
تهدف عادة برامج االحتفاظ بمخزونات حكومية إلى تحقيق أهداف مختلفة من أهداف األمن الغذائي، مثل التخفيف من التعرض 	 
للمخاطر في حاالت الطوارئ واستقرار األسعار وتوفير برامج توزيع األغذية المحلية.

من الناحية العملية، قد يكون من الصعب التمييز بين أنواع المخزونات المختلفة نظًرا إلى تطبيق البلدان تدابير على مستوى 	 
السياسات موجهة نحو المن ت ج ونحو المستهلك على السواء وتتوخى تحقيق أهداف متعددة في الوقت نفسه. 

عند تقييم دعم األسعار في السوق المتصلة بشراء المخزونات، من الضروري التمييز بين المفاهيم االقتصادي ومفاهيم 	 
منظمة التجارة العالمية، ومراعاة انعكاسات التقلبات والتضخم في أسعار الصرف.
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تســاهم المخزونات الغذائية الوفيرة في اســتقرار األســواق العالمية. 
وعلــى ســبيل المثــال، أثنــاء جائحــة كوفيــد- 19 ، ســاهمت المخزونــات 
العالميــة الوفيــرة مــن الســلع الغذائية األساســية في تهدئة األســواق 
وتجديــد االهتمــام بالــدور الــذي تؤديــه برامــج المخزونــات الحكوميــة 
فــي تحقيــق األمــن الغذائــي. ومــع ذلــك، تواجــه البرامــج الهادفــة 
ــة للمنتجيــن وأســعار منخفضــة للمســتهلكين  ــر أســعار عالي إلــى توفي
حــاالت مــن المقايضــات وقــد ينتهــي بهــا األمــر بتحقيــق هــدف واحــد 
فقــط علــى حســاب الهــدف اآلخــر، أو بتكبــد كلفــة ماليــة عاليــة ال طائــل 
ــات، يمكــن أن  ــا بحجــم العملي ــد. ورهًن علــى تحملهــا فــي األجــل البعي
تؤثــر أيًضــا برامــج االحتفــاظ بالمخزونــات الحكوميــة علــى أحجــام التجــارة 
وعلــى األســعار العالميــة، مــع احتمــال أن تترتــب عــن ذلــك انعكاســات 
ســلبية علــى المنتجيــن والمســتهلكين فــي بلــدان أخــرى. وبالتالــي، 
ال بــد مــن تقييــم برامــج االحتفــاظ بالمخزونــات الحكوميــة بعنايــة فــي 
ــة األخــرى علــى  كل ســياق علــى حــدة بالمقارنــة مــع الخيــارات الممكن
ــق األهــداف نفســها أو أهــداف  مســتوى السياســات مــن أجــل تحقي

مثيلــة لهــا. 

االحتفاظ بالمخزونات الحكومية ودعم سعر السوق في اتفاق 
منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة

بمــا أن البلــدان تنفــذ هــذه البرامــج بطــرق مختلفــة، بــات االحتفــاظ 
بالمخزونــات الحكوميــة أحــد أصعــب القضايــا فــي المفاوضــة الزراعيــة 
هنــاك  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  العالميــة.  التجــارة  منظمــة  فــي 

أهداف المخزونات الحكومية من األغذية وأنواعها

يشير مصطلح االحتفاظ بالمخزونات الحكومية إلى قيام الحكومات
بشــراء المخزونــات الغذائيــة وتخزينهــا وإخراجهــا عبــر منشــآت تملكهــا 
الدولــة أو هيئــات عامــة أخــرى. وكان هــذا جــزًءا هاًمــا مــن السياســة 
الزراعيــة فــي العديــد مــن البلــدان، وموجًهــا فــي المقــام األول نحــو
المنتجــات الرائجــة فــي األنمــاط الغذائيــة الوطنيــة التــي تمثــل بالتالــي 

حصــة كبيــرة مــن إجمالــي المتنــاول الغذائــي.

وتميــل البلــدان إلــى االحتفــاظ بواحــد أو أكثــر مــن األنــواع العامــة 
ــة العمليــة ــة )الشــكل 1(، لكــن يصعــب مــن الناحي للمخزونــات الغذائي
ــز بيــن هــذه األنــواع، عندمــا تســعى البلــدان إلــى تحقيــق عــدة  التميي

أهــداف فــي آن واحــد.

و تســتخدم عــادة مجموعــة مــن تدابيــر الدعــم الزراعــي المحلــي وتدابيــر 
السياســات التجاريــة مــن أجــل تنفيــذ أو تعزيــز الوظائــف الرئيســية 
لبرامــج االحتفــاظ بالمخزونــات الحكوميــة. وهــي تتضمــن، علــى ســبيل 
وفــرض  المخزونــات  بشــراء  المرتبــط  الســوق  ســعر  دعــم  المثــال، 
قيــود علــى االســتيراد بهــدف الحفــاظ علــى أدنــى أســعار الشــراء ا 
وتخــاذ تدابيــر لدعــم المستهلك/شــبكة األمــان االجتماعــي بغيــة إخــراج 
المخزونــات بأســعار مدعومــة وتقديــم إعانــات للتصديــر مــن أجــل إخــراج 

المخزونــات إلــى الســوق العالميــة.

ــة وســلبية علــى الســواء  ــاًرا إيجابي ــف آث ــر أن تخّل ويمكــن لهــذه التدابي
علــى األســواق الزراعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تمنــع منافــذ
الســوق المضمونــة لجــوء المزارعيــن إلــى البيــع االضطــراري بأســعار 
متدنيــة فــي األماكــن التــي تفتقــر إلــى البنيــة التحتية للتخزيــن وأدوات
إدارة المخاطــر. وبالمثــل، يمكــن أن يمثــل توزيــع األغذيــة بأســعار أقــّل 
ــا مــن أشــكال شــبكات األمــان الشــكل  مــن ســعر الســوق شــكًلً هاًم
1: أنــواع برامــج االحتفــاظ بمخزونــات حكوميــة مــن األغذيــة وأهدافهــا
الحــد مــن هشاشــة وضــع  المخزونــات لحــاالت الطــوارئ مــن أجــل 
المســتهلكين عنــد حــدوث اختًلــات فــي اإلمــدادات أو صدمــات علــى 
مســتوى أســعار األغذيــة فــي حــاالت الطــوارئ المخزونــات المؤقتــة

من أجل الحفاظ على استقرار األسعار في السوق المحلية بهدف
علــى  منصًبــا  السياســة  تركيــز  (يكــون  الحــادة  التقلبــات  تفــادي 
المســتهلكين والمنتجيــن علــى الســواء) المخزونــات مــن أجــل التوزيــع 
المحلــي لألغذيــة/ المعونــة الغذائيــة المحليــة مــن أجــل تعزيــز الوصــول 
لصالــح  األغذيــة  مــن  كافيــة  كميــات  إلــى  واالقتصــادي  الفعلــي 
فئــات معينــة مســتهدفة مــن الســكان والحمايــة االجتماعيــة لصالــح 
المســتهلكين األكثــر عرضــة للمخاطــر. وعًلــوة علــى ذلــك، يمكــن أن 

موجز السياسات التجارية

االحتفاظ بمخزونات حكومية من األغذية:
األهداف والتجارب والقضايا الرئيسية

منظمة األغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خالل الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري 
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المخزونات لحاالت الطوارئ
من أجل الحد من هشاشة وضع المستهلكين عند حدوث اختًلالت

في اإلمدادات أو صدمات على مستوى أسعار األغذية في حاالت الطوارئ

من أجل الحفاظ على استقرار األسعار في السوق المحلية
بهدف تفادي التقلبات الحادة )يكون تركيز السياسة منصًبا على المستهلكين 

والمنتجين على السواء(

من أجل تعزيز الوصول الفعلي واالقتصادي إلى كميات كافية
من األغذية لصالح فئات معينة مستهدفة من السكان

المخزونات المؤقتة

المخزونات من أجل التوزيع المحلي
لألغذية/ المعونة الغذائية المحلية

Cosimo Avesani و Ishrat Gadhok :المؤلفان



المثــال، مــن شــأن االرتفــاع فــي األســعار اإلســمية نتيجــة التضخــم أن 
يفضــي إلــى دعــم أكبــر لســعر الســوق وفًقــا لقواعــد منظمــة التجــارة 
للمزارعيــن.  اقتصاديــة  بمنافــع  ذلــك  يــأت  لــم  لــو  حتــى  العالميــة، 
وباســتخدام أمثلــة علــى أســعار القمــح المحــددة مــن الحكومــة التــي 
باكســتان والبرازيــل والصيــن والهنــد ألغــراض توضيحيــة،  طبقتهــا 
يظهــر الشــكل 2 آثــار كل مــن تقلبــات ســعر الصــرف والتضخــم علــى 
الفجــوة بيــن األســعار المحليــة فــي إطــار برامــج االحتفــاظ بالمخزونــات 
المحــددة  األســعار  عــرض  وعنــد  الدوليــة.  واألســعار  الحكوميــة 
اإلســمية  القيــم  2)أ(،  )الجــدول  الوطنيــة  بالعمــات  الحكومــة  مــن 
المجدولــة(، ياحــظ أنهــا أخــذت منحــًى متصاعــًدا فــي البلــدان األربعــة 
كافــة بيــن عامــي 2008 و2019، بعكــس الســعر المرجعــي الدولــي 
ــة(. وعنــد عــرض  )القمــح األمريكــي الصلــب األحمــر مــن الدرجــة الثاني
األســعار المحــددة مــن الحكومــة بالــدوالر األمريكــي وضبطهــا مــن 
أجــل التضخــم )الجــدول 2)ب((، يتضــح أنهــا قــد اتبعــت منحــى الســعر 

ــه فــي بعــض الســنوات. ــل أنهــا هبطــت دون ــي، ال ب الدول

اإلجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الرئيسية:

بناء فهم مشترك للدور الذي تؤديه برامج االحتفاظ بالمخزونات  	
الحكومية في تحقيق األمن الغذائي عن طريق الحوار المفتوح 

وتبادل التجارب؛

تحديد انعكاسات برامج االحتفاظ بالمخزونات الحكومية  	
والتدابير السياساتية ذات الصلة على المنتجين والمستهلكين 
والميزانيات الحكومية واألسواق العالمية، وتقييم تلك التدابير 

بالمقارنة مع سياسات وتدابير بديلة في كل سياق؛ 

ضمان أال تؤدي التدابير المتخذة على مستوى السياسات  	
من أجل تحقيق أهداف األمن الغذائي الوطني إلى تقويض 

أهداف األمن الغذائي لدى بلدان أخرى.

استند هذا الموجز إلى: منظمة األغذية والزراعة. 2021. 
االحتفاظ بمخزونات حكومية من األغذية: استعراض السياسات 

والممارسات. روما.

مناقشــات جاريــة بشــأن اختًلــف التفســيرات التــي تعطيهــا البلــدان 
األعضــاء للعوامــل المتغيــرة فــي المعادلــة المســتخدمة مــن أجــل 

حســاب الدعــم لســعر الســوق.

وينــص اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة بشــأن الزراعــة علــى أنــه رغــم 
تمتــع الحكومــات بالحــق فــي شــراء وبيــع األغذيــة باألســعار التــي

تحددهــا هــي، يجــب أن يــدرج الفــرق بيــن تلــك األســعار و«الســعر 
المرجعــي الخارجــي« فــي حســاباتها لقيــاس الدعــم اإلجمالــي علــى

أنه »الدعم لسعر السوق«. ¹ وفي ما يلي قاعدة ² حسابها:

الدعم لسعر السوق = )السعر المطبق المحدد من الحكومة – 
السعر المرجعي الخارجي الثابت( × اإلنتاج المؤهل

ــي للتســليم  ــت هــو الســعر الدول والســعر المرجعــي الخارجــي الثاب
علــى ظهــر الســفينة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1986 و1988 لســلعة 
معينــة، فيمــا اإلنتــاج المؤهــل هــو كميــة اإلنتــاج »المؤهلــة« لتلقــي 

الدعــم لســعرها الــذي يوفــره الســعر المطبــق المحــدد مــن الحكومــة.

وتتضمــن النواحــي التــي بــرز فيها االختاف في تفســير الدعم لســعر 
ــرة األســاس المســتخدمة مــن أجــل حســاب  الســوق مــا يلــي: )1( فت
الســعر المرجعــي الخارجــي الثابــت، وهــي مســألة تكتســي أهميــة 
خاصــة بالنســبة إلــى البلــدان األعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة 
التــي انتســبت إليهــا بعــد عــام 1995؛ )2( والعملــة التــي يعــرض بهــا 
كل مــن الســعر المرجعــي الخارجــي الثابــت والســعر الحكومــي؛ »3« 
ضبــط الســعر المرجعــي الخارجــي الثابــت مــن أجــل التضخــم. وعــاوة 
علــى ذلــك، يجــري اتبــاع ُنهــج مختلفــة مــن أجــل تعريــف اإلنتــاج المؤهل 
وقيمــة اإلنتــاج. وال ترتبــط قيمــة اإلنتــاج ارتباًطــا مباشــًرا بحســاب 
الدعــم لســعر الســوق؛ إال أنهــا عامــل متغيــر هــام عنــد تحديــد عتبــة 

اإلبــاغ عــن الدعــم المعروفــة باســم الحــد األدنــى.

اتجاهات األسعار المحددة من الحكومة مقابل األسعار العالمية

مــن الضــروري التمييــز بيــن قياســات منظمــة التجــارة العالميــة للدعــم 
لســعر الســوق، التــي تســتند، وفًقــا لمــا جــرى شــرحه أعــاه، إلــى 
الثابــت(،  الخارجــي  المرجعــي  )الســعر  التاريخــي  المرجعــي  الســعر 
والمفهــوم االقتصــادي لدعــم األســعار الــذي يعــّرف عــادة بأنــه الفــرق 
بيــن ســعر المنتــج وســعر الســوق العالمــي الراهــن. وعلــى ســبيل 

الشكل 2: اتجاهات األسعار المحددة من الحكومة واألسعار الدولية المختارة للقمح

بالدوالر األمريكي للطن, قيمة حقيقية )قيم عام 2010(

البرازيلالهندباكستانالقمح األمريكي الصلب األحمر من الدرجة الثانية الصين

المؤشر السمى )2008=100(

¹ الفقرة 3، والحاشية 5 من الملحق الثاني باالتفاق بشأن الزراعة.

² الفقرة 8 من الملحق الثالث باالتفاق بشأن الزراعة.

شعبة األسواق والتجارة
Markets-trade@fao.org

www.fao.org/economic/est
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

روما، إيطاليا

تنويه مطلوب: .Avesani, C. 2022 و .Gadhok, I االحتفاظ بمخزونات حكومية من األغذية: األهداف والتجارب والقضايا الرئيسية.
https://doi.org/10.4060/cb7271ar .موجزات السياسات التجارية. رقم 46. روما
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