2021

| GRFC 2021

GLOBAL REPORT
ON FOOD CRISES

موجز

J O I N T A N A LY S I S F O R B E T T E R D E C I S I O N S

| موجز التقرير العاملي حول األزمات الغذائية
مليونالتي خلفتها
تفاقم حجم و شدة األزمات الغذائية يف عام  ،2020حيث أدت النزاعات املمتدة ،والتداعيات االقتصادية
التوقعات إىل
جائحة كوفيد ،19 -والظروف املناخية املتطرفة ،إىل تفاقم الهشاشة التي كانت موجودة بالفعل .وتشري135
مستقبل قاتم لعام  ،2021نظ ًرا الستمرار املخاطر التي تهدد بتحول بعض أسوأ أزمات الغذاء يف العامل إىل مجاعات.
2019

بحلول نهاية عام  ،2020بدا الهدف العاملي املتمثل يف “القضاء عىل الجوع”
بحلول عام  2030بعيد املنال بشكل متزايد .ويأيت ذلك أعقاب االرتفاع السنوي
يف أعداد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الحاد ،والذين
يحتاجون إىل مساعدات عاجلة من الغذاء والتغذية وسبل كسب العيش.
يركز التقرير العاملي لألزمات الغذائية عىل األزمات الغذائية التي تفتقر إىل
القدرات املحلية الالزمة لالستجابة لها ،وهو ما يستدعي طلب التعبئة العاجلة
للمجتمع الدويل ،ويركز كذلك عىل البلدان/األقاليم التي تتوافر عنها األدلة
الكافية التي تؤكد تجاوز حجم وشدة األزمة الغذائية املوارد والقدرات املحلية
الالزمة لالستجابة الفعالة لها.
ويقدم التقرير تقديرات لسكان البلدان/األقاليم التي تتوافر عنها البيانات وفقًا
للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ واإلطار املنسق أو املصادر القابلة
للمقارنة.
تم تصنيف ما ال يقل عن  155مليون شخص يف  55دولة/إقليم يف مرحلة األزمة
أو مرحلة أسوأ (املرحلة الثالثة فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار
املنسق) يف عام  ،2020بزيادة بنحو  20مليون شخص عن عام  .2019ومن بني
التسع وثالثني دولة/إقليم املدرجة يف التقرير منذ عام  ،2016زاد عدد األشخاص
املصنفني يف مرحلة األزمة أو مرحلة أسوأ (املرحلة الثالثة فأعىل من التصنيف
املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق) أو ما يعادلها من  94إىل  147مليون شخص،
مام يعكس تدهور املعدالت واتساع نطاق التغطية الجغرافية.

شكل رقم 2

عدد املعانني من االنع
الغذايئ من ضحايا األ
منها (املرحلة  3فأعىل
ملراحل األمن الغذايئ
البلدان واألقاليم الخم
املشمولة بالتحليل

من بني  43دولة شــملها تحليل التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنســق،
تــم تصنيف ســكان  38دولة يف املرحلــة الرابعة فأعىل من التصنيف
املرحيل املتكامل/اإلطار املنســق عام 2020
 0.1مليون>

 0.49–0.1مليون

شخص يف  13دولة

شخص يف  12دولة

مليون<

شخص يف  8دول

 28,4مليون
شخص يف  38دولة

 1–0.5مليون
شخص يف  5دول

مرحلــة الطــوارئ أو مرحلة أســوأ (املرحلــة الرابعة فأعىل مــن التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنســق)
املصــدر :شــبكة معلومــات األمن الغذايئ ،التقريــر العاملي لألزمات
الغذائيــة لعام 2021

شكل رقم 1

التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ/اإلطار املنســق
املرحلة األوىل
الحد األدىن

املرحلة الثانية
الشدة

املرحلة الثالثة
األزمة

املرحلة الرابعة
الطوارئ

املرحلة الخامسة
الكارثة  /املجاعة

بإمكان األرس املعيشية تلبية
االحتياجات الغذائية وغري
الغذائية األساسية دون االنخراط
يف اسرتاتيجيات غري منطية ،وغري
مستدامة للحصول عىل الغذاء
والدخل.

تعيش األرس املعيشية عىل الحد
األدىن من استهالك الغذاء الكايف،
ولكنها غري قادرة عىل تحمل بعض
النفقات األساسية غري الغذائية دون
االنخراط يف اسرتاتيجيات التأقلم مع
وضع الشدة.

تعاين األرس املعيشية من فجوات
يف استهالك الغذاء ،مع ارتفاع أو
زيادة سوء التغذية الحاد املعتاد،
أو االستنزاف الرسيع ألصول كسب
العيش ،أو اللجوء إىل اسرتاتيجيات
مواجهة األزمات.

تعاين األرس املعيشية من فجوات
كبرية يف استهالك الغذاء تؤدي إىل
ارتفاع شديد يف سوء التغذية الحاد،
وزيادة أعداد الوفيات ،أو مواجهة
خسارة كبرية يف موارد كسب
العيش ،أو اللجوء إىل اسرتاتيجيات
التأقلم مع األوضاع الطارئة.

تعاين األرس املعيشية من نقص
شديد يف الغذاء و/أو االحتياجات
األساسية األخرى .ومستويات الجوع
واملوت الفقر املدقع وسوء التغذية
الحاد واضحة للغاية.

العمل من أجل الحد من مخاطر الكوارث،
وحامية سبل كسب العيش.

مطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة
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شكل رقم 3

األزمــات العــر التي تضمنت أكرب عدد من األشــخاص املصنفني يف املرحلــة الثالثة فأعىل (أو ما يعادلها) من
التصنيف املرحيل املتكامل /اإلطار املنســق يف 2020
 21.8مليون

DRC

 %33جمهوريــة الكونغــو الدميوقراطية
Yemen
 %45ا ليمن
Afghanistanأفغانستان
%42

 13.5مليون
 13.2مليون
 12.4مليون

Syria

 %60الجمهوريــة العربية الســورية
Sudan
 %21السودان

 9.6مليون

%9Nigeria

 9.2مليون
عــدد األشــخاص (باملليــون) املصنفني يف املرحلــة الثالثة فأعىل من
التصنيــف املرحيل املتكامل/اإلطار املنســق (أو مــا يعادلها)

Ethiopia
 %16أثيوبيا
SouthSudanجنوب السودان
%55

 8.6مليون
 6.5مليون

نســبة األشــخاص املصنفــن يف املرحلــة الثالثة فأعىل مــن التصنيف املرحيل
املتكامل/اإلطار املنســق (أو مــا يعادلها)

نيجرييــا (العاصمــة و  15والية)

 4.3مليون
 4.1مليون

 Zimbabweزمبابوي
%45
 %40 Haitiها يتي

املصــدر :شــبكة معلومــات األمن الغــذايئ ،التقرير العاملي لألزمــات الغذائية لعام .2021

تم تصنيف حوايل  28مليون شخص يف  38من أصل  43دولة/إقليم شملها
تحليل التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق يف مرحلة الطوارئ أو مرحلة
أسوأ (املرحلة الرابعة فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق)،
وتطلب الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة إلنقاذ األرواح وسبل كسب العيش.
ومعظم من عانوا من هذه الظروف األليمة هم سكان أفغانستان ،وجمهورية
الكونغو الدميقراطية ،والسودان ،واليمن ،باإلضافة إىل ما ال يقل عن مليوين
شخص يف مرحلة الطوارئ (املرحلة الرابعة من التصنيف املرحيل املتكامل) يف
كل بلد.
يف جنوب السودان ،وإثيوبيا ،وهايتي ،وزميبابويُ ،صنف أكرث من مليون شخص
يف مرحلة الطوارئ (املرحلة الرابعة من التصنيف املرحيل املتكامل) .ويف ستة
بلدان (أفغانستان ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،وهايتي ،وجنوب السودان،
واليمن ،وزميبابوي)ُ ،صنف أكرث من  10يف املائة من السكان الذين شملهم
التحليل يف مرحلة الطوارئ (املرحلة الرابعة من التصنيف املرحيل املتكامل).
وصنف نحو  133ألف شخص يف أشد املراحل خطورة  -وهي مرحلة الكارثة
ُ
(املرحلة الخامسة من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق)  -يف بوركينا
فاسو ،وجنوب السودان ،واليمن ،وتطلب الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة ملنع
تفاقم أعداد الوفيات ،واالنهيار التام لسبل كسب العيش.
يف جنوب السودان ،ارتفع عدد األشخاص يف مرحلة الكارثة (املرحلة الخامسة
من التصنيف املرحيل املتكامل) من صفر يف مايو/أيار – يوليو/متوز  2020إىل
 92ألف يف أكتوبر/ترشين األول  -نوفمرب/ترشين الثاين  ،2020وزاد إىل 105
ألف يف ست مقاطعات بحلول ديسمرب/كانون األول .وحذرت لجنة مراجعة
املجاعة التابعة للتصنيف املرحيل املتكامل من أن أربعة من الواليات الغربية
التابعة ملقاطعة بيبور يف جنوب السودان قد واجهت مجاعة محتملة (املرحلة
الخامسة) يف أكتوبر/ترشين األول – ديسمرب/كانون األول  ،2020بينام كانت
واليتني من الواليات الرشقية معرضني لخطر املجاعة بحلول ديسمرب/كانون
األول ( 2020التصنيف املرحيل املتكامل ،واملراجعات الخارجية ،ديسمرب/كانون
األول .)2020
ت ُشري هذه األرقام إىل التأثري الحاد لألزمات املمتدة عىل سبل كسب العيش
والتغذية ،والتي ميكن أن تؤدي يف النهاية إىل عواقب وخيمة مثل الفقر
املدقع واملوت .كذلك ،تؤكد األعداد الكبرية لألشخاص املصنفني يف مرحلة
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الطوارئ (املرحلة الرابعة من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق)
والكارثة (املرحلة الخامسة من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق) عىل
حالة شديدة الخطورة ،حيث من املتوقع أن يزداد وضع سوء التغذية الحاد
والوفيات بشكل كبري بني السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ
الحاد ،إذا مل تنجح التدخالت اإلنسانية يف الوصول إليهم ومساعدتهم عىل تلبية
االحتياجات الغذائية األساسية.
أدت األحداث السلبية املتكررة إىل تآكل قدرة األرس املعيشية الضعيفة عىل
شخصا إضاف ًيا يف  43دولة يف
التعايف من الصدمات .وتم تصنيف  208مليون ً
مرحلة الشدة (املرحلة الثانية من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق) يف
هذا التقرير.

أسوأ األزمات الغذائية التي شهدها عام 2020

من بني  55أزمة غذائية تم تحديدها يف عام  ،2020برزت  10أزمات من حيث
عدد األشخاص املصنفني يف مرحلة األزمة أو املراحل األسوأ (املرحلة الثالثة
فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق) أو ما يعادلها  -ستة من
هذه األزمات كانت يف إفريقيا (جمهورية الكونغو الدميقراطية ،والسودان،
وشامل نيجرييا ،وإثيوبيا ،وجنوب السودان ،وزميبابوي) ،واثنان يف الرشق
األوسط (الجمهورية العربية السورية ،واليمن) وواحدة يف األمريكتني (هايتي)
وواحدة يف جنوب آسيا (أفغانستان).
للعام الثالث عىل التوايلُ ،صنف أكرب عدد من سكان ثالثة بلدان متأثرة بالرصاع
 جمهورية الكونغو الدميقراطية ،واليمن ،وأفغانستان – يف مرحلة األزمة أواملراحل األسوأ (املرحلة الثالثة فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل) .وشكلت
هذه البلدان الثالثة ،باإلضافة إىل الجمهورية العربية السورية ،ما يقرب من 40
املصنفني يف هذه املراحل.
يف املائة من مجموع السكان ُ
من حيث االنتشار ،صنف أكرث من نصف السكان الذين تم تحليل أوضاعهم
يف جمهورية إفريقيا الوسطى ،وجنوب السودان ،والجمهورية العربية السورية
عىل أنهم يف مرحلة األزمة أو املراحل األسوأ (املرحلة الثالثة فأعىل من
التصنيف املرحيل املتكامل) أو ما يعادلها .وتم تصنيف ما بني  40و 45يف املائة
من السكان الذين تم تحليل أوضاعهم يف خمسة بلدان – أفغانستان ،وهايتي،
وليسوتو ،واليمن ،وزميبابوي – عىل أنهم يف مرحلة األزمة أو املراحل األسوأ
(املرحلة الثالثة فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل).
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شهدت اثنا عرش دولة زيادات كبرية من حيث القيمة املطلقة بني عامي 2019
و .2020وكانت أكرب الزيادات يف عدد السكان امل ُصنفني يف مرحلة األزمة أو
املراحل األسوأ (املرحلة الثالثة فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار
املنسق) ،أو ما يعادلها يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وشامل نيجرييا،
والسودان ،والجمهورية العربية السورية .ومن البلدان األخرى التي شهدت
زيادة كبرية أفغانستان ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،والكامريون ،وهندوراس،
وموزامبيق ،وسرياليون ،وأوغندا.
يف عام  ،2020كان أكرث من  15.8مليون طفل دون سن الخامسة الذين
يعيشون يف الخمس وخمسني أزمة غذائية يعانون من الهزال .ويعيش ما يقرب
من نصف هؤالء األطفال ( 7.2مليون) يف أسوأ  10أزمات غذائية (حسب عدد
األشخاص املصنفني يف املرحلة الثالثة فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل/
اإلطار املنسق ).
وكان الوضع مقلقًا بشكل خاص يف شامل نيجرييا ،وإثيوبيا ،وجمهورية الكونغو
الدميقراطية ،والسودان ،التي تضم أكرث من ثلث األطفال املترضرين من الهزال
يف جميع البلدان التي تعاين من أزمات غذائية.
كان وضع التغذية حر ًجا تحديدًا يف البلدان املترضرة من النزاعات املمتدة.
من بني البلدان/األقاليم العرشة ذات أعىل معدل النتشار الهزال ،تتأثر مثانية
بلدان (اليمن ،وجنوب السودان ،والسودان ،والنيجر ،والصومال ،وتشاد ،وشامل
نيجرييا ،وبوركينا فاسو) بالنزاعات املمتدة .وأدت النزاعات وانعدام األمن إىل
تعطيل قنوات الوصول إىل الغذاء ،وعرقلة أداء الخدمات الصحية ،وخدمات
الصحة العامة األساسية ،مام أثر بشدة عىل الحالة التغذوية للفئات األكرث
ضعفًا ،وال سيام النساء واألطفال.
تأثرت الدول العرش التي عانت من أسوأ األزمات الغذائية يف عام  2020بشكل
خاص باختالالت يف التغذية والخدمات الصحية بسبب القيود املرتبطة بأزمة
كوفيد ،19-و يف ستة من أصل تسعة بلدان تتوفر عنها بيانات ،انخفضت
مكمالت فيتامني أ عىل املستوى الوطني بنسبة  25يف املائة عىل األقل.
وتجاوزت نسبة االنخفاض  50يف املائة يف كل من أفغانستان ،وشامل نيجرييا،
والسودان .ويف الجمهورية العربية السورية ،واليمن ،انخفض تنفيذ برامج
معالجة الهزال بنسبة  25-49يف املائة.

العاصفة العارمة :تأثري الصدمات املتعددة
غال ًبا ما تكون العوامل املحركة النعدام األمن الغذايئ الحاد مرتابطة ويعزز
بعضها البعض .ويعكس االرتفاع الحاد يف عدد السكان الذين يعانون من
انعدام األمن الغذايئ الحاد جزئ ًيا زيادة التغطية الجغرافية للعديد من
التحليالت بسبب املخاوف املتزايدة إزاء انعدام األمن الغذايئ الحاد ،كام يفرس
اآلثار االقتصادية القاسية لجائحة كوفيد 19-عىل املناطق الحرضية .ومع ذلك،
تكشف الزيادة إىل حد كبري عن العواقب املدمرة للنزاعات/انعدام األمن ،والتي
ظلت املحرك الرئييس ألزمات الغذاء يف  23دولة/إقليم ،حيث تم تصنيف ما
يقرب من  100مليون شخص يف مرحلة األزمة أو مرحلة أسوأ (املرحلة الثالثة
فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق) أو ما يعادلها  -ارتفا ًعا من
حوايل  77مليون شخص يف  22دولة/إقليم يف عام .2019
تسببت التأثريات املكثفة للصدمات االقتصادية ،مبا يف ذلك الصدمات التي
سببتها الجائحة ،يف أسوأ أزمة اقتصادية رضبت العامل منذ الحرب العاملية
الثانية ،مام أرض بشكل غري متناسب باقتصاد البلدان الفقرية ،وأدى إىل تفاقم
الظروف الهشة بالفعل ،مبا يف ذلك البلدان التي تشهد نزاعات مستمرة .وكان
عرشات املاليني من األشخاص الضعفاء غري قادرين عىل رشاء الغذاء بكميات
كافية ،حيث تكبدوا خسائر فادحة يف الوظائف والدخل ،وغال ًبا ما اقرتن ذلك
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عدد األشــخاص املصنفني يف مرحلة األزمة أو مرحلة أســوأ (املرحلة
الثالثــة فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنســق) أو ما
يعادلهــا وفقًا للعامل املحرك عام 2020
 15.7مليون

شخص يف  15دولة

 99.1مليون

شخص يف  23دولة

 155مليون
شخص يف  55دولة

 40.5مليون

شخص يف  17دولة
الصدمات االقتصادية

الظواهر الجوية املتطرفة

النزاع  /انعدام األمن

مالحظــة :تنتــج العديــد مــن األزمــات الغذائية عن عدة عوامــل محركة .وقد اســتند التقرير العاملي لألزمــات الغذائية يف
إعــداد هــذه الرســوم املعلوماتية إىل العامل املحرك الســائد يف كل دولة.
املصــدر :شــبكة معلومــات األمن الغــذايئ ،التقرير العاملي لألزمــات الغذائية لعام .2021

بالتصاعد املفاجئ واالرتفاع يف أسعار املواد الغذائية .ويف عام  ،2020تم اعتبار
الصدمات االقتصادية (مبا يف ذلك تلك الناتجة عن الجائحة) مبثابة املحرك
الرئييس النعدام األمن الغذايئ الحاد يف  17دولة ،بإجاميل يزيد عن  40مليون
شخص يف وضع األزمة أو وضع أسوأ (املرحلة الثالثة فأعىل من التصنيف
املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق) أو ما يعادلها ،مقارن ًة بثامن دول يف عام
 2019بإجاميل  24مليون شخص تقري ًبا.
ضاعفت الظواهر الجوية املتطرفة من حدة األزمات الغذائية ،وتم تصنيف
حوايل  16مليون شخص يف وضع األزمة أو الوضع األسوأ (املرحلة الثالثة فأعىل
من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار املنسق) أو ما يعادلها يف  15دولة .ويف
عام  ،2020تسببت األمطار الغزيرة والفيضانات االستثنائية يف تدمري سبل
كسب العيش يف أجزاء كثرية من إفريقيا ،والرشق األوسط ،وجنوب آسيا .ويف
أمريكا الوسطى (غواتيامال وهندوراس ونيكاراغوا) ،أدت العواصف االستوائية
واألعاصري والفيضانات إىل ارتفاع ملحوظ يف انعدام األمن الغذايئ الحاد ،مام
أثر عىل املناطق التي عانت فيها األرس من فرتات جفاف مطولة يف السنوات
السابقة.

املستقبل القاتم لعام 2021
أصبحت أزمات الغذاء ممتدة بشكل متزايد ،وأصبحت القدرة عىل التعايف من
األحداث السلبية الجديدة أكرث صعوبة.
من املتوقع أن متتد األزمة الغذائية يف عام  2021نتيجة النزاعات ،وجائحة
كوفيد ،19-واألزمات االقتصادية واسعة النطاق ،مام يستلزم استمرار
املساعدات اإلنسانية عىل نطاق كبري .من املتوقع تصنيف أكرث من  142مليون
شخص يف  40من أصل  55دولة/إقليم شملها هذا التقرير يف وضع األزمة أو
الوضع األسوأ (املرحلة الثالثة فأعىل من التصنيف املرحيل املتكامل/اإلطار
املنسق) أو ما يعادلها يف عام  .2021ومن املحتمل أن يواجه حوايل  155ألف
شخص وضع الكارثة (املرحلة الخامسة من التصنيف املرحيل املتكامل) يف اثنني
من هذه البلدان ( 108ألف يف جنوب السودان ،و 47ألف يف اليمن) حتى
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منتصف عام  .2021ومل تكن هناك أي توقعات عن البلدان/األقاليم الخمسة
عرش املتبقية وقت نرش التقرير.
ومن املتوقع أال يقل عدد األشخاص يف الخمسة بلدان الذين يعانون من أزمات
غذائية كربى عن  12مليون شخص (املرحلة الثالثة فأعىل من التصنيف املرحيل
املتكامل/اإلطار املنسق) ،ويتواجد أكرثهم يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
( 27.3مليون) ،تليها اليمن ( 16.1مليون) ،وأفغانستان ( 13.2مليون) ،وإثيوبيا
( 12.9مليون) ،ثم شامل نيجرييا ( 12.8مليون).
حذرت لجنة مراجعة املجاعة من أن أربعة واليات يف منطقة بيبور يف جنوب
السودان ستستمر يف مواجهة املجاعة املحتملة (املرحلة الخامسة من التصنيف
املرحيل املتكامل) ،بينام ستظل واليتان أخرتني يف املعاناة من خطر املجاعة
حتى يوليو/متوز  .2021ويف الوقت نفسه ،يواجه اليمن مخاطر مستمرة تهدد
مبجاعة يف عام  .2021ويف شامل نيجرييا ،وعىل الرغم من عدم توقع وجود
سكان/منطقة يف وضع الكارثة/املجاعة (املرحلة الخامسة من التصنيف املرحيل
املتكامل) ،تشري بعض املؤرشات إىل أن نسبة صغرية من السكان قد تواجه مثل
هذه الظروف (أقل من  10يف املائة من السكان).
يف البلدان التي تواجه أشد النتائج ،من املتوقع أن تستمر النزاعات يف أن تكون
املحرك الرئييس لألزمات الغذائية .وقد تؤدي ديناميات الرصاع املتغرية وانعدام
األمن والعنف املسلح يف أفغانستان ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،ومنطقة
الساحل األوسط (بوركينا فاسو ومايل والنيجر) وجمهورية الكونغو الدميقراطية،
وإثيوبيا ،وشامل نيجرييا ،وشامل موزامبيق ،والصومال ،وجنوب السودان،
والسودان إىل تصاعد العنف خالل عام .2021
عىل الرغم من محدودية املعلومات عن املناطق التي تحظى باهتامم خاص،
مثل منطقة تيغراي يف إثيوبيا ،إال أن االهتامم املستمر ،وجمع البيانات
اإلضافية ،والوصول اإلنساين ،تعد أمو ًرا رضورية لتنفيذ استجابة إنسانية
مستنرية ومنسقة وفعالة .وعىل الرغم من وجود بعض األمل يف مفاوضات
السالم أو وقف إطالق النار يف بعض البلدان يف عام  ،2021فإن استعادة سبل
كسب العيش التي دمرتها النزاعات املمتدة ستكون عملية تدريجية وطويلة.
من املتوقع أن تستمر جائحة كوفيد 19-وتدابري احتوائها يف مفاقمة األزمات
االقتصادية وانعدام األمن الغذايئ الحاد ،ال سيام يف االقتصادات الهشة يف أجزاء
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من جنوب وغرب إفريقيا ،ويف هايتي .وحتى وإن نجحت البلدان يف بعض
أجزاء العامل يف احتواء أزمة كوفيد ،19-فإن بطء نرش اللقاح يف البلدان التي
تعاين من ضعف الخدمات الصحية ميكن أن يؤدي إىل استمرار القيود لفرتات
أطول ،مام يقلل من احتامالت رسعة االنتعاش االقتصادي.
ومن املرجح أيضً ا أن يستمر التهديد الدائم املتمثل يف قلة هطول األمطار
والظواهر الجوية السلبية إىل زيادة انعدام األمن الغذايئ الحاد يف العديد من
البلدان .وتشري التنبؤات إىل ظروف جوية أكرث جفافًا خالل الفرتة من مارس/
آذار إىل مايو/أيار يف كل من إثيوبيا ،وكينيا ،والصومال ،وإىل تهديدات مستمرة
بغزو الجراد الصحراوي ،ومن شأن هذه األمور أن تؤدي إىل إنتاج املحاصيل
والرثوة الحيوانية مبعدالت دون املتوسطة ،مام يقلل من دخل العاملة الزراعية،
ويحد من استهالك الغذاء والحليب ،ويزيد من النزاع عىل املوارد ،وارتفاع
أسعار الحبوب يف القرن األفريقي .ويف أوائل عام  ،2021ساد الجفاف يف العراق
وخاص ًة يف جنوب وغرب أفغانستان ،وزاد من حدته ارتباطه بظاهرة النينيا
الجوية.
من املتوقع أن يؤدي النزاع وانعدام األمن والظروف املناخية املتطرفة إىل زيادة
رسا ،سواء الهاربة عرب الحدود أم النازحة داخل بالدها.
أعداد األرس النازحة ق ً
يواجه الالجئون وطالبو اللجوء ظروفًا محفوفة باملخاطر تتميز بفرص محدودة
لإلدماج االجتامعي واالقتصادي ونقص الوصول إىل شبكات األمان االجتامعي.
وستؤثر األزمة االقتصادية املتفاقمة يف لبنان ،والقيود املستمرة للحد من
خاصا عىل سبل كسب
اتشار فريوس كورونا املستجد يف البلدان املضيفة تأث ًريا ً
عيش الالجئني السوريني وحالة األمن الغذايئ يف عام  .2021ويف كوكس بازار
يف بنغالديش ،ميكن أن تؤدي اآلثار االجتامعية للجائحة وزيادة املنافسة عىل
سبل كسب العيش إىل ضعف التامسك بني الالجئني واملجتمعات املضيفة .ومن
املتوقع أيضً ا أن يؤدي استمرار عدم االستقرار االقتصادي والبطالة والعنف
وانعدام األمن الغذايئ الحاد إىل تأجيج أزمات الهجرة الجامعية من جمهورية
فنزويال البوليفارية وبلدان أمريكا الوسطى.
رغم أن جميع الرشكاء يؤيدون إىل حد كبري البيانات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير ،فإن تحليالت
شبكة نظم اإلنذار املبكر باملجاعة تشري إىل أن عدد السكان الذين يحتاجون إىل مساعدة غذائية طارئة
يف عام  2020كان أقل من التقديرات التي وضعها التصنيف املرحيل املتكامل يف أفغانستان ،وجمهورية
الكونغو الدميقراطية ،وإثيوبيا ،وهايتي ،والسودان.
.
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@FSIN_News
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تعود هذه املبادرة إىل الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية .ويرجع الفضل يف قيام شبكة معلومات األمن الغذايئ بعملها إىل الدعم السخي الذي يقدمه االتحاد األورويب والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
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