
 کلی : نگاه

ماه گسترده، از  يکاریو ب ییمواد غذا يباال متی، ق19-کوید، جنگ لینفر در افغانستان به دل ونیلیم 11به  کینزد
باالتر) را  ای 3حاد (فاز  عدم امنیت غذایی يمناطق کشور) سطح باال شتریدر بتنگدستی  (فصل 1400 تا ثور 1399حوت

 ي) است و برا4(فاز  ياضطرار طیدر شرا ونیلیم 3.2) و 3در بحران (فاز  ونیلیم 7.8شامل تعداد  نیکنند. ا یتجربه م
 .دندار ازین يبه اقدامات فور شتیو محافظت از مع ییغذا مشکالت نجات جان افراد، کاهش

 امنیتعدم  ر وضعیتد اندکیرود بهبود  یانتظار م آن)و پس از حاصل فصل برداشت (مطابق با  1400از جوزا الی عقرب 
) 3فاز در بحران ( ونیلیم 6.7که شامل  ونیلیم 9.5به  یی باالغذا با عدم امنیت، با کاهش تعداد افراد یی به میان آیدغذا

 ی فصلیجزئ يبا وجود بهبودها یفعل لیدر دوره تحل 4در فاز ساحات  .دیده می شود 4حالت (اضطرار) فاز در ونیلیم 2.7و 
، حاصل احتمال وجود دارد که با شروع برداشت نیبماند. ا یباقدر شرایط اضطراري  رود یانتظار مدر دوره پیش بینی 

ی نشان بارندگ يها ینیب شیحال پ نی، با اابدیبهبود  اندکیبه غذا  ی، دسترست هامیبهتر و کاهش ق یشغل يفرصت ها
 االي دسترسی غذا تاثیر خواهد کرد.میدهد که حاصالت کمتر از اوسط باشد که در نتیجه ب

و  2018سال  یخشکسال راتیاز تأث ریاست به غ افتهیبا سه سال گذشته نسبتاً بهبود  سهیدر مقا ییغذا تیامن تیوضع
 1400فصل تنگدستی سال  رود در یو انتظار م بوده هنوز نگران کننده ییغذا تیامن تیوضع حال نی، با ا۱9-کوید وعیش
شدیدتر گردد. 1401و 

 :عوامل کلیدي
اواسط  تا جدي ازشده است.  شتیمع و آسیب دیدن بیجا شدن مردممداوم منجر به در گیري : جنگ
 .بیجا شده اند يریدرگ لینفر به دل 62200، حدود  1399 حوت

 لیتحم یرا بر دوش اقتصاد و بخش خصوص يبار 2020در سال  19-کویدبحران  :19کوید  راتیتأث
 شدن محدود جهیکوچک و در نت تاجرانو درآمد  فرصت هاي شغلیکاهش باعث  جهینته که در کرد

 .شد خانوارها یمال یدسترس

یی افزایش یافته غذا عدم امنیت دوامدار يکاریکاهش درآمد و ب در نتیجه :کاهش درآمد و بیکاري
 .مواجه هستند یمال یدسترس با محدودیت خانوارهااست. حاال 

فغانستانا

)  NiñaLa(1 ات النیناو تاثیر 19-کوید ،جنگ ،عایداتمواد غذایی، کاهش بلند  تقیم 
 رود. عدم امنیت غذایی به شمار می يعوامل کلید

 

 

 

 
 
 

 
قیمت بلند مواد غذایی: قیمت بلند مواد غذایی دسترسی به مواد غذایی خانوارها و قدرت خرید آنها 

را به گونه منفی متاثر ساخته ، خصوصًا آنهایی که در زیر خط فقر زندگی می کنند. تخمین زده می 
شود که قیمت ها 20-10 درصد در مقایسه با اوسط 5 سال با در نظر داشت کوید-19 و رکود اقتصادي 

افزایش یافته باشد. در حالی که 5 -10 درصد کاهش قیمت مواد غذایی در مقایسه با اوج همه گیر 
کوید-19 در سال 2020 مشاهده شده است. 

دوره خشکى: میزان بارش در طول فصل مرطوب کمتر از حد متوسط بوده است. در نتیجه ذخامت 
 

ذخایر برف کمتر از حد متوسط است. این امر احتماالً باالى آب موجود براى آبیارى محصول اول و دوم 
در سال 1400 تأثیر مى گذارد که در مقایسه با سالهاى عادى دسترسى به غذا را محدود مى کند.

دوره پیش بینی از ماه جوزا الی عقرب 1400 دوره فعلی از حوت 1399 الی ثور 1400

9.5 میلیون

30٪ جمعیت
که با عدم امنیت غذایی شدید روبرو 

هستند
(آي پی سی فاز 3+)

نیازمند اقدام فوري هستند

 0 فاز 5
افراد در حالت قحطی

10.9 میلیون

35٪ جمعیت
که با عدم امنیت غذایی شدید روبرو 

هستند
(آي پی سی فاز 3+)

نیازمند اقدام فوري هستند

0 فاز 5
 افراد در حالت قحطی

2,743,000 فاز 4
افراد در حالت اضطرار

 3,172,000 فاز 4
افراد در حالت اضطرار

000٫720٫6 فاز 3
افراد در حالت بحران

 7,766,000 فاز 3
افراد درحالت بحران

فاز 2 000٫233٫12
افراد تحت فشار

فاز 2 11٫781٫000
افراد تحت فشار

9٫694٫000 فاز 1
افراد با حداقل عدم امنیت غذایی

 8٫670٫000 فاز 1
افراد با حداقل عدم امنیت غذایی

آپی سی (طبقه بندي جامعامنیت غذایی حاد  عدم تحلیل  
امنیت غذایی)   

   1400 عقرب – 1399 حوت
1400تاریخ نشر حمل 

1400 ثور یال 1399 حوت  فعلیدوره 

دوره پیش بینی جوزا  الی عقرب 1400

1. La Nina.حالتی کھ بارندگی کمتر از حد اوسط و درجھ حرارت بیشتر از حد اوسط باشد 
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 )1400 ثور الی 1399 وتح(از   و عوامل کلیدي دوره فعلی مرور
 

) ي(اضطرار 4(بحران) و فاز  3 فازدر ) مورد تحلیل تجمعی از ٪35نفر ( ونیلیم 10.9 حدود ،حاصل از برداشتقبل و  تنگدستیفصل  انیپا مصادف با یدر دوره فعل
(بحران) است. از  آي پی سی 3فاز  در) ٪25نفر ( ونیلیم 7.7) و ي(اضطرار 4فازشده در  بندي طبقه) ٪10( ونیلیم 3.2شامل تعداد   نی. اتخمین زده شده است

می  دایکندي و غور ،فاریاب ،بدخشانکه شامل  )ي(اضطرار 4فاز  آي پی سیدر  ییروستا ساحه 4)، يشهر ساحه 11و  ییروستا ساحه 34(ی لیتحل ساحه 45
 دخشانب یعنی ماندهیاقسه منطقه ب ابیبه جز فار طبقه بندي شده اند. قابل یاد آوري است که (استرس) 2در فاز ساحه  4(بحران) و  3فاز  در ساحات 37، باشد

 (اضطرار) قرار داشتند. 4در هر دوه دوره فعلی و پیش بینی تحلیل قبلی در ماه اسد در فاز  غورو  يکندیدا
 

 قبل ی فصلابی. طبق ارزهستند متکی هابه بازار براي تهیه غذا بیشتر و رساندهیش را به مصرف خو ییغذا ریخانوارها در حال حاضر ذخا شتریب، یفعلدر دوره 
 یکم . در تمام مناطق فقط بخشماه بوده 5شده فقط  همصاحب يخانوارها تمام يبرا یغالت حاصل از برداشت قبل ری، ذخامتوسط، به طور )PLSA( تنگدستی

 که داده اند گزارش خانوارها از ٪47، ییدر مناطق روستا غذایی خویش تا پایان فصل برداشت استفاده خواهند کرد.از دخایر  که داده اند گزارش خانوارها )10٪(
گندم همچنان  تخمبه  یدارند. دسترس یدسترس زراعتی يها نزمی به خانوارها از ٪3، فقط يکه در مناطق شهر یالدارند در ح یدسترس زراعتی يها نزمی به
دهد که  ینشان م PLSA يها افتهینداشتند.  یدسترسبه تخم با کیفیت   گندمکشت  رايدر فصل گذشته ب دهقانان از PLSA ،81٪چالش بزرگ بود. طبق  کی

ساله (زنده)  کیگوسفند ماده  متقی اوسط، جدي درماه. است ٪9تنها  نی، ايکه در مناطق شهر یدارند در حال زراعتی درآمد مردم ٪53 ییروستا طقدر منا
 یلیتحل يدر اکثر حوزه ها زیها ن متی، قمنطقه سطح در. بود ساله چهارط وسادرصد باالتر از  27از زمان مشابه سال گذشته و  شتریدرصد ب 12در سطح کشور 

 متیق شیافزا لیبه دل ي، اما جوامع شهراست ییبه نفع جوامع روستا یبه طور کل مواشی متیرفتن ق . گرچه باالاستباالتر از حد متوسط  ایبه متوسط  کینزد
 قرار گرفته اند. یمنف ریگوشت تحت تأث

 
در  متیق شیدرصد افزا 20-10شود  یزده م نی، تخمیاست. به طور کل دهید بیآس يها به طور جد متیق ریچشمگ شیافزا لیبه غذا به دل ياقتصاد یدسترس

تورم ساالنه و  سرعتاست که به طور مداوم  19-کویدمربوط به  راتیتأث لیعمدتا به دل شیافزا نی. ااستوجود داشته با مدت مشابه پنج سال گذشته  سهیمقا
گفته اند که  خانوارها. هفتاد و سه درصد قرض می باشد شافزای و مردم ٪75 براي کاهش درآمدنشان دهنده  PLSA همچنان  کند. یم عیرا تسر یفصل راتییتغ

ها و  متیق شی، افزانسبتاً کمتر دیتول لیبه بازار به دل یوابستگ شیگرفتن عنوان کردند. با افزا قرض یاصل لیدرصد خانوارها غذا را دل 74و  قرضدار می باشند
) ٪20( یکیخانوار  5از هر  قابل مشاهده می باشد. شتیمقابله با مع يژیاکثر خانوارها محدود شده است که توسط استرات يبه غذا برا یمال ی، دسترسها یبده

 شتیمقابله با مع يها يژیخود به استرات ییمصرف مواد غذا يها مشکالت اهشک يبرا زنی ٪24را اتخاذ کرده و  ياضطرار شتیمقابله با مع يها ژيیاسترات
 بحران متوسل شده اند. 

 
 براي ٪88( خانوارها از ٪75دارند. حدود  یدسترس داریپا لاز خانوارها به مشاغ یدر افغانستان است و بخش کوچک ياقتصاد یک مشکل نهمچنا يکاریب

و از دست دادن مشاغل  یشغل يکاهش فرصت ها نآ یاست که علت اصل افتهی) گزارش کردند که سطح درآمد آنها نسبت به سال قبل کاهش يشهر يخانوارها
 يرویاز ن یمین باًیدرآمد تقر زانیبر م نیشود و ا یمحدودتر م تنگدستیفصل  /در زمستان یحت زراعتی اشتغال غیر و  زراعت، یفصل راتییتغ لیاست. به دل

 و کارگران ماهر. یزراعت در سکتور غیر کار روزانه يروین و زراعتیکار ، کار هاي کوچک يبرا ژهیو ناامن است به و ریپذ بیگذارد که اشتغال آنها آس یم ریکار تأث
 

 يرغم تالش ها برا یشده است. عل بیجاشدن مردمو معیشت همراه است که باعث اختالل در امرار  یثبات یو ب يریبا سالها درگ ، افغانستانموارد فوق عالوه بر
نه  یداخل بیجا شده گانشده اند.  بیجاهنفر  62200، حدود 2021در سه ماهه اول سال  در شمار خشونت ها کاهش قابل مالحظه مشاهده نمی شود. ،توافق صلح

 لیبوده اند که عمدتا به دل زیگذشته ن ياز سالهاشده گان  بیجا، بلکه آواره شده اند محدود شده 2021که در سه ماهه اول سال  يدیجدشده گان  بیجاتنها به 
و پاکستان  رانیاز ا کنندگان. عودت بودباش اصلی خویش نمی باشندبازگشت به محل قادر به  ياقتصاد يو نبود فرصت ها شتی، از دست دادن معيریادامه درگ

و پاکستان و امسال در سه ماهه  رانینفر از ا 866000سال گذشته  سازمان بین المللی مهاجرتکنند. طبق گزارش  یخانوارها فشار وارد م شتیهمچنان به مع
 نفر از هر دو کشور به افغانستان بازگشتند. 254000اول 

 
رسیدن همچنان باید یادآور شد (به بخش مقایسه مراجعه شود) که کمک بشري توسط حکومت افغانستان و شرکاي آن افزایش چشمگیر را شاهد بوده است. 
ده بود و این کمک ها سبب بهبود نسبی وضعیت امنیت غذایی شده است که قابل مالحظه می باشد. وضعیت امنیت غذایی در تحلیل قبلی خرابتر پیش بینی ش

 دلیل آن کمتر در نظر گرفتن کمک هاي بشري در آنوقت بود چون در آنزمان معلومات با جزییات در مورد کمک هاي بشري در دسترس نبود. 
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 )1400الی ثور  1399(حوت  دوره فعلیوضعیت امنیت غذایی حاد در 

 
شامل  نی) مواجه هستند. اباالتر ای 3 فاز( ییحاد غذا عدم امنیت ي) با سطح باال1400 ثورتا  1399ی (حوت) در دوره فعلنفوس ٪35نفر ( ونیلیم 10.9حدود 
 يدر موارد اضطرار لیو تحل هیتجزمورد  ه) است. چهار منطقآي پی سی 4 فاز( ياضطرار طینفر در شرا ونیلیم 3.2) و 3 فازنفر در بحران ( ونیلیم 7.8حدود 

 باال است (***). لیو تحل هیتجز ي. در تمام مناطق، سطح شواهد براابی، غور و فاريکندیشدند: بدخشان، دا ي) طبقه بند4 فاز(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )HFAبشردوستانه ( ییغذا يکمک ها ریتأث
 نیبشردوستانه به مردم در باالتر ییغذا يبشردوستانه در جهان است، ارائه به موقع کمک ها يموارد اضطرار نیتر دهیچیاز پ یکیاز آنجا که افغانستان 

 بدلیل افزایش صدمه ها به دنبال است. يخانوارها ضرور نیرتریپذ بیآس حفظ زنده گی يتوسط جامعه بشردوستانه برا ییحاد غذا عدم امنیت سطح
، جهیدر نت آغاز شد. بشردوستانه يبشردوستانه توسط شرکا ياز کمک ها یقابل توجه اسی، مق19-کوید ریاز همه گ یناش بحراني کاریو ب ها متیق

ثور فصل تا حوت  يبراند دشده بو ه بنديطبق 1399سنبله  لیتحل ینیب شیدر دوره پ(اضطرار)  4 ، که در فاز، نورستان و ارزگانمروزین والیت هاي
خود را از  يکالر يازهانی ٪50از  شبی ها خانواده از ٪25(حداقل  کردند که افتیدر یبشردوستانه قابل توجه يکمک ها یدر طول دوره فعل ،تنگدستی

 360،000به طور متوسط ثور تا حوت دوره  يبرا ها ، سطح برآورد کمک1399 سنبله لیو تحل هیدر تجز کرده اند). افتیبشردوستانه در يکمک ها قیطر
، و زراعت ییغذا تیامن کلستر معلومات تاریخی در ماه است. طبق ونیلیم 1.4 هاي حقیقی صورت گرفته که کمک یدهد، در حال ینفر در ماه را پوشش م

دولت  ي، کمک هانیاست. عالوه بر ا دهیرس 2020 نفر در سال  ونیلیم 7.5 بایبه تقر ،2019در سال  مستفید شونده ونیلیم 3.5از  ییغذا يکمک ها
در  را هدف قرار داده است. خانوار ونیلیم 5حال انجام است و حدود  در بودند 19-کویدبحران  ریدرگ شتریکه ب ییاز خانوارها تیحما يافغانستان برا

 کند. یم یبانیگذشته است که از خانوارها پشت ياز سالها شتریببه مراتب شده  يزیبرنامه ر ي، آمار کمک هاینیب شیدوره پ
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1400الی ثور  1399حوت  دوره فعلیجدول نفوس عدم امنیت غذایی حاد براي   

 
 
 
 
 
 
 
 

 % نفوس  % نفوس  % نفوس  % نفوس 
نفو
%نفوس%س

1,054,087105,40910263,52225368,93035316,22630004685,15665بدخشان
549,583109,91720219,83340164,8753054,95810003219,83340یسبادغ

803,529241,05930321,41240160,7062080,35310003241,05930بغالن
211,10563,3323063,3323063,3323021,1111000384,44340 شھریبغالن

924,297231,07425323,50435323,5043546,2155003369,71940بلخ
584,886146,22225175,46630204,7103558,48910003263,19945 شھریبلخ

495,557148,66730173,44535123,8892549,55610003173,44535یانبام
516,504103,30120129,12625154,95130129,12625004284,07755یکندیدا

563,026197,05935281,5135084,454150000284,45415فراه
969,469193,89420290,84130242,36725242,36725004484,73450یابفار

139,75441,9263041,9263048,914356,988500355,90240یاب شھریفار
1,362,504408,75130613,12745272,5012068,1255003340,62625یغزن
764,472152,89420267,56535191,11825152,89420004344,01245غور

100,36130,1083040,1444020,0722010,0361000330,10830 شھریھلمند
1,345,869471,05435471,05435336,4672567,2935003403,76030ھلمند
1,488,548372,13725595,41940372,13725148,85510003520,99235ھرات

652,114163,02925260,84640163,0292565,21110003228,24035 شھریھرات
469,25793,85120164,24035140,7773070,38915003211,16645جوزجان

132,82539,8483046,4893539,848306,641500346,48935 شھریجوزجان
745,204186,30125298,08240186,3012574,52010003260,82135کابل

4,459,4631,114,866251,783,785401,114,86625445,946100031,560,81235 شھریکابل
876,335219,08425306,71735262,9013087,63410003350,53540کندھار

523,259130,81525156,97830183,1413552,32610003235,46745 شھریکندھار
488,298195,31940195,3194073,2451524,415500397,66020یساکاپ

636,522286,43545254,6094063,6521031,826500295,47815خوست
499,393149,81830174,78835124,8482549,93910003174,78735کنر

833,422291,69835291,69835166,6842083,34210003250,02630کندز
303,255106,13935121,3024060,6512015,163500375,81425 شھریکندز

493,488123,37225197,39540123,3722549,34910003172,72135لغمان
434,374108,59425195,46845108,5942521,7195003130,31330لوگر

1,424,377427,31330498,53235356,09425142,43810003498,53235ننگرھار
277,32183,1963083,1963083,1963027,73210003110,92840 شھریننگرھار

183,55445,8892564,2443555,0663018,3551000373,42140مروزن
163,81457,3353549,1443040,9542516,3811000357,33535نورستان

775,498271,42435310,19940116,3251577,55010003193,87525کاپکت
611,952244,78140275,3784561,1951030,598500291,79315اپکت

169,92659,4743584,9635016,993108,496500225,48915یرپنجش
737,700184,42525295,08040184,4252573,77010003258,19535پروان

430,489129,14730129,14730107,6222564,57315003172,19540سمنگان
621,002124,20020248,40140217,3513531,0505003248,40140 پلسر
944,492330,57235377,79740188,8982047,2255003236,12325تخار

148,60044,5803059,4404037,150257,430500344,58030 شھریتخار
436,079109,02025174,43240109,0202543,60810003152,62835رزگان
660,258198,07730297,11645132,0522033,0135003165,06525وردک

384,349134,52235115,30530115,3053019,2175003134,52235زابل
31,390,1718,669,9262811,781,317387,766,480253,172,4491000310,938,93035مجموع

+  فاز3 فاز5 فاز4
 فاز

ساحھ یتوال
 نفوس

یمجموع

 فاز 3 فاز2 فاز1
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 )1400الی عقرب  1400جوزا ( و عوامل کلیدي پیش بینی دوره مرور
 

 ی، انتظار م1400جوزا الی عقرب  ، ازینیب شیپ لیو تحل هیدر طول دوره تجز
(اضطرار)   آي پی سی4فاز(بحران) و  آي پی سی 3 فازدر  تیرود که کل جمع

در بحران  تجمعی) ٪21نفر ( ونیلیم 6.7، با )تجمعی ٪30نفر ( ونیلیم 9.5به 
آي پی  4 فاز( ي) در موارد اضطرار٪9نفر ( ونیلیم 2.7) و آي پی سی 3 فاز(

رو می شیبرداشت محصول پ تاثیرات دنبال کاهش به نیا .کاهش یابد )سی
 نی، با اخواهد ماند ی) ثابت باقياضطرار طی(شرا 4. تعداد مناطق فاز باشد

 37(بحران) از  3 فازشده در  يرود تعداد مناطق طبقه بند یحال انتظار م
 اد. تعدابدیکاهش  ینیب شیدر دوره پ ساحه 35به  یفعل لیدر تحل ساحه

 فاز به سایکندز و کاپ انتقال لی) به دلفشار( 2 فازشده در  يمناطق طبقه بند
 . ابدی یم شیافزاساحه  ششبه  2
 

% نفوس از 5وضعیت امنیت غذایی احتمالن بعد از ماه جوزا به بعد با انتقال 
، بهبود خواهد یافت البته وابسته به چگونگی 2به فاز  3و از فاز  3به فاز  4فاز 

، ثبات قیمت ها و بهبود حواله جات 19برداشت حاصل، کاهش تاثیرات کوید 
 از خارج کشور بخصوص از کشورهاي حوزه خلیج. 

 
مردم  شدن بیجا پیش رور باعث افزایش بهار یعنی ینیب شیدر دوره پ نگج

از بخش هاي مدت  یطوالن يریدرگ .شود یم يبه سمت مراکز شهر روستایی
صلح،  يرغم تالش ها یقرار داده است. عل ینامطلوب تیافغانستان را در وضع

نشود، شدت  عملیو شورش همچنان ادامه دارد. اگر توافق صلح  يریدرگ
 بیجاه شدن ، که احتماالً باعثابدی یم شیافزا پیش بینی در دوره  يریدرگ

تحت  يمناطق شهر نیهمچنشود  یم شتریب و عدم امنیت غذایی  یداخل
 لیاز مردم به دل یتعداد قابل توجه رایقرار خواهد گرفت ز یمنف ریتأث

، UNHCRو  IOMبراساس  شوند. یم بیجا يشهر یدر مراکز اصل يریدرگ
خواهد ماند  یباق 1400 در سال یچالش اساس کیو پاکستان  رانیاز ا عودت

است  يبحران اقتصاد انیدر م یشغل يکاهش فرصت ها لیبه دل شتریب نیو ا
 دهیچیپ تیهمچنان با وضعاست. مردم  19-کویداز  یناش يکه تا حدود

 یکمبود فرصت شغل کاهش ارزش پول، لیبه دل رانیعمدتا از ا -کاهش حواله 
 بیجا، پاکستان و رانیبازگشت افراد از ا لیدر بازار کار به دل شتریو رقابت ب
 يکشورها ي. برعکس، سطح حواله هابودمواجه خواهند  یداخل شده گان

موج  ریتأثبه  مشروط ینیب شیدر طول دوره پ ادیفارس به احتمال ز جیخل
 .ابدی یبهبود م 19-کویدسوم 

 
، غرب، جنوب و شرق در فصل مرطوب یدر شمال، شمال شرق والیات نچندی و داشتهکمتر از متوسط  یکشور بارندگ شتری، بFEWSNET اقلیم طبق اطالعات

 یبه سطح بارندگ یدارد. با نگاه یبه بارش مناسب و به موقع بستگ ماًی، مستقللمیدر مناطق  ژهی، به وگندم دیروبرو شده اند. کشت و تول یبا کمبود بارندگ فعلی
امسال  حاصل برداشت زانیشود که م یزده م نیشده، تخم يجمع آور يو مالدار ياریو وزارت زراعت، آب FEWSNETدور که توسط راه سنجش از  يها ارقام و

محصول خانوارها را تا  نیرود که ا یحال، انتظار م نیا با باشد،کمتر از حد متوسط  اسدو  جوزا نیشده ب ینیب شیپ زانیاگر م حتی. باشدمتوسط  کمتر از حد
 يرود درآمد حاصل از فرصتها یدهد. اگرچه انتظار م شیافزا ییدر مناطق روستا ژهیرا به و زراعتی شغلی يحال فرصت ها نیحفظ کند و در ع تنگدستیفصل 

، يریدرگ یمنف راتیاز تأث شتریبرداشت احتماالً ب رینقش خواهد داشت. تأث ییذاغ تیامن تیدر بهبود وضع یعامل فصل لیکم باشد، اما به دل زراعتی کار
 یگندم در ط دیذکر است که تول انیبخشد. شا یبهبود م اندکی را ییغذا تیامن تیوضع جهیخواهد بود و در نت رهیو پاکستان و غ رانی، بازگشت از اشدنجابی

دوره   لیو تحل هیتجز یبه روزرسان ازیممکن است ن ،باشد فیضع یکمبود بارندگ لیعملکرد محصوالت به دل گروابسته به بارش است. ا اریبس ندهیماه آدو  اییک 
 .وجود داشته باشد ینیب شیپ

 :شده ینیب شیدوره پ يبرا يدیکل یه هايفرض
 

ي به سمت مراکز شهر بیجاه شدن توجه بهبا ياز روند معمول بهار شیب ینیب شیدر دوره پجنگ 
 . ابدی یم شیافزا

زیرا احتمال  ،همچنان بر امنیت غذایی تاثیر میگزاردو وضعیت اقتصادي بین اللملی  19-کوید
در کشور هاي  حوزه خلیج فارس افزایش و پاکستان کاهش یافته و اندکی  دارد حواله ها از ایران

 .می یابد
 

با . خواهد شد 2021متوسط تولید گندم در سال بارش کمتر از متوسط احتماالً منجر به کمتر از 
کشت گندم  در ینسب شیاز مناطق کشور منجر به افزا یبرخدردیر هنگام  یوجود، بارندگ نیا

 .شده است يبهار
 

کمتر  ذخیرهحال،  نیبا ا شود یمدوره پیش بینی  در ییغذا تیامن طیباعث بهبود شراحاصالت 
(خارج از دوره  يبعدتنگدستی  فصل  درمحصول متوسط و  ریبارش ز مرتبط بهمتوسط حد  از 

 گذارد.می   ری) تأثپیش بینی 
 

، کمبود علوفه و مناطق علفچرها  براي مواشی به احتمال زیاد 1400در دوره ماه جوزا تا سنبله 
 موجود مواشی محصوالت کاهش مواشی،متوسط  کمتر از حدنجر به شرایط بدنی و بهره وري م

 شود. می مواشی فروش افزایش براي پریشانی و خود مصرف براي
 

مشروط به بهبود وضعیت در کشور  2021در سال 2.5تا  1.5 بینرود اقتصاد افغانستان  یانتظار م
 ).ADBو  WB( .برسد

 
طور متوسط پنج ساله  به متیاما باالتر از ق ابدی یکاهش م یبه صورت فصل ییمواد غذا متیق

کمتر از  دیفصل تول لیبه دل زراعتیکار  يرود درآمد حاصل از فرصتها یانتظار م. ماند یم یباق
 . ابدی یکاهش م دیقدرت خردر نتیجه  باشد. پایین متوسط  متوسط حد 

 
اشت طبق روند سال گذشته براي فصل بردبشردوستانه طراري و اض یشتیو مع ییغذا يکمک ها

 قیاز طر يبشردوستانه اضطرار یشتیو مع ییغذا يکمکها عیتوزن ادامه می یابد دولت افغانستا
 سراسر کشور. FSAC شرکاي و یابتکار دستخوان مل
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آسیب کنندگان، پناهندگان،  عودت، گانشدبیجا مانند ریپذ بیآس تیبشردوستانه به جمع طراري و اضی غذایی شتیمع يکمک ها ،در دوره پیشن بینی شده
 نیشده است. دولت افغانستان همچن يزیبرنامه ر در سراسر کشور FSAC يباالتر توسط شرکا ای 3فاز  شده يطبقه بند تیو جمع یعیطب حوادثاز  دیده گان

شده در  يزیبشردوستانه برنامه ر يکمک خواهد کرد. کمک ها ریپذ بیآس تیبه جمع  1400عقرب سال تا  19-کوید یرخوان ملدست يبرنامه امداد قیاز طر
 .دیبخش خواهدرا بهبود  ییغذا تیامن تیوضع ینیب شیطول دوره پ

 
 شیمتوسط در دوره پ کمتر از حد حاصل که برداشت میهشدار ده تیواقع نی، مهم است که در مورد ادر طول دوره برداشت  ییغذا تیامن طیبهبود شرا وجود با
خانوارها ممکن  حاصل، خود را حفظ نکنند. فصل برداشت و پس از برداشت ییمصرف مواد غذا انیاست که خانواده ها ممکن است تا پا یمعن نیشده به ا ینیب

 فصل ی، اوضاع در طییمواد غذا یناکاف ریذخا لیشود به دل یم ینیب شیبا مشکل روبرو شوند. پ يبعدتنگدستی فصل  يبرا ییانبار مواد غذا هیاست در ته
 .کنندمحدود خود را در طول سال مصرف ذخیره ، فیبرداشت ضع لیخانواده ها به دل و خراب شود يبعد تنگدستی 

 

  1400 الی عقرب 1400وضعیت عدم امنیت غذایی حاد براي دوره پیش بینی جوزا 

و بلندتر از آن) در دوره پیش بینی  3نفوس تحلیل شده) با درجه بلند عدم امنیت غذایی حاد (فاز  %30میلیون نفر ( 9.5 یاداشت: تخمین می گردد که در حدود
واحد تحلیلی  چهار) می باشند. در مجموع 4میلیون در اضطرار (فاز  2.7) و 3میلیون در بحران (فاز  6.7) روبرو گردند. این افراد شامل 1400 عقربالی  1400 جوزا(

 می باشد. (*** High)م مناطق درجه شواهد براي تحلیل بلند . در تمابدخشان، دایکندي، غور و فاریاب آي پی سی) می باشند: 4در اضطرار (فاز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ن ا ت س ن ا غ ف ا  | ی  س ی  پ ی  آ د  ا ح ی  ی ا ذ غ ت  ی ن م ا ل  ی ل ح ت                    P a g e  | 7 
 
 

1400الی عقرب  1400جدول نفوس عدم امنیت غذایی حاد براي دوره پیش بینی جوزا   

 
 

قرار دارند شاید در کوتاه مدت نیاز به کمک  2و  1+ تنها نفوس نیازمند به کمک و اقدام فوري نمی باشد زیرا خانوارهاي که در فاز 3یاداشت: جمعیت در فاز 
 عاجل بنابر دریافت کمک هاي قبلی نداشته باشند اما نیازمند به نظارت و بررسی دایمی هستند. 

 

 

%نفوس%نفوس % نفوس  % نفوس  % نفوس  % نفوس 
   55     579,748 4            -  - 30    316,226       25     263,522 30       316,226 15    158,113   1,054,087بدخشان
   35     192,354         3  -  - 10    54,958         25     137,396 40       219,833 25    137,396       549,583یسبادغ

   20     160,706         3  -  - 5      40,176         15     120,529 45       361,588 35    281,235       803,529بغالن
   20        42,221         3  -  - 5      10,555         15        31,666 40         84,442 40       84,442       211,105 شھریبغالن

   35     323,504         3  -  - 5      46,215         30     277,289 40       369,719 25    231,074       924,297بلخ
   40     233,954         3  -  - 10    58,489         30     175,466 35       204,710 25    146,222       584,886 شھریبلخ

   35     173,445         3  -  - 10    49,556         25     123,889 40       198,223 25    123,889       495,557یانبام
   60     309,902 4            -  - 25    129,126       35     180,776 20       103,301 20    103,301       516,504یکندیدا

   15        84,454         2  -  -   -       -                  15        84,454 45       253,362 40    225,210       563,026فراه
   45     436,261 4            -  - 20    193,894       25     242,367 30       290,841 25    242,367       969,469یابفار

   35        48,914         3  -  - 5      6,988           30        41,926 35         48,914 30       41,926       139,754یاب شھریفار
   20     272,501         3  -  - 5      68,125         15     204,376 45       613,127 35    476,876   1,362,504یغزن
   45     344,012 4            -  - 20    152,894       25     191,118 30       229,342 25    191,118       764,472غور

   30        30,108         3  -  - 10    10,036         20        20,072 40         40,144 30       30,108       100,361 شھریھلمند
   30     403,761         3  -  - 10    134,587       20     269,174 35       471,054 35    471,054   1,345,869ھلمند
   35     520,992         3  -  - 10    148,855       25     372,137 35       520,992 30    446,564   1,488,548ھرات

   30     195,634         3  -  - 10    65,211         20     130,423 40       260,846 30    195,634       652,114 شھریھرات
   40     187,703         3  -  - 10    46,926         30     140,777 40       187,703 20       93,851       469,257جوزجان

   30        39,848         3  -  - 5      6,641           25        33,206 40         53,130 30       39,848       132,825 شھریجوزجان
   30     223,561         3  -  - 10    74,520         20     149,041 40       298,082 30    223,561       745,204کابل

   25  1,114,866         3  -  - 5      222,973       20     891,893 40   1,783,785 35 1,560,812   4,459,463 شھریکابل
   40     350,534         3  -  - 10    87,634         30     262,901 35       306,717 25    219,084       876,335کندھار

   55     287,792         3  -  - 15    78,489         40     209,304 25       130,815 20    104,652       523,259 شھریکندھار
   15        73,245         2  -  - 5      24,415         10        48,830 45       219,734 40    195,319       488,298یساکاپ

   10        63,652         2  -  - 5      31,826           5        31,826 45       286,435 45    286,435       636,522خوست
   30     149,818         3  -  - 10    49,939         20        99,879 40       199,757 30    149,818       499,393کنر

   15     125,013         2  -  - 5      41,671         10        83,342 40       333,369 45    375,040       833,422کندز
   20        60,651         3  -  - 5      15,163         15        45,488 45       136,465 35    106,139       303,255 شھریکندز

   25     123,372         3  -  - 10    49,349         15        74,023 50       246,744 25    123,372       493,488لغمان
   25     108,594         3  -  - 5      21,719         20        86,875 40       173,750 35    152,031       434,374لوگر

   35     498,532         3  -  - 5      71,219         30     427,313 45       640,970 20    284,875   1,424,377ننگرھار
   35        97,062         3  -  - 10    27,732         25        69,330 35         97,062 30       83,196       277,321 شھریننگرھار

   40        73,422         3  -  - 10    18,355         30        55,066 30         55,066 30       55,066       183,554یمروزن
   25        40,954         3  -  - 5      8,191           20        32,763 40         65,526 35       57,335       163,814نورستان

   20     155,100         3  -  - 5      38,775         15     116,325 40       310,199 40    310,199       775,498کاپکت
   15        91,793         2  -  - 5      30,598         10        61,195 45       275,378 40    244,781       611,952اپکت

   15        25,489         2  -  - 5      8,496           10        16,993 50         84,963 35       59,474       169,926یرپنجش
   25     184,425         3  -  - 5      36,885         20     147,540 40       295,080 35    258,195       737,700پروان

   35     150,671         3  -  - 15    64,573         20        86,098 35       150,671 30    129,147       430,489سمنگان
   30     186,301         3  -  - 5      31,050         25     155,251 45       279,451 25    155,251       621,002 پلسر
   20     188,898         3  -  - 5      47,225         15     141,674 40       377,797 40    377,797       944,492تخار

   25        37,150         3  -  - 5      7,430           20        29,720 35         52,010 40       59,440       148,600 شھریتخار
   35     152,628         3  -  - 10    43,608         25     109,020 40       174,432 25    109,020       436,079رزگان
   25     165,065         3  -  - 5      33,013         20     132,052 45       297,116 30    198,077       660,258وردک

   40     153,740         3  -  - 10    38,435         30     115,305 35       134,522 25       96,087       384,349زابل
   30  9,462,347         3  -  - 9      2,742,741    21  6,719,607 39 12,233,391 31 9,694,433 31,390,171مجموع

+  فاز3 فاز5 فاز4  فاز
ساحھ  مجموعینفوسیتوال

 فاز 3 فاز2 فاز1
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شهري مناطق منتخبامنیت غذایی در  وضعیت  

، حدود يقرار گرفت. در سراسر مناطق شهر لیو تحل هیمورد تجز يشهر يخاص خانوارها يها يریپذ بیآس یابیارز يمنتخب برا والیت هايشهر بزرگ  ازدهی
آي  4فازشدند ( يطبقه بند يراراضط فاز در) ٪10نفر ( 717،000) روبرو بودند که لندترب ای 3 فازحاد ( ییغذا عدم امنیت باالي سطح با) ٪36نفر ( ونیلیم 2.73

آي پی  3 فازدر  تجمعی کل از ٪45مزار (بلخ) و قندهار هر کدام  يشده اند، منطقه شهر ي) طبقه بندآي پی سی 3 فازدر بحران ( ي). همه مناطق شهرپی سی
 ٪40، جالل آباد (ننگرهار) هر کدام (بغالن) ي، پلخمر)ابی(فار نهمیمآن  دنبالبه .  هستند يمراکز شهر نیرتریپذ بیاز آسکه شده اند  يباالتر طبقه بند ای سی

جوزا  ازشده ( ینیب شی) در دوره پآي پی سیباالتر  ای 3 فازحاد ( ییذاعدم امنیت غشود که تعداد افراد در  یم ینیب شیپ از آن دارند. باالتر ای 3 فازدر  تجمعی
 یشغل ي، در دسترس بودن غذا و فرصت هاندهیآ حاصل شده برداشت ینیب شیپ جینتا لی، به دلابدیمی  کاهش نسبتاً) ٪29نفر ( ونیلیم2.2) به 1400الی عقرب 

 . می یابدبهبود 
وضعیت سکتور تجارت و صنعت بعد از شرایط دشوار کوید دسترسی مالی بخاطر بهبود نسبی  لحاظ وضعیت امسال در مقایسه به سال گذشته ازبه صورت کل 

بهتر گردیده چون مرزها باز  19می باشد که باعث افزایش فرصت هاي شغلی در کالن شهرها شده و قیمت ها نسبت به سال قبل در زمان همه گیر کوید  19
قیمت هاي بلندتر از حد اوسط بخاطر برداشت حاصل کمتر از حد نرمال و بیجاشدن مردم در صورت شدت  گردیده است و قرنطین به پایان رسیده. هر چند،

  گرفتن خشونت ها امنیت غذایی را به صورت کل تهدید خواهد کرد. 
 

1400الی ثور  1399 حوت: دوره فعلی شهري جدول نفوس  

 
 

1400الی عقرب  1400 جوزادوره پیش بینی:  شهري جدول نفوس  

%نفوس%نفوس % نفوس  % نفوس  % نفوس  % نفوس 
  40        84,443      3  -             - 10  21,111      30        63,332 30       63,332         30       63,332     211,105یپلخمر

  45     263,199      3  -             - 10  58,489      35     204,710 30    175,466         25    146,222     584,886مزار
  40        55,902      3  -             - 5    6,988        35        48,914 30       41,926         30       41,926     139,754یمنھم

  30        30,108      3  -             - 10  10,036      20        20,072 40       40,144         30       30,108     100,361لشکرگاه
  35     228,240      3  -             - 10  65,211      25     163,029 40    260,846         25    163,029     652,114ھرات

  35        46,489      3  -             - 5    6,641        30        39,848 35       46,489         30       39,848     132,825شبرغان
  35  1,560,812      3  -             - 10  445,946    25  1,114,866 40 1,783,785         25 1,114,866  4,459,463کابل

  45     235,467      3  -             - 10  52,326      35     183,141 30    156,978         25    130,815     523,259کندھار
  25        75,814      3  -             - 5    15,163      20        60,651 40    121,302         35    106,139     303,255کندز

  40     110,928      3  -             - 10  27,732      30        83,196 30       83,196         30       83,196     277,321 آبادجالل
  30        44,580      3  -             - 5    7,430        25        37,150 40       59,440         30       44,580     148,600تالقان

  36  2,735,982      3  -             - 10  717,073    27  2,018,907 38 2,832,903         26 1,964,060  7,532,943مجموع

+  فاز3 فاز5 فاز4  فاز
ساحھ یتوال

 نفوس
یمجموع

 فاز 3 فاز2 فاز1

%نفوس%نفوس%نفوس%نفوس%نفوس%نفوس
  20        42,221      3  -             - 5          10,555           15       31,666 40       84,442 40             84,442     211,105یپلخمر

  40     233,954      3  -             - 10        58,489           30     175,466 35    204,710 25          146,222     584,886مزار
  35        48,914      3  -             - 5          6,988             30       41,926 35       48,914 30             41,926     139,754یمنھم

  30        30,108      3  -             - 10        10,036           20       20,072 40       40,144 30             30,108     100,361لشکرگاه
  30     195,634      3  -             - 10        65,211           20     130,423 40    260,846 30          195,634     652,114ھرات

  30        39,848      3  -             - 5          6,641             25       33,206 40       53,130 30             39,848     132,825شبرغان
  25  1,114,866      3  -             - 5          222,973         20     891,893 40 1,783,785 35       1,560,812  4,459,463کابل

  55     287,792      3  -             - 15        78,489           40     209,304 25    130,815 20          104,652     523,259کندھار
  20        60,651      3  -             - 5          15,163           15       45,488 45    136,465 35          106,139     303,255کندز

  35        97,062      3  -             - 10        27,732           25       69,330 35       97,062 30             83,196     277,321 آبادجالل
  25        37,150      3  -             - 5          7,430             20       29,720 35       52,010 40             59,440     148,600تالقان

  29  2,188,201      3  -             - 7          509,707         22  1,678,494 38 2,892,323 33       2,452,419  7,532,943مجموع

 فاز فاز3 + فاز5 فاز4
ساحھ یتوال

 نفوس
یمجموع

 فاز3 فاز2 فاز1
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 تمرکز بر بیجاشده گان داخلی

 آسیب عنوان به اخیر هاي بیجاشده از حمایت به را مربوطه نهادهاي اما نشده ها بیجاشده براي حزییات با غذایی امنیت جداگانه تحلیل مانجا به قادر سی پی آي تحلیل چند هر
 باشد. نمی اخیر هاي بیجاشده از تر متفاوت نیز آنها وضعیت چون نماید می توصیه را دایمی هاي شده بیجا به کمک همچنان گزارش این نماید. می ترغیب جامعه گروه پذیرترین
 بیجاشده تا گردند معرفی باید حمایوي و معیشتی هاي برنامه اند. شده پذیر آسیب بیشتر ناپایدار درآمد منابع بر اتکاء و 19 کوید از ناشی پیامدهاي دلیل به ایمید هاي بیجاشده

 گردند. خورداربر زندگی ابتدایی استندردهاي حداقل از آنان و کند حمایت را اند داشته اقامت یکجا در طوالنی مدت براي که را هاي

 
 لرزه زمین و خشکسالی مانند طبیعی حوادث و ،19 کووید گیر همه جاري، هاي ناامنی طوالنی، جنگ و باشد می داخلی گان بیجاشده بحران با جهان کشورهاي از یکی افغانستان

 تنهایی به افغان ها میلیون آید. می حساب به ها افغان از بسیاري میان زندگی بقاي بخاطر معمول استراتیژي یک دیگر جاي به يجا از کوچیدن رود. می شمار به آن اصلی دالیل از
 مناطق این و کنند می مهاجرت شهري نیمه مناطق یا شهرها به عموم صورت به یروستای هاي افغان اند. کرده مهاجرت افغانستان از خارج یا داخل به خویش هاي خانواده با یکجا یا

 بهتر امنیت از مناطق این در مردم چه اگر باشد. می ممکن مدت کوتاه دوره یک براي کرایه بدون و آسان آنجا در زمین به دسترسی و بوده برخوردار نسبی امنیت از معموال
 و تعلیم بهداشتی، خدمات به دسترسی آب، برق، مانند اساسی خدمات کمبود زمین، سر بر منازعه اما باشند می دور به حکومتی غیر نیروهاي با منازعه از و باشند می برخوردار

 گردند. می روبرو آن با گان بیجاشده که هستند يجدید مشکالت سرپناه و تربیه
 

 دلیل به گاهی حتی رسند. می فروش به ناچیز قیمت با اینکه یا تلف یا غارت یا پذیر آسیب خانوارهاي این معیشتی منابع نمعمول ناگهانی و شدید جنگ دلیل به حاالت بعضی در
 به که شود می آن باعث بعدتر موضع این که کنند می فراموش فرار هنگام را خویش فرزندان تحصیلی اسناد و تذکره مانند خویش رسمی اسناد ها خانواده ها خشونت شدت

 متقبل را ترانسپورت بلند هاي کرایه تر امن مناطق به شان خانواده رسیدن بخاطر ناامن مناطق این مردم همچنان باشند. نداشته دسترسی ضرورت مورد هاي یتحما و خدمات
 شهري مناطق در کار کردن پیدا به قادر مواشی تربیه و زراعت در مهارت داشتن دلیل به گان بیجاشده این معموالً مواشی نگهداري و تربیه و زارعت در کار نبود دلیل به گردند. می

 باعث نهایت در و خدمات و زیربناها باالي بیشتر فشار و و دستمزدها کاهش سبب نتیجه در و شده شهرها در کار بازار باالي فشار افزایش باعث گان بیجاشده رسیدن باشند. نمی
    گردد. می میزبان جوامع با منازعه آمدن میان به

 
 این )%75( اکثریت افغانستان، (FSAC) زراعت و غذایی امنیت کلستر معلومات اساس به کنند. می ركت جنگ بخاطر را خویش هاي کاشانه نفر میلیون نیم ساالنه اوسط صورت به

 به داخلی گان بیجاشده کلی صورت به اما باشد می موجود افغانستان در داخلی گان شده بیجا از متعدد هاي تعریف چه اگر دارند. بشري هاي کمک به فوري نیاز بیجاشده افراد
 افغانستان در داخلی بیجاشده 3140000 حدود 2020 جون در (IDMC) داخلی گان بیجاشده از نظارت مرکز هاي یافته به نظر شوند. می تقسیم دایمی و مدت طویل تازه، گان بیجاشده

 زمانی دوره در خویش هاي کاشانه از داخلی بیجاشده 25834 مجموع در (OCHA) اوچا هاي یافته بنابر یافت. خواهد افزایش 1202 سال اواسط تا تعداد این زیاد احتمال به و شده ثبت
  گردد. بیشتر داخلی هاي بیجاشده تعداد 2021 سال پایان تا که میگردد بینی پیش همچنان .اند کرده فرار 2021 فبروري 28 تا جنوري

 
 گروه از یابیارز کی (REACH) چیر 2020 سال در باشد. می وخیم شده انجام گذشته در (FSAC) افسک شرکاي توسط که هاي ارزیابی مانند بیجاشده افراد غذایی امنیت وضعیت

 کالن 11 در شتریب ،حرکت حال در ریپذ بیآس يها گروه نیا دهد یم نشان که داده انجام نیمهاجر و ان،گ کننده عودت ،یداخل يها جاشدهیب شمول به ریپذ بیآس مختلف يها
 آنها در یس یپ يآ يشهر لیتحل که باشد یم جوزجان) و بغالن بلخ، هلمند، کندهار، کندز، تخار، اب،یفار کابل، هرات، (ننگرهار، شامل شهرها نیا اند. شده نیگز نیمسک شهر

 ابتدایی بسته از کمتر مراتب به و نییپا شان درآمد سطح بوده، متوسط %3 و نییپا ییغذا مصرف يدارا یداخل يها جاشدهیب %97 ،یابیارز نیا يها افتهی به نظر است. شده انجام
 %90 تا دارد نظر در افسک ها پاسخ و ها کمک ساختن نگهماه يبرا منظور نیهم به اند. داده گزارش را تیمقروض )%69( بلند سطح یداخل يها جاشدهیب و بوده ییغذا مواد

 .دهد قرار هدف يسکتور چند يها کمک با را تازه یداخل يها جاشدهیب
 

 نیمه یا شهري مناطق به نزدیک ها شده بیجا خاطر همین به دارند. را خویش کاشانه به برگشت فرصت اندك موارد در امنیتی شکننده وضعیت بنابر جنگ از ناشی گان بیجاشده
 کمتر درآمد کسب فرصت ،رقابتی بسیار کار بازار شهرها در چند هر گردند. برخوردار کمک دریافت یا درآمد کسب بهتر، امنیت مانند هاي فرصت از تا شده گزین مسکین شهري

 داده قرار دشوار شرایط در را ها بیجاشده مسکن ساختن براي زمین دادن اختصاص بخاطر دولت حمایت و پایدار هاي برنامه کمبود حال، عین در باشد. می محدود ها کمک و
    است.
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ییحاد غذا عدم امنیت قبلی لیبا تحل سهیمقا  

 14001و  1399مقایسه تحلیل فصل تنگدستی  

 10.9) وضعیت مشابه عدم امنیت غذایی را نشان میدهد با 1400( تحلیل ماه ثور  1400) و سال 1399(تحلیل ماه ثور  1399مقایسه تحلیل فصل تنگدستی سال 
 عدم امنیت غذایی.  مواجه با % نفوس35میلیون یا 

میلیون نفر با عدم امنیت غذایی حاد را پیش بینی کرد. این تخیمن  13.2% نفوس برابر با 42صورت گرفت، که  1399، تخمین قبل از فصل تنگدستی 1399در سنبله 
ور کمک هاي بشر براي معلومات بیشتر به بخش مرکمک هاي بشر دوستانه ( و افزایش 19دوم کوید  در عمل با عین شدت واقع نشد به دلیل تاثیرات کم موجبعدتر 

حاصالت سبز خواهد داشت که در نتیجه به گونه مثبت موجودیت غذا را  1400الی ثور  1399بر عالوه، مناطق کم ارتفاع نیز در تحلیل حوت دوستانه مراجعه شود). 
وضعیت اقتصادي خانوارها گردید، و سبب  نسبی تر شدنقرنطین باعث به، پایان یافتن 19تحت تاثیر قرار میدهد. همچنان، به ارتباط تخمین تاثیرات موج دوم کوید 

بر مناطق روستایی محسوس نبود و در  19تاثیرات محدودیت هاي ناشی از کوید  باز شدن مرزها، کاهش قیمت ها و بهبود نسبی حواله جات از خارج از کشور گردید.
 . ندنتیجه سکتور مالداري و زراعت به گونه منفی آسیب ندید

بشري  از سوي نهادهاي بشر دوستانه يین موضوعات، تاثیرات کمک هاي بشر دوستانه که از طریق برنامه دسترخوان ملی حکومت افغانستان و کمک هابه اضافه ا
ه در سنبله ی انجام شدینچشمگیر بوده و باالي وضعیت امنیت غذایی مردم در والیت آسیب پذیر به گونه مثبت تاثیر گذار بود. الزم به یادآوري است که تحلیل پیش ب

میلیون نفر بود.  1.4نفر ماهانه در نظر گرفته بود. هر چند کمک هاي واقعی که صورت گرفت ماهانه  360000 جدي و حوت رابراي دوره زمانی کمک هاي بشري  1399
 در نظر گرفته نشده بود.  1399برعالوه این افزایش، حکومت افغانستان کمک هاي قابل مالحظه را ارایه کرد که در تحلیل ماه سنبله 

 

 

 
 ). 1399اىل حوت  1399) و حتلیل دوره پیش بیىن سنب� ( عقرب 1399اىل ثور  1399(محل  دوره فعىل -، فصل تنگدس�ىت) مهرای حتلیل فصل مشابه محل 1400اىل ثور  1399(حوت  دوره فعىلحتلیل  سه� مقا 1
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و نیاز به کمک هاي عاجل بشر دوستانه خواهند داشت. عدم امنیت غذایی  م امنیت غذایی حاد روبرو بودهبیش از یک سوم جمعیت تحلیل شده با عد ،با وجود این تاثیرات مثبت
به وقوع می پیوندد، مانند مناطق مرکزي افغانستان، ارتفاعات شمال شرق و یک والیت  ،و  دسترسی به مارکیت ها مشکل می باشد شتر در مناطق که معیشت آسیب پذیر بودهبی

 در شمال کشور. 
 

 2مقایسه تحلیل بعد از برداشت حاصل 1399 و 1400
 

میلیون  10.3عدم امنیت غذایی از  ، نشاندهنده بهبود وضعیت1400ل ) و تحلیل حم1399)، (حمل الی میزان 1400مقایسه تحلیل بعد از برداشت حاصل (جوزا الی عقرب 
% کاهش 6نشان دهنده  فعلی) را نشان می دهد. پیش بینی تحلیل %30میلیون نفر ( 9.5به  – 1399نفوس) در میزان  %36میلیون ( 11.15 – 1400در حمل  % نفوس)34(

 می باشد.  1399تر در مقایسه با حمل م% نفوس ک4(فصل بعد از برداشت حاصل) و  1399و باالتر از آن در مقایسه به سنبله  3در تعداد افراد فاز 

ن و تاثیرات موج و احتمال موج دوم آ 19بخاطر تاثیرات موج اول کوید  امنیت غذایی حاد ربرو خواهد شدبا عدم گذشته پیش بینی گردید که یک نفوس قابل مالحظه سال 
د آنچه پیشبینی گردیده بود واقع نشد و وضعیت باالي بازار کار، کاهش درآمد، حواله جات، و افزایش سرسام آور قیمت ها. هر چند بعدتر با گذشت زمان فرضیه ها مانن دوم

، هر چند تاثیرات النینا باعث حاصالت کمتر از اوسط خواهد بود اما گمان بر این است که خانوارها حداقل حاصالت زراعتی را 1400بهتر ثابت شد. در دوره پیش بینی سال 
فصل برداشت خواهد شد. کمک هاي حکومتی مانند دسترخوان ملی و کمک هاي بشر دوستانه غذایی  برداشت خواهند کرد که سبب بهبود یافتن مصرف غذایی شان تا پایان

 انتظار می رود، بیشتر گردد. 2و  1با پایان دوره پیش بینی می باشد. به همین خاطر تعداد افراد در فاز  ادامه خواهد داشت که همزمان 1400دیگر تا پایان عقرب 

گردد. به دلیل اینکه خانوارها دخیره مواد غذایی کافی تا پایان فصل تنگدستی میکه وضعیت امنیت غذایی در فصل تنگ دستی بعدي وخیمتر  نظر داشتبا این حال باید در 
 نخواهند داشت. 

 توصیه براي اقدام

خدهی پاس يها تیاولو  
 از کمبود فرصت هاي اقتصادي همرا حتی در سال هاي عادي با مشکل روبرو می باشد. عواملی چون جنگ دوامدار، کاهش درآمدي ناشی فصل تنگدستی وضعیت امنیت غذایی

خواهد بود.  و پیش بینی تاثیر گذار دوره فعلیها در مناطق شهري و روستایی در الی دوامدار در مناطق مشخص بر امنیت غذایی و معیشت خانوار، خشکس19با همه گیر کوید 
 رسیدگی به نیاز هاي ذیل از گرسنگی و کاهش دارایی هاي جلوگیري کرده می تواند: 

 و باالتر نیاز است. 3فاز  در اقدامات دوامدار چون کمک غذایی براي مهار نرخ بلند کاهش دارایی ها و خالي مصرف غذایی براي افراد •

 
 برداشت از بعد ، 1399 میزان الی 1399 اسد گیرنده بر در(  شده انجام 1399 میزان در کھ فعلی دوره تحلیل با) حاصل برداشت از بعد ، 1400 عقرب الی 1400 جوزا گیرنده بر در( شده انجام 1399 حوت در کھ بینی پیش تحلیل مقایسھ 2

 )1399 عقرب الی 1399 جوزا گیرنده بر در(  1399 حمل بینی پیش دوره تحلیل و) حاصل
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بود صورت مشخص در مناطق که با کم براي بهبود زیربناهاي آبی در محالت در نظر گرفته شود به ددي بایکمک غذایی از طریق پول نقد در مقابل کار یا کمک نق •
ک نقدي خانوارها دوامدار روبرو می باشند. انکشاف منابع آبی باعث حل مشکل آب براي نوشیدن، زراعت و مالداري می گردد. توصیه می گردد تا برنامه هاي کم آب

 ا عدم امنیت غذایی می باشد را هدف قرار دهند.  که سرپرست آن زنان ب

 ي. مناطق شهرطویلتر باشدبه اندازه زیاد زراعت و مالداري را متاثر می سازد،  دوره خشکی در مناطقی که می گردد تعداد ماه هاي کمک عدم امنیت غذایی توصیه •
 توانایی کاهش خالي غذایی را دارا می باشد. هانیز به شدت از ناحیه امنیت غذایی آسیب پذیر می باشند. بنابراین کمک هاي نقدي در کالن شهر

بین المللی باید گردد. حکومت و نهادهاي  مساعدباشد،  دوامدار توصیه می گردد تا دسترسی دهاقین به نباتات که سازگار با خشکسالی دوره خشکیدر مناطق با  •
 و به این مشکل دوامدار پایان دهند. نمودهدر این راستا  کار جدي را آغاز 

تا از تلف شدن مواشی که  استفاده گردد پیشه ین خورد و بزرگ به خصوص زنان دهقانبا دهاق سکتور مالداري برنامه ها با حمایت 1397/1398جارب سال هاي تاز  •
 ردد. این خود به معنی کمک در راستاي کاهش سوء تغذیه در میان زنان و کودکان می باشد. جلوگیري گ ،یک دارایی می باشد

در کالن شهرها،  با در نظرداشت نابرابري درآمد و کمبود فرصت هاي اقتصادي، برنامه هاي معیشتی کوچک نیاز است تا خالي غذایی و درآمد را هدف قرار دهد. •
به پیمانه کوچک چون مرغداري، لبنیات و باغداري در منزل می  ها پروژه هاي این چنینی، نیاز است. در مناطق روستایی برنامهبررسی مارکیت ها قبل از شروع 

 تواند که دسترسی به غذاي مغزي و درآمد را بهبود بخشد.

طبیعی و کاهش خطر حوادثی مانند خشکسالی و سیالب محلی شرکا همچنان میتوانند باالي برنامه هاي که توانایی بلند بردن مقاومت خانوارها در مقابل حوداث  •
  را داشته باشد، تمرکز نمایند.

 
تیوضع یرسان نظارت و بروز  

توصیه می شود تا به صورت فعال با کلستر امنیت غذایی و زراعت و کلستر خطر و بحران و اداره مبارزه با حوادث طبیعی و اداره ملی  (TWG)تیم کاري تخنیکی آي پی سی به 
 دوره پیش بینی را تحت نظارت داشته باشد. عوامل کلیدي که نظارت گردند عبارتند از:  در ئیه و معلومات هماهنگ باشد و  اوضاع بحرانیاحصا

 
صالت زراعتی کمتر از حد تاثیر دوره خشکی باالي امنیت غذایی در مناطق روستایی. کمبود بارندگی انتظار می رود که تولیدات زراعتی را متاثر سازد. ساحات با  حا •

ز نتایج آن نهاد هاي بشر دوستانه مطلع اوسط و بارندگی کم باید به گونه مستمر تحت نظارت باشد. موجودیت آب براي کشت دومی همچنان باید تحت بررسی باشد و ا
 باشند. 

عدم امنیت غذایی در  بررسی از وضعیت چراگاه ها و علوفه براي حیوانات در بخش مالداري تا از فروش مجبوري حیوانات جلوگیري گردد و در نتیجه در دراز مدت از •
 جلوگیري شود.  ،جوامع که به مالداري وابسته هستند

ونگی فعالیت هاي اقتصادي، درآمد ها، و حواله جات خارج از کشور  با در نظر داشت همه گیر کرونا در مناطق شهري نظارت گردد. همچنان باید چگ توصیه می شود تا از •
 فرصت هاي شغلی روزمزد تحت بررسی باشد تا از چگونگی وضعیت امنیت غذایی نفوس زیر خط فقر آگاهی موجود باشد. 

دات مواد اولیه غذایی وابسته است و به بنابراین چگونگی وضعیت تجارت در نقاط سرحدي با همسایه ها و قرنطین ناشی از موج سوم و چهارم افغانستان به شدت به وار •
 در آن کشورها باید به گونه جدي نظارت گردد.  19کوید 

 راه به شدت وابسته به وضعیت امنیتی در مناطق روستایی، نرخ مواد غذایی  قیمت مواد غذایی نیز باید به گونه دوامدار در مارکیت هاي کالن کشور تحت نظارت باشد. •
 مارکیت هاي محلی نیاز به بررسی دوامدر دارند.  هاي مواصالتی می باشد و در نتیجه

 حت تاثیر قرار می دهند.والیت کشور ت 14به گونه جدي در  نظر به شواهد تاریخی نباتات و مالداري را هر دو آگاهی از آفات نباتی و حیوانی، چون •

ت قرار گیرد به خصوص در دوره پیش بینی، خروج نیروهاي آمریکایی و متحدین آن و مذکرات صلح و تاثیرات آنها باالي وضعیت امنیتی باید به گونه دقیق تحت نظار •
 به مناطق امن بیجا می گردند. هزار نفر  500د. به گونه اوسط ساالنه ا شدن مردم به مناطق شهري می گرددر والیات که باعث بیج

 . 19از کشورهاي ایران و پاکستان و سایر کشورها خصوصن در دوره کنونی با در نظر داشت انکشافات ویروس کوید  گاننظارت روند عودت کنند •

ل آي پی سی نظارت گردد تا شدت و تاثیر به صورت کل وضعیت امنیت غذایی باید در جریان انجام سروي امنیت غذایی بعد از فصل برداشت حاصل و ورکشاپ تحلی •
 النینا بهتر بررسی گردد.

  
 پالن براي تحلیل بعدي

کالن شهر پالن شده است. بیجاشده گان داخلی در تحلیل دوره بعد  11والیت به شمول  34خورشیدي مصادف با دوره بعد از برداشت حاصل براي  1400میزان تحلیل بعدي در 
یان سال روان تصمیم خواهد م شامل خواهد شد. به اساس نظارت از  خطرهاي احتمالی و چگونگی آسیب هاي طبیعی تیم تخنیکی آي پی سی در مورد به روز سازي تحلیل در

  گرفت. 
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 پروسه، میتودلوژي و محدودیت ها

 پروسه و میتودلوژي

 دوره فعلیبراي دو دوره زمانی انجام شده: تحلیل تجزیه و تحلیل حاد امنیت غذایی آي پی سی 
) که اف اس ام اساطالعات ارزیابی فصلی امنیت غذایی () که عمدتا بر اساس 1400ثور الی  1399حوت (

الی  1400جوزا و اطالعات ثانوي دیگر می باشد. دوره پیش بینی شده ( هانجام شد 1399جدي در 
 ینده در موردآو سایر منابع معلوماتی ثانوي و فرضیات  اف اس ام اس ) براساس یافته هاي1400عقرب 

، تاثیرات احتمالی النینا، بارنده گی، ارسال حواله جات، قیم مواد غذایی، چشم اريخشونت هاي ج
شهر بزرگ کشور را در بر  11والیت کشور و  34انجام شده است. این تحلیل  انداز تجارت و اقتصاد،

 می رساند. 45میگیرد که واحد هاي مجموعی تحلیل را به 

 30الی  27روز از  4به مدت  دوره آموزشی آي پی سی سطح اول ورکشاپ ملی آي پی سی بعد از یک
با توجه به وضعیت موجود و محدودیت هاي جزئی براي در کابل افغانستان برگذار گردید.  1399حوت 

که اکثر شرکت کننده گان  برگزار شدرویکرد ترکیبی  با سفر از سوي برخی سازمان ها، این ورکشاپ
به گونه مجازي اشتراك کردند. در این ورکشاپ  اندکیشتند و تنها تعداد ر فیزیکی دادر کارگاه حضو

، سازمان ملل متحد، یمتخصص از سراسر افغانستان به نمایندگی از دولت مرکزي و والیت 80 تقریبن
سازمان هاي غیردولتی بین المللی و ملی، نهاد هاي تخنیکی و دانشگاهی اشتراك داشتند. از 

ادارات  و سایر ،محترم زراعت آبیاري و مالداري عال مقامات و کارمندان وزارتمشارکت و پشتیبانی ف
 و سازمان هاي فوق قدردانی می گردد.

پی سی تنظیم شده که در  ياطالعات استفاده شده در تجزیه و تحلیل براساس چهارچوب تحلیلی آ
منبع جمع آوري شده معلومات از چندین  برگیرنده عوامل سببی و شاخص هاي نتیجه وي می باشد.

دولتی در سطح ملی و که شامل گزارشات وزارت زراعت، آبیاري و مالداري و معلومات سایر نهادهاي 
 والیتی و سازمان هاي بین المللی می باشد.

 منابع

 )FSMS( سیستم نظارت بر امنیت غذایی )1: منابع اطالعات استفاده شده در تجزیه و تحلیل شامل
وسط که ت SFSA 2020)(ارزیابی فصلی امنیت غذایی ) 2شد. انجام  برنامه غذایی جهان که توسط  2021

، تولید غذا، ) اطالعات قیمت مواد غذایی3) انجام شده است. FSAC( کلستر امنیت غذایی و زراعت
وزارت زراعت آبیاري و مالداري  - و ترازنامه گندم  ،(La Nina)ملکیت مواشی، تاثیرات احتمالی النینا 

اقلیم، ) ALCS 2016-2017- NSIA. 6 )5از اداره ملی احصائیه و معلومات  1399-1398برآورد نفوس  .)4
 –، و چشم انداز امنیت غذایی بارندگی، ان دي وي آي، تقویم فصلی والیات، گزارش هاي ساحوي

 .IMMAP) بارنده گی، درجه حرارت، برف، و احتمال حوادث طبیعی از اداره UNHCR, OCHA, FSAC and IOM. 8) داده هاي مهاجرین و بیجاشده هاي داخلی از 7اداره فیوز نت 
). معلومات کمک هاي غذایی کلستر امنیت غذایی و REACH International. 10–)  ارزیابی مناطق با مشکالت دسترسی و مسکن هاي غیر رسمی و نظارت از مارکیت ها 9

) سروي عرضه غذا، معیشت زراعتی و امنیت غذایی در شرایط ویروس 12) معلومات در مورد کمک هاي بشري انجام شده و پالن شده از برنامه غذایی جهان. 11زراعت. 
بانک جهانی و سازمان  – 1400) چشم انداز اقتصادي FAO. 14) زون هاي زیست محیطی از سازمان FAO. 13توسط  انستانی از حوادث طبیعی در افغصدمات ناش  و 19کوید 

) تاثیرات نباتات مشخص باالي معیشت خانوارهاي، تحقیق انجام یافته توسط سکرتریت آي پی سی افغانستان. 16) معلومات تغذیه از کلستر تغذیه 15بینی المللی پول. 
  و سایر ارزیابی هاي محلی انجام شده توسط شرکاي ملی و بین المللی کلستر امنیت غذایی و زراعت.  ) 17

یت هادمحدو  

اشتراك کردند. این موضوع سبب به  19این دوره آي پی سی با شیوه ترکیبی انجام یافت به شکلی که تعدادي محدود نهادها به گونه مجازي بخاطر محدودیت هاي کوید 
فیت بلند و قابلیت میان آمدن مشکالت اندك در بخش مکالمات در جریان ورکشاپ آي پی سی گردید. در این دوره تحلیل تمام معلومات و منابع استفاده شده از کی

حاد  ییغذا تیو عدم امن یس یپ يآ

 ست؟یچ

 يطبقه بند يمجموعه ابزارها و روش ها برا یس یپ يآ

و همچنان  هیتغذ ،ییبحران حاد غذا يها یگ ژهیشدت و و

 یالملل نیب يبه اساس ستندردها ییغذا تیعدم امن

که متمم  یاساس فهیمتشکل از چهار وظ یس یپ ياست. آ

 نیاز ا کیو هر  باشدیهستند م گریکننده همد تیو تقو

 نی(ابزار ها و پروسه ها) مع يها کولپرتو يدارا فیوظا

اجماع،  جادیشامل ا یس یپ يآ یاساس فیباشند. وظا یم

 تیو قابل تیشفاف ،یساختن شواهد، حسابده کجای

 .باشد یم سهیمقا

مناسب به  یمعلومات به منظور پاسخده يآور فرآهم

معلومات بخاطر برنامه  هیاضطرار و همچنان ارا يحالت ها

مدت و دراز مدت هدف عمده  انیم يها یسیو پال يساز

 .باشد یم یس یپ يآ لیتحل

عبارت از  ییغذا تیعدم امن ،یس یپ ينقطه نظر آ از

مکان و  کیدر  ییغذا تیآمدن هر نوع عدم امن دیپد

هر دو را بدون  ای شتیامرار مع ای یزمان مشخص که زندگ

 یو دوره به خطر مواجه سازد م نهیدر نظر داشت علل، زم

  .باشد

تواند  یرا دارا بوده و م رییتغ تیقابل ییغذا تیامن عدم

 ژهیوندد به ویجامعه به وقوع بپ کیدر مدت اندك در 

 راتییتغ ریتحت تاث یکه عوامل آن به صورت منف یزمان

 .ردیقرار گ یعیو حوادث طب
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ارایه کردند. هر  د کیفیت این منبعراي بهبویکی از منابع که تیم تخنیکی آي پی سی راه حل هاي مشخص را ب محدود چند شاخص رخوردار بود به استثناءاتکا بلند ب
شاخص هاي یادشده با احتیاط  چند، تمام منابع که در این دوره تحلیل به کار رفته اند از حداقل اعتبار که در رهنماي نسخه سوم آي پی سی تذکر رفته برخوردار بودند.

 مورد استفاده قرار گرفتند.

افراد در تحلیل هیچ یک  از شامل نمی شود و به همین دلیل این گروه را نفوس کوچی ها در سطح والیات ،وماتمعل برآورد نفوس کشور توسط اداره ملی احصائیه و
براي این دسته از  ، تحلیل جداگانه عدم امنیت غذایی حادیساحات تحلیلی شامل نمی باشد. همچنان، بنابر نبود معلومات در مورد امنیت غذایی بیجاشده هاي داخل

 شده است.  انجام ن افراد

خالفت کرد. به گونه مشخص، اداره می نیازمند به کمک پس از پایان تحلیل این دوره آي پی سی، اداره محترم فیوزنت با طبقه بندي یک تعداد از ساحات و نفوس مجموع
آي  4اضطرار (فاز  فاز ساحه طبقه بندي شده در 4آي پی سی) و خرابتر از آن و طبقه بندي یک تعداد از ساحات، به شمول  3بحران (فاز  فاز در نامبرده با اندازه نفوس

 قابل دسترس می باشد.  گزارشفیوزنت در این  یات. خالصه نظراختالف نظر داشت پی سی)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 شرکاي تحلیل آي پی سی

پی سی  يبندي عدم امنیت غذایی حاد آطبقه   

نوعی سرشماري عمومی را انجام می  معلوماته و یحصایابدین سو، اداره ملی  1390 ز سالا
از خانوارها است  %50سروي  شامل )، کهSDESجمعیت و اقتصادي (-دهد، نظرسنجی اجتماعی

پوشش قرار داده است). چالش اصلی  تحت والیت را 34والیت از  12(این نظرسنجی حدود 
در سطح والیت ها و ولسوالی ابل اعتماد قابل تفکیک جمعیت این روند عدم وجود داده هاي ق

جمعیت تنها بر اساس  لمند، زابل، دایکندي و پکتیکا،براي برخی از والیات، از جمله ه .بودها 
،  2004ثبت شده است زیرا در زمان افزایش مجدد جمعیت در سال  1979سال  سر شماري

، برآورد رسمی خاطرترس نبوده است. به همین ر دسهیچ گونه اطالعاتی از لیست خانوارها د
شده است، و توصیه می شود که برآورد  کمتر محاسبهغانستان به طور قابل توجهی جمعیت اف

بنابراین، دولت  .متناوب بر اساس پیش بینی لیست خانوار براي اهداف برنامه اي استفاده شود
در تخمین داده هاي  احصاییه و معلوماتاداره ملی از سازمان ملل درخواست کرد تا به 

 World Pop / فلومایندر  / UNFPAجمعیتی از نظر فضایی از طریق مشارکت مشترك دولت / 
ولسوالی ها براي  کمک کند تا تعداد جمعیت تفکیک شده بر اساس سن و جنس را در سطح

 کند. تمام کشور تخمین

و تصاویر ماهواره اي از جمله  GISهاي و سرشماري خرد)، داده  SDESداده هاي نظرسنجی (
بودند. از مدل سازي آماري براي تخمین تعداد جمعیت  فلومایندرمنابع اصلی تخمین جمعیت 

به کابینه  فلومایندرتخمین جمعیت  در مناطقی که اطالعات جمعیتی ندارند استفاده شد.
پی سی که ي است. آبه دلیل مسایل سیاسی جاري در انتظار   ، تأیید آنارسال شده است

 اداره ملی احصاییه و معلومات  جمعیت ارقام از  شود می  رهبري وزارت محترم زراعتتوسط 
استفاده  HNO / HRPدر  فلومایندراز جمعیت   است با این حال، شرکاي انکشافی استفاده کرده

تهیه کند تا  فلومایندرپی سی تقاضا کرده اند جدولی را بر اساس جمعیت  يکرده اند و از آ
مراجعه  1از آنها استفاده کرد و از شک و تردید جلوگیري گردد. به ضمیمه بتوان به راحتی 

 گردد.

 

اس براي معلومات بیشترتم  

 عبدالباعث رشیدي
 آفیسر ملی آي پی سی

abdul.rashidi@fao.org 

 
IPC Global Support Unit 

 www.ipcinfo.org 

 
حمایت وزارت زراعت، آبیاري و مالداري و کلستر  بااین تحلیل 

 این تحلیل فغانستان انجام شده است. امنیت غذایی و زراعت ا
 صورت گرفته است.افغانستان  OCHAاز پشتیبانی فنی و مالی 

 
و سو تغذیه با استفاده از  طبقه بندي عدم امنیت غذایی

پی سی، که توسط شرکاي جهانی آپی  يهاي آ وکولپروت
-Action Against Hunger  ،CARE  ،CILSS  ،EC  سی

JRC  ،FAO  ،FEWSNET  ،;،کلستر امنیت غذایی جهانی 

-IGAD ،Oxfam ،PROGRESAN  کلستر جهانی تغذیه

SICA  ،SADC  ،Save the Children  ،UNICEF  وWFP 
 تهیه و اجرا شده است. 

 

mailto:abdul.rashidi@fao.org
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 ضمیمه
)1400الی ثور  1399فلومایندر (حوت  دوره فعلیجدول   

 

 

 

 

 

 

%نفوس%نفوس%نفوس%نفوس%نفوس%نفوس
       65        882,074 4             -             - 30        407,111                   35          474,963      25       339,259 10       135,704   1,357,037بدخشان
       40        283,014          3  -             - 10        70,753                     30          212,260      40       283,014 20       141,507       707,535یسبادغ

       30        314,032          3  -             - 10        104,677                   20          209,355      40       418,710 30       314,032   1,046,775بغالن
       40        103,787          3  -             - 10        25,947                     30             77,841      30         77,841 30         77,841       259,469 شھریبغالن

       40        530,036          3  -             - 5          66,255                     35          463,782      35       463,782 25       331,273   1,325,091بلخ
       45        278,028          3  -             - 10        61,784                     35          216,244      30       185,352 25       154,460       617,840 شھریبلخ

       35        223,294          3  -             - 10        63,798                     25          159,496      35       223,294 30       191,395       637,983یانبام
       55        365,721 4             -             - 25        166,237                   30          199,484      25       166,237 20       132,990       664,948یکندیدا

       15        108,726          2  -             -   -           -                              15          108,726      50       362,420 35       253,694       724,841فراه
       50        628,364 4             -             - 25        314,182                   25          314,182      30       377,018 20       251,346   1,256,728یابفار

       40          68,516          3  -             - 5          8,565                        35             59,952      30         51,387 30         51,387       171,291یاب شھریفار
       25        438,523          3  -             - 5          87,705                     20          350,818      45       789,342 30       526,228   1,754,092یغزن
       45        442,883 4             -             - 20        196,837                   25          246,046      35       344,464 20       196,837       984,184غور

       30        524,410          3  -             - 10        174,803                   20          349,607      40       699,213 30       524,410   1,748,033 شھریھلمند
       30          34,156          3  -             - 5          5,693                        25             28,463      35         39,848 35         39,848       113,852ھلمند
       35        708,497          3  -             - 10        202,428                   25          506,070      40       809,711 25       506,070   2,024,278ھرات

       35        256,070          3  -             - 10        73,163                     25          182,907      40       292,652 25       182,907       731,630 شھریھرات
       45        278,877          3  -             - 15        92,959                     30          185,918      35       216,904 20       123,945       619,726جوزجان

       35          54,390          3  -             - 5          7,770                        30             46,620      35         54,390 30         46,620       155,399 شھریجوزجان
       35        352,811          3  -             - 10        100,803                   25          252,008      40       403,212 25       252,008   1,008,030کابل

       35    1,992,370          3  -             - 10        569,249                   25       1,423,121      40   2,276,994 25   1,423,121   5,692,486 شھریکابل
       40        454,423          3  -             - 10        113,606                   30          340,817      35       397,620 25       284,014   1,136,056کندھار

       45        299,604          3  -             - 10        66,579                     35          233,026      30       199,736 25       166,447       665,787 شھریکندھار
       20        125,728          3  -             - 5          31,432                     15             94,296      40       251,456 40       251,456       628,639یساکاپ

       15        122,919          2  -             - 5          40,973                     10             81,946      40       327,784 45       368,757       819,460خوست
       35        225,022          3  -             - 10        64,292                     25          160,730      35       225,022 30       192,876       642,920کنر

       30        367,249          3  -             - 10        122,416                   20          244,833      35       428,457 35       428,457   1,224,164کندز
       25          59,800          3  -             - 5          11,960                     20             47,840      40         95,681 35         83,721       239,202 شھریکندز

       35        222,361          3  -             - 10        63,532                     25          158,829      40       254,127 25       158,829       635,317لغمان
       30        167,765          3  -             - 5          27,961                     25          139,804      45       251,647 25       139,804       559,215لوگر

       35        645,762          3  -             - 10        184,503                   25          461,259      35       645,762 30       553,510   1,845,035ننگرھار
       40        138,295          3  -             - 10        34,574                     30          103,721      30       103,721 30       103,721       345,738 شھریننگرھار

       40          94,523          3  -             - 10        23,631                     30             70,892      35         82,708 25         59,077       236,308یمروزن
       35          73,813          3  -             - 10        21,089                     25             52,724      30         63,268 35         73,813       210,895نورستان

       25        249,595          3  -             - 10        99,838                     15          149,757      40       399,352 35       349,433       998,379کاپکت
       15        118,174          2  -             - 5          39,391                     10             78,783      45       354,523 40       315,132       787,829اپکت

       15          32,814          2  -             - 5          10,938                     10             21,876      50       109,382 35         76,567       218,763یرپنجش
       35        332,402          3  -             - 10        94,972                     25          237,430      40       379,888 25       237,430       949,721پروان

       40        221,685          3  -             - 15        83,132                     25          138,553      30       166,264 30       166,264       554,213سمنگان
       40        319,792          3  -             - 5          39,974                     35          279,818      40       319,792 20       159,896       799,480 پلسر
       25        325,085          3  -             - 5          65,017                     20          260,068      40       520,136 35       455,119   1,300,339تخار

       30          32,074          3  -             - 5          5,346                        25             26,728      40         42,765 30         32,074       106,913 شھریتخار
       35        196,493          3  -             - 10        56,141                     25          140,352      40       224,564 25       140,352       561,409رزگان
       25        212,505          3  -             - 5          42,501                     20          170,004      45       382,508 30       255,006       850,019وردک

       35        173,184          3  -             - 5          24,741                     30          148,444      30       148,444 35       173,184       494,813زابل
       35  14,079,648          3  -             - 10        4,169,256                25       9,910,392      38 15,249,651 27 11,082,560 40,411,860مجموع

 فاز3 + فاز5 فاز4
 مجموعینفوسیتوال ساحھفاز

 فاز3 فاز2 فاز1
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)1400الی عقرب   1400(جوزا  فلومایندر جدول دوره پیش بینی  

 

%نفوس%نفوس%نفوس%نفوس%نفوس%نفوس
       55        746,370 4            -             - 30        407,111        25       339,259 30       407,111 15       203,555    1,357,037بدخشان
       35        247,637         3  -             - 10        70,753          25       176,884 40       283,014 25       176,884        707,535یسبادغ

       20        209,355         3  -             - 5          52,339          15       157,016 45       471,049 35       366,371    1,046,775بغالن
       20          51,894         3  -             - 5          12,973          15         38,920 40       103,787 40       103,787        259,469 شھریبغالن

       35        463,782         3  -             - 5          66,255          30       397,527 40       530,036 25       331,273    1,325,091بلخ
       40        247,136         3  -             - 10        61,784          30       185,352 35       216,244 25       154,460        617,840 شھریبلخ

       35        223,294         3  -             - 10        63,798          25       159,496 40       255,193 25       159,496        637,983یانبام
       60        398,969 4            -             - 25        166,237        35       232,732 20       132,990 20       132,990        664,948یکندیدا

       15        108,726         2  -             -   -           -                   15       108,726 45       326,178 40       289,936        724,841فراه
       45        565,528 4            -             - 20        251,346        25       314,182 30       377,018 25       314,182    1,256,728یابفار

       35          59,952         3  -             - 5          8,565             30         51,387 35         59,952 30         51,387        171,291یاب شھریفار
       20        350,818         3  -             - 5          87,705          15       263,114 45       789,342 35       613,932    1,754,092یغزن
       45        442,883 4            -             - 20        196,837        25       246,046 30       295,255 25       246,046        984,184غور

       30        524,410         3  -             - 10        174,803        20       349,607 40       699,213 30       524,410    1,748,033 شھریھلمند
       30          34,156         3  -             - 10        11,385          20         22,770 35         39,848 35         39,848        113,852ھلمند
       35        708,497         3  -             - 10        202,428        25       506,070 35       708,497 30       607,284    2,024,278ھرات

       30        219,489         3  -             - 10        73,163          20       146,326 40       292,652 30       219,489        731,630 شھریھرات
       40        247,890         3  -             - 10        61,973          30       185,918 40       247,890 20       123,945        619,726جوزجان

       30          46,620         3  -             - 5          7,770             25         38,850 40         62,159 30         46,620        155,399 شھریجوزجان
       30        302,409         3  -             - 10        100,803        20       201,606 40       403,212 30       302,409    1,008,030کابل

       25    1,423,121         3  -             - 5          284,624        20    1,138,497 40   2,276,994 35   1,992,370    5,692,486 شھریکابل
       40        454,423         3  -             - 10        113,606        30       340,817 35       397,620 25       284,014    1,136,056کندھار

       55        366,183         3  -             - 15        99,868          40       266,315 25       166,447 20       133,157        665,787 شھریکندھار
       15          94,296         2  -             - 5          31,432          10         62,864 45       282,888 40       251,456        628,639یساکاپ

       10          81,946         2  -             - 5          40,973            5         40,973 45       368,757 45       368,757        819,460خوست
       30        192,876         3  -             - 10        64,292          20       128,584 40       257,168 30       192,876        642,920کنر

       15        183,625         2  -             - 5          61,208          10       122,416 40       489,666 45       550,874    1,224,164کندز
       20          47,840         3  -             - 5          11,960          15         35,880 45       107,641 35         83,721        239,202 شھریکندز

       25        158,829         3  -             - 10        63,532          15         95,298 50       317,659 25       158,829        635,317لغمان
       25        139,804         3  -             - 5          27,961          20       111,843 40       223,686 35       195,725        559,215لوگر

       35        645,762         3  -             - 5          92,252          30       553,510 45       830,266 20       369,007    1,845,035ننگرھار
       35        121,008         3  -             - 10        34,574          25         86,434 35       121,008 30       103,721        345,738 شھریننگرھار

       40          94,523         3  -             - 10        23,631          30         70,892 30         70,892 30         70,892        236,308مروزن
       25          52,724         3  -             - 5          10,545          20         42,179 40         84,358 35         73,813        210,895نورستان

       20        199,676         3  -             - 5          49,919          15       149,757 40       399,352 40       399,352        998,379کاپکت
       15        118,174         2  -             - 5          39,391          10         78,783 45       354,523 40       315,132        787,829اپکت

       15          32,814         2  -             - 5          10,938          10         21,876 50       109,382 35         76,567        218,763یرپنجش
       25        237,430         3  -             - 5          47,486          20       189,944 40       379,888 35       332,402        949,721پروان

       35        193,974         3  -             - 15        83,132          20       110,843 35       193,974 30       166,264        554,213سمنگان
       30        239,844         3  -             - 5          39,974          25       199,870 45       359,766 25       199,870        799,480 پلسر
       20        260,068         3  -             - 5          65,017          15       195,051 40       520,136 40       520,136    1,300,339تخار

       25          26,728         3  -             - 5          5,346             20         21,383 35         37,420 40         42,765        106,913 شھریتخار
       35        196,493         3  -             - 10        56,141          25       140,352 40       224,564 25       140,352        561,409رزگان
       25        212,505         3  -             - 5          42,501          20       170,004 45       382,508 30       255,006        850,019وردک

       40        197,925         3  -             - 10        49,481          30       148,444 35       173,184 25       123,703        494,813زابل
       30  12,172,407         3  -             - 9          3,527,810     21    8,644,597 39 15,830,388 31 12,409,066  40,411,860مجموع

 فاز فاز3 + فاز5 فاز4
ساحھ  مجموعینفوسیتوال

 فاز3 فاز2 فاز1



 

 




