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 املقدمة -أّوًلا 

لقياس التغّير الشهري يف األسعار الدولية لسلرة من السلع  ألسعار األغذية منظمة األغذية والزراعة مؤشريستخدم  -1
. وهو يتألرف من متوسط مؤشرات أسعار مخس جمموعات من السلع األساسية مرجرحة حبصة كل 1الغذائية األساسية

وتعرض املقالة املتخصصة اليت نشرت يف إصدار شهر  .2016-2014جمموعة من اجملموعات من الصادرات خالل الفرتة 
احتساب مؤشر أسعار األغذية  أجلمن "نشرة توقعات األغذية"، عملية مراجعة لفرتة األساس من  2020ونيو/حزيران ي

. وتتضمرن مقالة صدرت يف نوفمرب/تشرين 2020اعتبارًا من يوليو/متوز  بذلكوتوسيع نطاق تغطيته لألسعار، وسيبدأ العمل 
 السابقة ملؤشر أسعار األغذية.معلومات أساسية فنية عن الرتكيبة  2013الثاين 

. 2022أاير يف مايو/ ألسعار األغذية مؤشر منظمة األغذية والزراعة شهدهااليت تعرض هذه الوثيقة التطورات  -2
 .2022متوز يوليو/ 8حزيران، يف التحديث املقبل للمؤشر الذي يشمل شهر يونيو/وسوف يصدر 

 2022 مايو/أايريف مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية  –اثنياا 
حيث تراجع  2022نقاط يف مايو/أاير  157.4 *بلغ متوسط مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية -3

ال يزال  لكنيف املائة( عما كان عليه يف أبريل/نيسان، أي ابخنفاض للشهر الثاين على التوايل، و  0.6نقاط ) 0.9 مبقدار
يف املائة( أعلى من قيمته خالل الشهر نفسه من العام املاضي. وكان الرتاجع يف شهر مايو/أاير نتيجة  22.8نقاط ) 29.2

ثناء، الرتاجع يف مؤشري أسعار الزيوت النباتية واأللبان يف حني تراجع أيًضا مؤشر أسعار السكر ولو بقدر أقلر. ويف هذه األ
 ارتفع مؤشرا أسعار احلبوب واللحوم. 

يف  2.2نقاط ) 3.7نقاط يف مايو/أاير أي ابرتفاع قدره  173.4مؤشر املنظمة ألسعار احلبوب  متوسطوبلغ  -4
يف املائة( أعلى من قيمته املسجلة يف مايو/أاير  29.7نقاط ) 39.7املائة( مقارنة مبا كان عليه يف أبريل/نيسان ومبقدار 

يف املائة يف مايو/أاير وصوالً إىل  5.6. وارتفعت األسعار الدولية للقمح للشهر الرابع على التوايل أي ابرتفاع نسبته 2021
. 2008يف املائة فقط دون مستواها القياسي يف مارس/آذار  11يف املائة أعلى من قيمتها خالل العام الفائت و 56.2معدل 

اهلند يف ظلر خماوف من  أعلنتهاحلظر على الصادرات الذي جزئًيا إىل ة يف أسعار القمح الزايدة احلاد ويرجع السبب يف
أحوال احملاصيل يف عدد من البلدان املصدررة الرئيسية، إضافة إىل تراجع توقعات اإلنتاج يف أوكرانيا بسبب احلرب. ويف 

 18.1املائة يف شهر مايو/أاير ولكنها بقيت أعلى بنسبة  يف 2.1املقابل، تراجعت األسعار الدولية للحبوب اخلشنة بنسبة 
التحسن الطفيف يف أحوال احملاصيل يف الوالايت املتحدة األمريكيرة  ىيف املائة من قيمتها املسجلة قبل سنة من اآلن. وأدر 

لذرة لالعاملية سعار األاجع واإلمدادات املومسية من األرجنتني وبدء موسم احلصاد الرئيسي الوشيك للذرة يف الربازيل إىل تر 
. وابملثل، 2021يف املائة مما كانت عليه يف مايو/أاير  12.9يف املائة؛ ولكنها بقيت مع ذلك أعلى بنسبة  3.0بنسبة 

يف املائة، يف حني أنر أتثّيات ارتفاع  3.1اخنفضت بدورها األسعار الدولية للذرة الرفيعة خالل شهر مايو/أاير برتاجع نسبته 
يف  1.9وال احملاصيل يف االحتاد األورويب أدت إىل ارتفاع أسعار الشعّي بنسبة حأ ءاألسعار يف أسواق القمح واملخاوف إزا

 قطاعاتمجيع . وسجرل ارتفاع يف األسعار يف ايو/أايراملائة. وارتفعت األسعار الدولية لألرزر للشهر اخلامس على التوايل يف م

                                                      
 احلبوب، والزيوت النباتية، واللحوم، ومنتجات األلبان والسكر. األغذية هيسعار أل املنظمةجمموعات السلع املشمولة مبؤشر  1
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األكثر تداوالً  Indicaيف املائة( ابلنسبة إىل أنواع أرزر  2.6األسواق الرئيسية، غّي أنر الزايدات الشهرية كانت أقلر حدرة )
 يف ظلر توافر كميات كبّية من اإلمدادات، خاصة يف اهلند. 

 3.5) نقاط 8.3نقاط يف مايو/أاير، أي برتاجع قدره  229.3وبلغ متوسط مؤشر املنظمة ألسعار الزيوت النباتية  -5
يف املائة( من شهر إىل آخر، ولكنه بقي مع ذلك أعلى بشكل ملحوظ من مستواه املسجل قبل عام من اآلن. ويعكس 

سعار زيوت النخيل ودوار الشمس والصواي وبذور اللفت. وقد تراجعت بشكل أالرتاجع الشهري بشكل أساسي اخنفاض 
رفع احلظر القصّي املدى الذي  أدرى، الطلب تقننيويف ما خال ر مايو/أاير. ألسعار الدولية لزيوت النخيل يف شهمعتدل ا

، رغم احتواء الرتاجع اإلضايف لألسعار إىل التخفيف من الضغوط على األسعار العامليةفرضته إندونيسيا على زيوت النخيل 
يقني السائد إزاء توقعات التصدير يف البالد. ويف هذه األثناء، تراجعت األسعار العاملية لزيت دوار الشمس جراء عدم ال

عن مستوايهتا القياسية اليت سجلتها مؤخرًا حيث تواصل تراكم املخزوانت يف أوكرانيا بفعل االختناقات اللوجستية القائمة. 
زيت الصواي ولويت بذور اللفت يف مايو/أاير، وقد عورض عنها بشكل وتراجعت بدورها بعض الشيء األسعار الدولية ل

 أساسي انكماش الطلب على الواردات بسبب ارتفاع التكاليف خالل األشهر األخّية. 
يف  3.5نقطة ) 5.1يف مايو/أاير، أي برتاجع قدره  اطنق 141.6وبلغ متوسط مؤشر املنظمة ألسعار األلبان  -6

أبريل/نيسان، وهو أول تراجع بعد زايدات لثمانية أشهر على التوايل، وإن كان ال يزال أعلى مبقدار املائة( عما كان عليه يف 
يف املائة( عن مستواه يف مايو/أاير من العام الفائت. وتراجعت األسعار العاملية جلميع منتجات احلليب،  16.9نقاط ) 20.5

يف األسواق نتيجة السائد عدم اليقني  الطلب جزئًيا بسبب حيث سجرل احلليب اجملفف أكرب اخنفاض، وذلك بفعل تراجع
أسعار الزبدة اخنفاًضا أيًضا يف الصني، رغم تواصل انكماش اإلمدادات العاملية. وسجلت  19-التدابّي املتصلة جبائحة كوفيد

الداخلية من أوسيانيا وعمليات البيع بعض الشيء ملحوظًا بفعل تراجع الطلب على الواردات ابلتزامن مع حتسرن اإلمدادات 
يل بدء عطلة ب  احملدودة يف أورواب. ويف هذه األثناء، حال ارتفاع أسعار البيع ابلتجزئة وارتفاع الطلب من جانب املطاعم ق   

بلدان النصف الشمايل من الكرة األرضية دون اخنفاض أسعار األجبان بشكل ملحوظ، رغم ضعف الطلب  الصيف يف
 العاملي على الواردات. 

يف املائة(  0.5نقاط ) 0.6نقطة يف مايو/أاير، أي ابرتفاع قدره  122.0 *مؤشر أسعار املنظمة للحوموبلغ متوسط  -7
مسجالً بذلك أعلى مستوى  ،يف املائة( عما كان عليه يف العام املاضي 13.6نقاط ) 14.6و عما كان عليه يف أبريل/نيسان،

جديد له على اإلطالق، وذلك بفعل االرتفاع احلاد يف األسعار العاملية للحوم الدواجن، مما عورض عن تراجع أسعار حلوم 
رار االختالالت يف سلسلة اإلمداد اخلنزير واألغنام. وخالل شهر مايو/أاير، ارتفعت أسعار حلوم الدواجن، ما عكس استم

، يف ظلر االرتفاع الكبّي يف الطلب يف أورواب والشرق األدىن. املسجلة يف اآلونة األخّية يف أوكرانيا وحاالت إنفلونزا الطيور
ويف هذه األثناء، حافظت األسعار الدولية للحوم األبقار على استقرارها حيث كانت اإلمدادات من كل من الربازيل 

أوسيانيا كافية لتلبية الطلب العاملي املرتفع ابستمرار. ويف املقابل، اخنفضت األسعار العاملية ألسعار حلوم اخلنزير يف ظلر و 
توفر كميات كبّية للتصدير، خاصة يف أورواب الغربية، وانكماش الطلب الداخلي وتوقعات اإلفراج عن حلوم اخلنزير من 

مبا عكس  للحوم الغنم،أطلقتها املفوضية األوروبية. وتراجعت بدورها األسعار الدولية خطة املعونة للتخزين اخلاص اليت 
  أتثّي حركة العمالت. 

يف  1.1نقاط ) 1.3نقاط يف مايو/أاير، أي ابخنفاض قدره  120.3وبلغ متوسط مؤشر املنظمة ألسعار السكر  -8
 ولكنره؛ املائة( عما كان عليه يف أبريل/نيسان، وهو أول تراجع بعد الزايدات احلادة اليت سجرلت خالل الشهرين املاضيني
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. وكان الرتاجع الشهري األخّي يف 2021 أايريف املائة( عن مستواه املسجل يف مايو/ 12.6نقاط ) 13.5بقي أعلى مبقدار 
ن الطلب العاملي احملدود على الواردات والتوقعات اجليدة بشأن الكميات املتوافرة عاملًيا، األسعار الدولية للسكر انمجًا ع

الرايل الربازيلي مقابل الدوالر األمريكي واخنفاض أسعار  اخنفاض قيمة وساهم أيًضاخاصة بفضل حمصول وافر يف اهلند. 
. غّي أنر أوجه عدم اليقني إزاء حصيلة املوسم احلايل يف الربازيل، أايريف مايو/ األسعار العاملية للسكريف اخنفاض اإليثانول 

 وهو أكرب مصدرر للسكر يف العامل، قد حالت دون حدوث تراجع ملحوظ يف األسعار. 
 
 
 
 
 
خالفًا للمجموعات الس   لعية األخرى، ف نر معظم األس   عار املس   تخدمة حلس   اب مؤش   ر منظمة األغذية والزراعة ألس   عار  *

ونش  ره؛ وابلتايل، يتم احلص  ول على قيمة  األغذيةاللحوم مل تكن متاحة عند إعداد مؤش  ر منظمة األغذية والزراعة ألس  عار 
وقد يتطلرب ذلك يف بعض  .املالحظة ن األس       عار املرتقبة والفعليةمؤش       ر أس       عار اللحوم لألش       هر األخّية من جمموعة م

األحيان إجراء تعديالت ملحوظة يف القيمة النهائية ملؤش     ر منظمة األغذية والزراعة ألس     عار اللحوم وهو ما قد يؤثر بدوره 
 على قيمة املؤشر نفسه.
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