاوصایل این بو متنای کما  ساود قاب   و،و  وساو کشاور میزبان اسات کو را  نامین کند. برای سارمایو

از منظر  کنولو ی  بیل  بیاری مرکزی محوری رروااای برای    .ها را مشاااررعیت می بخشااادفتالیت کشااااررزی  ن

چرخناد ر باو درر یا  پیوت می  لکننادمی   بیااری محصاااوالت زراعی اسااات کاو در  ن  ج یزا ی کاو باا بر  کاار

واودل کو ای کو در مرکز اعراف محور قرار دارد  بیاری میواوند. ی  نالیو دایرهها  بیاری میمحصاوالت با  بپاا

 فنآرری سااطح باالکند. این  کنی  نیازی بو ای در محصااوالت ایجاد میاغ   با مشاااهده از باالل ی  السوی دایره

مکاانیزاسااایون   لذیا،اازه لرکات می دهاد نیااز دارد.    مکاانیکی لاداقا  ساااطح بنادی کاو باو  ج یزاتناداردل فقو باو 

ندهی  چرخو  ولید بو  تداد زیادی نیرری کار نیاز ندارد. م ندسان هیدررلی  ر کشاررزانل  ولید را سازمادر  گمذرده  

نس داری  ن هماذند. کارکنان در لالی کو کارکنان مذخصا  ممائو  عم یات ماواین  الت کشااررزی ر   کنندمی

هماذندل در   پاکماذانیل عربماذانی ر اررپایین خار،ی اساذخدام واده اند ر عمد ا م ندساان ا ر از بین م ندسا مناسا 

مصااریل کنیاییل  فریقای ،نوبی ر کارگران  ب کو    لسااودانی نو  ن ا ر  پایین  م ار ی لالی کو کارگران با صاا لیت
یکی از بزرگذرین پرر ه هایی است   (GLB Invest) خارعومل ورکت لمنانی کی ومذری وما  130همذند. در   فی یپینی

در منطقو ای نو  2011در سااا  واارکت مذکورسااذفاده می کند.  ا "مکانیزاساایون سااطح باال"از  کو برای  ولید یونجو 

با قاب یت را  سالو    99ا،اره ای     هکذار زمین  200هزار ر    87برای    سودان أسیس ود. درلت   قوز الحمشیچندان درر از  

عوالنی از زمین در   باریکوگذار ی    جدیدپذیری  تیین کرد. بو منظور  ناامین دسااذرساای برای  بیاریل بو ساارمایو

اعطا واد کو در  ن ایماذساه پمپا  نصا  واده اسات. این بو ی  مخزن هیدررلی  مذصا  اسات کو بو ررد نی  امذداد  



 ا زیرزمینی مذصااا  اسااات کو در امذداد راهرر زمینی کو بو صااارالت برای این منظور  وساااو لولو های فایمر گ

محور اضاافو واد  23پیوت  غاز واد. ساا  بتد  40برداوات با  1ل فاز  2014گذار خریداری واده اسات. در ساا  سارمایو

درات یونجو بود. کشاات پیوت بو منظور افزایش  صاااعدی  ولید ر صااا  1000گذار در ن ایت  (. هدف ساارمایو2)فاز 

 .بار با کشت ع ک ر کنجد  نارم می یابد ارلیو هر در سا  ی 

اسات کو  (RAA) نامو ب  وارکت ساتودیی     ساودان  کشااررزی ،دید در های متذمروارکتیکی دیسر از  

دارد.   عربمااذان سااتودیل مصاارل ارکراین ر ل مااذاننو  ن ا در این کشااورل ب کو در    مذتددیپرر ه های کشاااررزی  

اسات ر   الکفاعوپرر ه    ساوداناسات. پرر ه اصا ی  ن در    موریذانی همچنین در لا  برنامو ریزی برای  وساتو کشات در

                      کنمااارسااایوم رین خریاد زمین مذت   باو  باا این لاا ل بزرگ  کشااات واااد.  2009ارلین محصاااوالت  ن در ساااا   

(Moawia Elberier)  ساودانل کنمارسایوم متاریووارکت اسات. در  30 یذی مذشاک  از  اسات کو ی  مجموعو چند م  

 ظاهرات مذتددی در مخالفت با ایجاد ی    2016هکذار را کشات دهد. المذو در ساا    480000بو عور بالقوه می  واند  

ل هنسامی کو ی  وارکت خصاوصای  وساو ار ش وارر  بو  منطقو واندیپرر ه ،دید کشااررزی صاورت گرفت. در  

اعذراض کردند. این وارکت ادعا کرد کو بو ن ادهای   بومیانهای محافظت واده کردل بمایاری از    لصاارکشای زمین

ا در مورد  خصااای  زمین درگیر هرگز ،اامتاو ر  -سااااکناان مح ی می گویناد    -مح ی اع   داده اساااتل اماا این  

 ش اقادام باو  خریا  اناد. در این مرل او درگیری ا،ذناام نااپاذیر ر خشاااونات  میز واااد ر در برخی موارد ارهنکرد

کاو پس از ایجااد یا  پرر ه    بومیاانل  خاارعومل در نزدیکی  2018در ساااا      .هاا ر دساااذسیری مردم کردوااا رک

کشااررزی  راره واده بودندل انمار وارکت را درسات پس از ارلین برداوات اوایا  کردند ر ک  محصاو  را ساوزاندند.  

ها برای نظارت بر  ر در لصاارها ر لفا پس از  نل بمایاری از وارکت های خصاوصای وارر  بو سارمایو گذاری بیش

بو   الاگامم هکذار در 10000  ساتودی "ساذاره عربماذان"وارکت  ل 2009ساا  در   .مرزهای پرر ه کشااررزی خود کردند
. را  صااال  نمودهکذار دیسر   4000بتداً با خرید ی  مزرعو درلذی مجاررل این واارکت سااا  ا،اره کرد.   50مدت  

ممالذی )ل  می یون هکذار 2.5  درلت ا یوپیگذاری بود کو در  ن  های سرمایو رین پرر هیکی از بر،مذو  ستودی اسذار

ا،ااره کرد. هادف درلات این بود کاو فناارری کشااااررزی مادرن را برای  ولیاد را  ل (ب  یا  ر از  کمی کوچا متااد  

کم  کند ر بو خویش    " راز  جاری"بو ارمیان بیاررد کو بو مشاک  ،دی   "ر پردازا ر صاادرات مجدد  صاادرات"

 ن  10000در ابذدا پیش بینی می واد کو   لاصا خیز را  قویت کند.گفذو برخیل کنذر  نخمسان لاکا بر مناع  پمات  

متاد   2018برنف  ولید کندل اما پس از بارندگی های ضاتیک چشاا انداز را بو نصاک کاهش داد. این وارکت  ا ساا  

 الت  ماوینکی ومذر کانا   بیاریل  مطیح زمین با اسذفاده از لیزر ر  رردن    21می یون دالر دیسر را برای  کمی    100

  ن را فراها کرد.  140000 ر هزینو کرد. این امر بازده مزرعو را در برابر  ر امکان  ولید ساالنو بیش



همچنان در لا   رریف کشاااررزی در خارج از کشااور ر  2022در سااا    درلت های لاواایو خ یف فارا

بازری  جارت کشااااررزی   (Hassad Food)سااااخت ر یا خرید مزار  در خارج هماااذند. بو عنوان منا ل وااارکت 

نسرانی  ابراز  در کشاااررزی خارج از کشااور  خ یف فاراهای پیشااسام ر یکی از واارکت صااندر  ثررت ممااذق  قطر

                  وااارکات .  هاای کشااااررزی مو،ود کرده اساااتبرای زمینهاای خ یجی وااارکات  سااانسین در مورد رقااباتعمیقی  

(Jenaan Investment  ) و را ببا فنارری پیشااارفذو ر  ج یز  ن    ساااودانمزار  ،دیدی در  خرید    لامارات مماااذقر در

 کام ً عم یا ی اداره می نماید. صورت

را  قاره  فریقا درصاد از   10می یون کی ومذر مرب  را در بر می گیرد کو  قریماً  3.18مماالذی متاد   و نی ضا لو

 مصار  در  اساوانمی یارد مذر مکت   م اسات کو در ساد   84نو  دارای میانسین ،ریان سااال رردخانو نی .  واام  می واود

کشاور   11گذاران در  می یون هکذار زمین  وساو سارمایو  10.3یش از  باندازه گیری واده اسات.بر اسااا اساناد مو،ود 

  فریقااین ا از کشاورهای خارج از    .خریداری واده اسات 2000را  شاکی  می دهند از ساا  کشاورهای لوزه نی  کو 

ا ریشل ب  ی ل برزی ل چینل ا یوپیل هندل اساارائی ل نرر ل عربمااذان سااتودیل بریذانیال ایاالت مذحده  مریکا وااام  
گذاران زمینی را برای کشااات  ر این سااارمایوسااارمایو گذاری می کنند. بیش  کشااات فرا سااارزمینیهماااذند کو در  

رزی غیرغذایی مانند  نماکول ساوخت های زیماذیل دام ر کاوات چوم بو دسات محصاوالت غذاییل کاالهای کشاار

هاا عماد ااً  در راق  متاام ت  م اساااتل این  نیا  منطقاو ر متاام ت زمین در  واااسفات  رر ر این کاو بیش .می  ررناد

یا   (  Tana-Beles)باو عنوان مناا  عرآ  بیااری  .دهنادهادف قرار می واماان اناد کاو  م ر زمین را   انیگاذارسااارماایاو

  هندی  ی  ساارمایو گذار  کارر وریاساات. واارکت   ا یوپی  ل منم  نی   بی دریاچو  انادرپرر ه  بی بزرگ در کنار 

 29موزاممی      ناامین کرد. در الاگامم  هزار هکذار در  100برای   درلت ا یوپی رین ا،اره نامو را از  اساات کو بزرگ

  61کشاور زمین کشااررزی را در  41ره داده واده اسات ر در مجمو  درصاد از زمین های کشااررزی بو خار،ی ها ا،ا

در ی  منا  دیسرل  صااور کنید ی   . همااذند   فریقاییفقیر    ررسااذاهایها  ر  نا،اره کرده اند کو بیش  پ نو بزرگ

واارکت بزرگ خار،ی مال  نیمی از زمین های قاب  کشاات در ی  کشااور باوااد. این  قریماً چند سااا  پیش ا فا  

هکذار    120000پیشااان اد ا،اره ی  می یون هکذار برای کشااات ذرت ر  وااارکت کره ،نوبی درراد . هنسامی کو افذ

داد. این کار اعذراض عمومی بو دنما  داواات ر این متام و در ارای     ماداگاسااکاردیسر را برای  ولید ررغن نخ  در  

اساتل  ن ا در   هندکو مذت   بو   گرره سایواابطا  واد.نمونو های واکمات خورده بمایار اسات بو عنوان منا ل  2009ساا  

،م  را برای کشات نخ  های ررغنی    -نزدی  بو ی  می یون هکذار-ساا ل مجموعو ای از زمین های کشااررزی   5

 با ررند رروکمذسی موا،و است.  سیش ون در رری کرد. این ورکت اکن

هکذار    700000کو در راه بو دسات  رردن    -  بان   وساتو اسا میبخش خصاوصای    فوراادر منالی دیسرل 

ل کو امذیاز کارر وریناپدید واده اسات. لذی   -برای ی  پرر ه عظیا برنف بود    فریقا  زمین کشااررزی در ساراسار



ار را بو نفر ار  کشااررزی کشاور  مدی  کردل اکنون چیزی برای نشاان دادن ندارد.   ا یوپیهکذاری اا در    300000

در ساا    .در در ساا  گذواذو بیکار مانده اند  ا یوپیدر   شمنح  واده اسات ر مزارعکنیا در  این وارکت جارت گ   

پس  کامررنلپایان داد. در  مالی ار در کشاااورهکذااری برنف ر یا    100000بو پرر ه   لیمیدر   متمر قذافیل قذا  2011

 هکذار کاهش یافت.  19843هکذار بو  73000از  هراک س از اعذراضات فرارانل قرارداد ورکت چند م یذی

مزار  نخ  ررغنی بو  ن ایی مماائو  بخش بزرگی از  صااال  زمین در بخش غذا ر کشاااررزی  بی  ردید 

ری مارل ارالم ر ساایا مانند   های  ساایاییواارکت، ان در چند سااا  اخیر همااذند. بخش اعظا این گمااذرا  وسااو 
ل ریکای ال ین مل ر همچنین  فریقا  های عظیمی از ق مرر کشاات فرا ساارزمینی را دروااود کو بخشهدایت میداربی

نیز سایاسات های رسامی در   چینل  اپن ر کره ،نوبی  2030للل در اساناد. گیرددربر می   سایای وارقی ر اقیانوا  رام

زمینو کشااررزی در خارج از کشاور را بو عنوان بخشای از برنامو های امنیت غذایی خود لفج کرده اند. این عمد اً بو 

های خارج  واودل کو نو  ن ا زمینم ی  ن ا در لوزه فرامرزی  مدی  میهای  عنوان راهمرد اسااسای لمایت از وارکت

 ررندل ب کو بو همان اندازه م ال کنذر  مماایرهای  جاری را برای ارسااا   از کشااور را برای کشاااررزی بو دساات می

همچنان  ا فریق کنند.های چندم یذی بزرگ غربی در بازارهای ، انی  ناامین میکاالها بو خانو ر رقابت با واارکت

بخش کوچ  ر المذو م می از زمین خواری ممذنی بر امنیت غذایی اسااتل اگرچو این واارکت ها در لا  لاضاار بر 

بو اواکا  مماذقیا  صارف  ر کامذمرکز هماذند.امررزه برخی متام ت    برزی  ر اساذرالیامناع  در دساذرا  ر مانند 

( کو با COFCO  واارکت غذایی) چینیهای  ل واارکتذینبرزی  ر  ر انزمین  مدی  وااده اساات. بو عنوان منا ل در  

اند بو ،ای خرید زمینل متام  ی را مشاابو ها موا،و هماذندل ساتی کردهنسرانی در مورد غارت زمین  وساو خار،ی

برای  نامین  ولید از مزار  خار،ی انجام  "ر کشات سافاروای  لپیمانکاری فرعی زراعیکشااررزی قراردادی"سایماذا  

واناخذو می واوندل اما   "سارمایو گذاری های ممائوالنو"بو عور فزاینده ایل چنین متام  ی با عنوان    2017از ساا   دهند.

  یها   نیدرصاد از ک  مماالت زم 9 ماًی قر واوند.هنوز از بمایاری ، اتل نوعی از  صارف  م ر زمین محماوم می

در   نی صااال  زم  نی رداده اساات. بزرگ ریی ی  بو مالکان خار،ی  مالکان خود را 2000 سااا از    قای فرقاب  کشاات 

در   ویر ساوء یذ یکشاورهال نمامت گرسانس  نیمذمرکز واده اسات. در ا کیضات یلکومذ  یبا سااخذارها  ییکشاورها

های صااریحی بو واامار نمونو لسااودان ر کنسو   یدموکرا   ی،م ورباال اسااتل بو عنوان منا ل  اریبماا  زین تی،مت

 ررند.می

اکنون در دساات   یکشاااررز  یها  نیدرصااد از زم 10از    شیب  یررمانمناب  مخذ کل در    یبر اساااا داده ها 

در  واود. یکنذر  م  اررپا  ویا حادگذاران  وی وساو سارما سریدرصاد د 30 ا  20ثالث اسات ر   یگذاران کشاورهاویسارما

گذاران  ویقاب  کشااتل مذت   بو ساارما  یها  نیدرصااد از ک  زم 6  لیکشاااررز  نیهکذار زم 800000لدرد   لیررمان

بزرگ  وساو وارکت هال درلت ها ر افراد   اایدر مق  یکشااررز  نیا،اره زم  ای  دیواام  خر  ندیفر   نیاسات. ا  یخار،



عمد اً از  گذاری    ویمادر متام ت محرمانو با اساذفاده از سار  نیهکذار زم ونی یم   ی مجارساذاندر    .اسات  یخصاوصا 

ل ندمودن ل ماذان در  نیزم  دیمجاز بو خر 2016  یها  ا م  یبو دسات  مد. اگرچو خار،  اررپا  ویا حادعناو    یکشاورها

ل  اررپا  ویا حاد  یعمد اً از کشاورها  لیگذاران خار،  ویهکذار قم ً  وساو سارما 200000کو   وادهمشاخ  اکنون اما  

 .بودوده  یداریخر

در چند سااا   یا.همااذ  در کشاات فراساارزمینی  "مالی  لوزه های"بازیسران ،دیدی از  واااهد ظ ورامررزه  

گذاری در زمین های کشااررزی بوده اند در ساا  ماذسیل وااهد افزایش چشامسیر سارمایوصاندر  های بازنشا گذواذو 

ل  2012صاندر  های بازنشاماذسی در زمین های کشااررزی سارمایو گذاری می کردند.  ا ساا   32ل  ن ا  تداد 2008

های  یافذو است. صندر افزایش  بو بیش از یکصد صندر  صندر  دیسر ع قو نشان دادند. امررز این  تداد  17 تداد  

زمین های کشااررزی را خریداری  در ساطح ، انی  عمده سارمایو پشات وارکت هایی هماذند کو بازنشاماذسی منم  

 .خود ا،را می کنندرا  لذی عم یات کشااااررزی   مذحدهل  ایاالتمماااذقر در    (TIAA-CREF) کنند. برخیل مانندمی

ر   انس های کم  های  وسااتو    ((DFIsمجموعو ک یدی دیسری از بازیسران بخش مالیل موساامااات مالی  وسااتو  

های کشااررزی هنوز برای ،ذم سارمایو از بخش خصاوصای مشاک  های خرید ر الیای زمینم ی هماذند. وارکت

واااودل نظر گرفذو میگذاری پرخطر در  بو عنوان ی  سااارمایو  خار،ی  های کشااااررزیزمینکشااات دردارندل زیرا  

انداز  گذاری  جارت کشاررزی« را بو عنوان چشاها »سرمایو ررند کو بمیاری از  نرری می  این موسماتبنابراین بو  

اند. بدرن دخالت این   انس هال کو با اساذفاده از پو  مالیات دهندگان در اصا ی خود برای  وساتو کشااررزی پذیرفذو

 ندل کشت فرا سرزمینی ررنقی نخواهد داوت.غص  زمین سرمایو گذاری می کن

گاهی ارقات مناب  مالی غیرقانونی ر فراساال ی زیربنای این متام ت اسات. ن ادهای مالی های فراساال ی ر 

گذاران  ،ریان های مالی غیرقانونی نقش م می در  صاال  زمین های کشااررزی امررزی دارند. اگر منشااء سارمایو

بو   ساانساپورکیمن یا   ،زایر مانند  مالیا ی  هایها ف رساات می کردیال ب شاات ت نام  نخار،ی را بر اساااا مح  ثم

  موزاممی عنوان کشورهای بر ر زمین خوار ر مو بندی می ودند! برای منا ل  قریماً  مام ورکت هایی کو زمین را در  

ثمت واده اند. اگرچو ممکن اسات قانونی باواندل چنین سااخذارهای فراساال ی    موریس،زیره   صاال  می کنندل در 

  ی عی   .کت ها ا،ازه دهند از پرداخت مالیات ا،ذنام کنندر بو واار کنند مالکان راقتی را پن ان رمی  وانند فماااد 

از  اخیرل دامنو ،یرافیایی سارمایو گذاری خار،ی در زمین های کشااررزی محدرد واده اسات.  ن ا چند متام و در  دهو  

  انجام واده  مالیل سانسا ل ساودان ،نوبیل اندرنزیل پاکماذانل فی یپین ر  ر انذینبدین ساوی در کشاورهای    2020ساا   

کو چند سااا   ا   جارل کالیکس  گرر )لوئیس دریفوا( ر کرسااودهایی مانند ل واارکت مریکای ال یناساات. در  

پیش در متاام ت زمین بمااایاار فتاا  بودنادل در ن اایات از گردرناو متاام ت اراضااای خاارج وااادناد. اکنون  و،او باو 

ایجاد وده است ر محیو قانونی بو ها  در  نمنتطفی  کشاورهایی متطوف واده است کو اکوسیمذا  جارت کشاررزی  



ها های صاادرا ی در  ن( ر یا کشاورهایی کو زیرسااختاساذرالیاگذاران ر صاادرات خار،ی اسات )مانند نف  سارمایو

(. در نذیجول امررزه ساار ر موزاممی های رساایتی را با قیمت ارزان بو دساات  ررد )من ً  وان زمینر می  هدواا ساااخذو 

گوا می رسادل در لالی کو مناع  و  ب   سایا ر  مریکاگذاری در زمین های کشااررزی در  سارمایو ری از  صادای کا

  .همذند  فریقال اررپای ورقی ر اقیانوا  رامبر،مذو کشت فرا سرزمینی ،یرافیای 

همچنین در ایجااد این مرزهاای ،ادیاد برخی کشاااورهاا کاو از سااارماایاو گاذاری در منااع  خاا  لماایات 

برای  ولید ساویا    واما  برزی  ر موزاممی   دربا لمایت درلت خودل   وارکت های  اپنیند. من  کنندل موثر هماذمی

ر همچنین   نیوزلند ر اسااذرالیابو واادت در لا  خرید زمین های کشاااررزی در   واارکت های چینی مرکز کرده اند.  

ل مقصاااد مورد ع قو  منطقاو غربی ررسااایاول ررماانی ر ارکراینهاای کشااااررزی  هماااذناد. زمین  خاارر درر ر ررسااایاو

از مماذتمرات   وارکت های فرانماوی ر پر یالیمشاذا  ا یوپی هماذند.   وارکت های هندیاسات.   اررپاییهای  وارکت

 واارکت های ایاالت مذحده ر بریذانیالمایت می کنند. با این لا ل برای کشاات فراساارزمینی   فریقا ساااب  خود در  

  قریماً در همو ،ا لنور دارند.

ری ه در ررزگار  و ب  ل"راقتیت های  ئوپ یذی  کنونی"اساات کو در    این مماائ و م ا ذکراما سااخن پایانی  

کشااات   ل  ورم ، اانی قیمات غ ت ر نقصاااان در زنجیره ارزا ، اانی ،ناگ ررسااایاو ر اکراینر    "پمااااکررناا"

ل  ن ا ا کا بو  نشااان داد  ارکراین  مانطور کو رضااتیت غ تفراساارزمینی  صاامیمی بماایار ،ذام بو نظر می رسااد. ه

در این میان  .قم ً  ن را  جربو کرده اند  خاررمیانو ر کشورهای  فریقاییرارداتل اساذرا  ی بمایار خطرناکی است کو 

بمایاری از  در  وساتو کشات فراسارزمینی نقش اسااسای دارند.  بو عنوان مشاو ل محرکل  ما  یسر ر  نامین گرها درلت

-مشااارکت های درلذی"زیرساااخت هال بازنسری مقررات ر رررد بو  ن ادهای پرقدرت مالیلدر لا  ایجاد   هادرلت

ل  گذاری بخش خصاوصای در کشااررزیل از ،م و  م   زمین های کشااررزی سارمایو ا ،دید هماذند   "خصاوصای

امنااای    ساایاساایل چانو زنی ر  سریرایزنیل  فاهال البی در لا ها  ن. همچنین نمایدی  را  ماا   صااادرات ر پردازا

   جارت کشااررزی- ولیدقراردادهای  جاری ر سارمایو گذاری ،دید ر بماذو های کمکی با هدف  ما ی  گماذرا  

 امنیت غذایی خود را در سا  های   ی ب مود بخشند.  ل  اهمذند در فراسوی مرزهای خود

 


