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 شماره فهرست مطالب صفحه

 1 نفوس 4

 2 برابری فقر و نا 8

  

 

 شماره  نوع / ساحه فورمول شماره  نوع / ساحه  فورمول

𝑌𝑑 = 𝐼𝑑 − 𝑇𝑥 + 𝑇𝑟
 1 برآورد نفوس PT= P0 ert 1  درآمد قابل تصرف 

     تعداد افراد بیکار    

وی کار        نیر
x100 2 نرخ بیکاری H = 

   𝑞     

   𝑛     
  x100  )2  محاسبه فقر )خط فقر 

وی کار          نیر

  جمعیت بزرگسال   
x100 3 نرخ مشارکت نیروی کار gi = (Z-YI)        شکاف فقر خانوارi  3 ام 

 

دیتول ناخالص میل اسیم       

ی    تولید ناخالص میل حقیق 
x100 

شاخص تعدیل کننده قیمت 

 4 تولید ناخالص ملی

 

𝒈 = ∑(𝒛 − 𝒚𝒊)

𝒏

𝒊=𝟏

 

 

 4 مجموع خانوار فقیر

 

GNP= GDP+A 

 

 )GNP) تولید ناخالص ملی
5  𝐹(∝) =

    1    
   𝑛   ∑  

𝑞

𝑖=1

(
    𝑔𝑖    
   𝑧   )

∝

 

 خط فقر با متوسط درآمد

 ( FGT)روش
5 

  Y(GDP)=C+I+G+NX تولید ناخالص داخلی (GDP( 6 Range = L-S 6 اتدامنه تغییر 

      GDP اسیم   

ی         GDP حقیق 
x100 ( شاخص ضمنیGDP( 7 𝝈 = √

    1    

   𝑁   
∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2  

 

 انحراف معیار جمعیت
7 

     شاخص تولید    

  شاخص ساعات کار   
 8 بهره وری کار  

𝑺 = √
    1    

   𝑁 − 1   
∑(𝑥𝑖 − �̅� )2 8 ونهانحراف معیار نم 

𝑪𝑷𝑰در سال دوم   − 𝑪𝑷𝑰در سال اول 

      𝑪𝑷𝑰در سال اول 
x100 

 

 CPIمحاسبه  نرخ تورم با روش 

 

9 𝒓 =  
∑ XY 

√∑  𝑿𝟐  ∑  𝒀𝟐
 

X= x- x̅    ,  Y=y-y̅ 

 

 9 ارتباط همبستگی
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 مقدمه
و معلومات و وزارت  هیاحصائ یگردد، مشترکاً، توسط وزارت اقتصاد، اداره ملیم ادیفقر و رفاه عامه  تیوضع یویاحصائ یشاخص ها گُزیدهام نحاضر که ب هینشر

 ،ینابرابر بخش مختلف شامل ارقام نفوس، فقر و زدهیدر س دیارقام جد رندهیدر بر گ ه،ینشر نیاست. ا دهیگرد بیو ترت هیته ن،یشهدا و معلول ،یکار و امور اجتماع

سکتور  ،یزراعت و مالدار ،یاجتماع تیبه خدمات اساس، مصئون یمسکن و دسترس ت،یکار و اشتغال، معارف، صحت، جنس ،ییغذا تیمصئون ،بُعدیفقر چند 

 .باشد یم یرجو سکتور خا یسکتور مال ،یقیحق

را به شکل مطلق و  یو اقتصاد یویمهم احصائ یارقام شاخص ها ه،ینشر نیا د،ینما یم هیارا لیرا به تفص یویکه ارقام احصائ یوینشرات احصائ ریالرغم سا یعل

تواند ممد  یداشته باشند، م تمات مختصر ضرورمتذکره به معلو یاستفاده کنندگان ارقام که در بخش ها ی. بناً، برادهدیساده، انعکاس م به طور مختصر و ینسب

  ند.ینما افتیجداول ذکر شده است، در ریتوانند از منابع ارقام که در ستون اخ یاستفاده کنندگان، م شتر،یب لیواقع گردد. در صورت ضرورت به تفص

و جود دارد  یو کوچ یدهات ،یآن به سطح شهر هیکه امکانات تجز یهاشاخص  یبعض یاست ول دهیگرد هیو ارا هیته یبه سطح مل هینشر نیبا آنکه ارقام مندرج ا 

 نیا شتریهرچه ب یرا بخاطر غنامند شیسازنده خو شنهاداتیانتقادات و پ ات،ینظر توانندیم ه،ینشر نیگان ااست. خوانند دهیگرد هیارا یساحات مسکون کیبه تفک

 رسانند. یاریرا  هینشر نیاو  نموده  کیبا ما شر ه،ینشر
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ارقام مطلق  فیصدی 

مردان 16.759.766 51%

زنان 16.130.405 49%

کوچی 1.500.000 4,60%

دهاتی  23.366.243 71%

شهری 8.023.928 24,40%

ملی 32.890.171 100%

32.890.171 100%

8.023.928 24,40%

23.366.243 71%

1.500.000 4,60%

16.130.405 49%

16.759.766 51%

کشور درسطح ملینفوس  :محاسبه روش

 نفوس  -1

        rte 0PT= P 

شده برآورد نفوس       : 

PT 

 P0 : نفوس سال اساس   

    e  :  یعیطب میلوگارت هدعقا   

ساالنه نفوس  رشد زانیم      

: r 

 t :  یفاصله زمان   

 

 

 

 

 فهرستتتتتتتتتتتت طبق نفوس برآورد :نوت

بتتتته استتتتتتتتتتتاس  1384-1381 ختتتتانوار

ت گرفته صتتتتتتتور  1358یستتتتتتترشتتتتتتتمار

                                         است.
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 شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه گُزیده

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق  (%ارقام ) تعریف شاخصتعریف  #

 نفوس 1

 نفوس کشور 1.1

تعددداد مجموع افرادیکدده در 

یک زمان معین در یک ساحه 

ندگی می یائی ز  معین جغراف

 کنند.

100 %   32.890.171     
نشریه برآورد 

 1399نفوس 
 

 سهم نفوس شهری 1.2
صدی نفوس که در مناطق  فی

 ندگی می کنند.شهری ز
 

24.4 % 
 8.023.928      

نشریه برآورد 

 1399نفوس 
 

 دهاتیسهم نفوس  1.3
صدی نفوس که در مناطق  فی

 کنند.ندگی می ی زدهات
71  %    23.366.243 

نشریه برآورد 

 1399نفوس 
 

 سهم نفوس کوچی 1.4
فیصدددددی نفوس کوچی از 

 مجموع نفوس
4.6 % 1.500.000 

نشریه برآورد 

 1399نفوس 
 

 زناننفوس سهم  1.5
تناسب فیصدی نفوس زنان به 

 ع نفوسمجمو

 
 

49 % 
 
 
 

 16.130.405  
شریه برآورد ن

 1399نفوس 
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 سهم نفوس مردان 1.6
فیصددددی مردان به تناسدددب 

 مجموع نفوس 
51 %  16.759.766   

نشریه برآورد 

 1399نفوس 
 

 نسبت جنس 1.7

نبسددت نفوس ذکور بر نفوس 

نده  ناث بوده و نشددددان ده ا

تعداد مردان در مقابل صد زن 

 می باشد.

103.90    
 نشریه برآورد

 1399نفوس 
 

1.8 
نسبت وابستگی 

 اطفال

فال ) بت اط  14الی 0 نسددد

 15ر )سن کاسدداله( بر نفوس 

 (64الی 

94. 48       
نشریه برآورد 

 1399نفوس 
 

1.9 
نسبت وابستگی 

 کهن ساالن

سن سبت افراد  و باالتر   65ن

 15)سددن کار  از آن بر نفوس

 (64الی 

 
5. 51    

نشریه برآورد 

  1399وس نف

1.10 
نسبت وابستگی 

 مجموعی

و  14-0نسدددبت افراد سدددن 

باالتر از آن بر نفوس   65+ و 

 (64الی  15سن کار  )

66.66           

 

نشریه برآورد   

 1399نفوس 
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 میزان رشد نفوس 1.11

رت از تغییر)افزایش یددا عبددا

اندازه نفوس در فاصله کاهش( 

که  باشددددد  مانی می معین ز

بده فیصدددددی ارائده  معموالً

 میشود

2.14 %  
نشریه برآورد   

 9139نفوس 

 
 
 
 

 

1.12 

فیصدی نفوس به 

تفکیک گروپ های 

 سنی وسیع 

 سال 4- 0( 1) 

 سال 15-64( 2)

 (3 )+65 

فیصددددی گروپ های سدددنی 

 نفوس از مجموع نفوس

1( 18.01 % 

2( 47.24 % 

3( 50.0% 

4( 2.76 % 

   
1( 5.923.519 

2( 15.537.316 

3( 16.445.085.5 

4( 907.768.7 
  

برآورد  هینشر

 1399نفوس 
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(نفر/فیصد)سطح فقرملی 

(  افغانی/نفر)ارقام مطلق فیصدی

      .محاسبه شده است (نفر)فیصد/ حسب بر ها شاخص هیبق و درس یم یافغان 2258 به آنهردو  مجموع که می باشد 937ییرغذایو غ 1321 ییفقرغذا *

     

 

 

: محاسبه شرو  

H =  
   𝒒     

   𝒏     
: فقر  -1    

H :  فقر خط ریز یها خانوارنسبت سهم 

 q: خط فقر ریز یتعداد خانوارها 

 n: جامعه یتعداد کل خانوارها  

 : ام iخانواره  یبرا فقر فشکا -2   

gi=( Z-YI) 

    : ریفق یخانوارها مجموع -3  

 g= ∑ (z-yi)

n

i=1

 

 Z :  خط فقر 

 iY  درآمد خانوار :i فقر قرار  رخطیام که ز

  دارد.

 g :خانوار درآمد فقر شکافi ام تا خط فقر. 
بر خط فقر نسبت شکاف فقر  g می: از تقس نوت

  .دیآ یبدست م
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 شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه گُزیده

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق ارقام )%(  تعریف تعریف شاخص #

 فقر و نابرابری 2

2.1 
 میزان فقر

 
 

فیصدی نفوس که مجموع 

غیر غذایی و  مصارف مواد

خط ن پائین تر از یی شااغذ

ملی قرار داشته  باشد.فقر   

47.3 % 15.557.050   

سروی عاید، 

مصرف و 

نیروی کار 

  افغانستان 

1399 

 

2. 2 

به   خط فقر ملی

 تفکیک مصارف:

 غذایی  ( 1)

 ( غیر غذایی2)

    هردو (3) 

مجموع مصارف مواد غذایی و 

غیر غذایی که طی یک دوره 

معین)یکماه( بر حسب واحد 

پولی کشور) افغانی( اندازه 

 گیری می شود.

 

1( 27.67 % 

2( 19. 6 % 

3( 47.3 % 

1( 1321 

2( 937 

3( 2258 

سروی عاید، 

مصرف و 

 نیروی کار

افغانستان 

1399 

 

 

file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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  بُعدیفقر چند  3

3.1 

 

 

 فقرسرانه  نسبت

 یبُعدچند 

  

شور که از  کینفوس  سهم ک

 .اند ریفق بُعدچند 
%4 .49 

  

       

سروی عاید، 

مصرف و نیروی 

  کار افغانستان

1399 

 

3.2 

فقر  شددددت زانیم

 یبُعد چند 

 

 
 
 فقر لحاظ از که نفوس صدیف

 متاثر داًیشددد که یبُعد  چند

 . باشد شده

%6 .53  

سروی عاید، 

و نیروی  مصرف

  کار افغانستان

1399 

 

3.3 
 چند فقر شددداخص

 یبُعد

 صحت، )یاصل  یها شاخص

 تیوضددع ،لیتحصدد و میتعل

 بر که (ها کانو ت کار ،یزندگ

عد چند فقراسددداس آن   یب

 گردد. یم یریگ اندازه

 

%26. 5   

سروی عاید، 

مصرف و نیروی 

  کار افغانستان

1399 
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3.4 

فقر چند  زانیم

 کیبه تفک یبُعد

 محل اقامت : 

  یشهر( 1)

  ی(  دهات2)

 فقر خط تحت نفوس یصدیف

عد چند  نفوس مجموع از یبُ

 ( دهات 2) شهرها( 1) در

1( 18 .1 % 

2( 61.1 % 
  

1( 2.723.090.7      

2( 9.192.311.7      

 

 یمدددلددد اداره

ئ و  هیدداحصددددا

مددعددلددومددات 

)شددداخص فقر 

 یچدنددد بُدعددد

1395) 

 

 

 فقر دتش اوسط 3.5

 

 

 
 
 
 بطور که ریفق افراد یصدیف

 تیمحروم از سهم اوسط

 یم تجربه را یزندگ یها

         .کند

 
 

 

52.5% 

 

15.277.500 

 یمدددلددد اداره

ئ و  هیدداحصددددا

مددعددلددومددات ) 

و  لیددتددحددلدد

گزارش شاخص 

عدفقر   یچند بُ

1395) 
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 شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه گُزیده

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق ارقام )%(  تعریف تعریف شاخص #

 مصئونیت غذاییعدم  4

4.1 

میزان عدم مصددئونیت 

بدده تفکیددک  ی یاغددذ

 محل اقامت :

 ملی (1

 شهری   (2

 دهاتی (3

 کوچی  (4

 که ا مقدار مصددرفی فیصدددی

از کمتر   روزانه یک فرد در روز

خذ  ا کددیددلددو کددالددری 2100

 ، می باشد.ایدمینم

1(  37 % 

2(  46 % 

3(  34 % 

4(  35 %    

1( 12.169.363 

2(  6.003.691  

3( 7.944.522 

2( 4.525.000 

سدددروی عددایددد، 

مصددرف و نیروی 

تان  غانسددد کار اف

1399 

 کشددور نفوس

 سدددال نیا در

 ونیلیم 32.8

فر خم ن  نیت

 .است شده

4.2 
میزان عدم مصددئونیت 

 غذایی شدید

صدی نفوس که روزانه کمتر  فی

کیلوکالری 1799الی  1500از 

 اخذ مینماید

27.5 %  8.018.215 

سددروی وضددعیت 

زنددددگدددی در 

 1395افغانستان 

 

4.3 

 
 
 
 

 میزان کمبود پروتین

مصرف  فیصدی نفوس که

گرام  50روزانه ایشان کمتر از 

 .پروتین در روز میباشد
30.1 % 

 
8.776.301 

 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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1

45,4

17,1

10,7 9,4 8,2 7

1,2 0,8 0,1

(فیصد)اشتغال به تفکیک سکتورها 

زراعت  خدمات محلی تهیه غذا و مسکن ساخت و ساز

آب رسانی فاضالب، مدیریت زباله فابریکاتی/صنایع تولیدی تجارت عمده، پرچون، تعمیر ماشین

خدمات حمل و نقل و ذخیره استخراج معادن عرضه برق و گاز   NSIA 2020 :منبع



 

17 
 

 شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه گُزیده

 تمالحظا منبع معلومات ارقام مطلق ارقام )%(  تعریف تعریف شاخص #

 کار و اشتغال 5

5.1 
میزان نفوس در سن 

 کار

 15فیصدی افراد سن  

و  باال تر از مجموع 

 نفوس کشور

48.9%  16.083.293  

سروی عاید و 

 مصرف و 

  1399کار نیروی
  

5.2 

میزان اشتغال در 

سکتور زراعت به 

 تفکیک جنس :

 هر دو جنس( 1)

 کور( ذ2)

 ( اناث 3)

 و زنان دانمر فیصدی

 زراعت که در سکتور

فعالیت  کار یا  مصروف

می  های اقتصادی

 باشند.

1( 100% 

2( 80% 

3( 19.6 % 

 

سروی عاید و 

 مصرف و 

 1399کار نیروی
 

5.3 

میزان اشتغال در 

 محلی سکتور خدمات

 به تفکیک جنس :

 (  هر دو جنس1)

 ( ذکور2)

 ( اناث3)

 و زنان مردان فیصدی

که در سکتور خدمات 

روف کار محلی مص

یا  تهیه غذا و مسکن()

فعالیت های سایر 

 اقتصادی می باشند.

 

1( 100%     

2( 82.1 %    

3(17.9 %   

 

سروی عاید و 

 مصرف و 

 1399کار نیروی
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5.4 

میزان اشدددتغددال در 

صدددنددایع سدددکتور 

کاتی فابری یدی/ به  تول

  :تفکیک جنس

 هر دو جنس( 1)

 ( ذکور2)

 ( اناث3)

و زنان مردان  فیصدی

صنایع سکتور  که در 

  تولیدی/فابریکاتی

مصروف کار )تهیه غذا 

و مسکن( یا سایر 

فعالیت های اقتصادی 

 می باشند.

 

 (1  %100    

2( 46.5 %         

3( 53.5 %  

 

سروی عاید و 

 نیروی مصرف و

 1399کار 

 

5.5 

میزان مشارکت 

نیروی کار به تفکیک 

 جنسیت

 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)

 زن  (3)

فیصدددی نفوس که در 

سددن کار قرار داشددته، 

مصددروف کار و بی کار 

 اند.

1( 41.9%    

2( 68.4% 

3(  16.5 % 
 
 

  

سروی عاید و  

 نیروی مصرف و

 1399کار 
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5.6 

ان بیکاری به میز

و  تفکیک محل اقامت

 :(سال) تابستانفصل 

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)
 

صدی نیروی کار که  فی

از قبل تدده هددفددیک 

ر جستجو کاسروی، در 

ند و  یا و یا بیکار بوده ا

ته ی ط گذشددد ته  هف

ساعت  کمتر از هشددت 

)تعریف  اندد. کردهر کا

 ملی(

1( 16.7 %     

2( 10. 6    %  

 
 

1(  1.339.995     

2( 2.635.821  

 
  

سروی عاید و  

 نیروی مصرف و 

 1399 کار

  

5.7 

بده  کم کداریمیزان 

) کار نا تفکیک جنس

 کافی(

 مرد( 1)

 زن (2)

صدی افراد  سال  14فی

که در  باالتر از آن  و 

روی ساز قبل هفته یک 

ند مشدددغول کار بوده  ا

ولی طی هفته متذکره 

ساعت کار   40ازکمتر 

کرده باشند، در حالیکه 

ضافی تمایل  برای کار ا

  .و فرصت داشته اند

 

 

 

1( 17. 5    %  

2(  18. 6    %  

   
 
 
 

  (1 2.877.889 . 8  

2(  3.058.785 .8 

  

سروی عاید و   

 نیروی مصرف و 

 1399کار 
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5.8 

میزان کدار شدددداقده 

اطفال)تعریف سازمان 

 جهانی کار(

 پسر (1)

 دختران (2)

 هر دو جنس (3)

 

1( 12. 6    %  

2( 5 .1 %  

3( 9. 0    %  
 

سروی عاید و 

 نیروی مصرف و 

 1399کار 

 

5.9  
 در  سهم اشتغال

 سکتور زراعت

فیصدددی افراد شدداغل  

هددای فعالیت کدده در 

و عت مددربددوط بدده زرا

ول به کار مشغمالداری 

 هستند.

4% .45  137.932.14  

اید و سروی ع 

 نیروی مصرف و 

1399کار   

  

5.10 
سهم اشتغال در 

 ساخت و ساز سکتور

شدداغل فیصدددی افراد  

یت مربوط  عال که در ف

خت و سددداز به  سدددا

 .مشغول به کار هستند

7.10  %  3.519.248  

و  سروی عاید

 نیروی مصرف و 

 1399کار

 

5.11 

سهم اشتغال در 

 صنایع سکتور

 فابریکاتی ی/تولید

صدی نیروی کار که  فی

نایع در سدددکتور  صددد

ید کار  یتول مشدددغول 

 هستند.

 %8.2 2.696.994  

سروی عاید و 

 نیروی مصرف و 

 1399کار 
 



 

21 
 

5.12 

سهم اشتغال در 

و سکتور معادن 

 استخراج

فیصدددی نیروی که در 

شغول  سکتور معدن م

 کار هستند.

   %0. 8 263.121   

سروی عاید و 

 نیروی مصرف و 

 1399کار 
 

5.13 

سهم اشتغال در 

سکتور خدمات عامه، 

 شخصی و اجتماعی

صدی نیروی کار که  فی

در سکتور خدمات عامه 

، شددخصددی و اجتماعی 

 مشغول  کار اند. 

17.1 % 5.624.219   

سروی عاید و   

 نیروی مصرف و 

 1399کار 
 

5.14 

سهم اشتغال در 

سکتور های تجارت 

عمده ، پرچون ، 

 رستورانت و هوتل ها

صدی نیروی کار که  فی

کتور تجددارت  در سددد

پدددرچدددون، عدددمدددده،

رسدددتورانت و هوتل ها 

 ار اند.مشغول ک

 %7   2.302.311  

سروی عاید و 

 نیروی مصرف و 

 1399کار 

 

5.15  

سهم اشتغال در 

سکتور های 

ترانسپورت، ذخایر، 

 ارتباطات و معلومات

صدی نیروی کار که  فی

سپورت،  سکتور تران در 

ذخددایر، ارتبدداطددات و 

معلومات مشدددغول کار 

 اند.

%2 .1 

 
 
 
394.682 
 
 
 

سروی عاید و 

 مصرف و 

 1399کار ینیرو
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5.16 

سهم اشتغال در 

سکتور های برق ، 

 گاز و آب

صدی نیروی کار که  فی

در سدددکتور های برق ، 

گاز و آب مشددغول کار 

 اند.

0.1   %   32.890   

سروی عاید و 

 مصرف و 

 1399کار نیروی

 

 میزان بیکاری جوانان  5.17

-24فیصدددی جوانان )

هفته یک سال( که  15

از سددددروی، در قبل 

ر و یا بیکار تجو کاجس

هفته ی طیا بوده اند و 

شت  شته کمتر از ه گذ

ر داشددته اند. ساعت کا

 )تعریف ملی(

30.7 % 000842.    

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
  

5.18 

میزان بیکاری 

جوانان به تفکیک 

 جنسیت

 مرد  (1)

 زن   (2)

 هر دو جنس (3)

-24فیصدددی جوانان )

هفته یک ( که سال 15

از سددددروی، در قبل 

ر و یا بیکار جستجو کا

هفته ی طیا بوده اند و 

شت  شته کمتر از ه گذ

1( 24.3 % 

2( 47.4 % 

    

1( 523.709 

2( 683396.  

 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395 افغانستان
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ر داشددته اند. ساعت کا

 )تعریف ملی(

5.19 

میزان بیکاری جوانان 

محل به تفکیک 

 اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

-15فیصدددی جوانان )

هفته یک سال( که  24

از سددددروی، در قبل 

ر و یا بیکار جستجو کا

هفته ی طیا بوده اند و 

شت شته کمتر از ه  گذ

 .رعت کاسا

1(  39.1 % 

2(  29  . 6 % 

3( 13.3 % 

1(144.232  
2( 366.467 

3( 13.010 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395 افغانستان
 

 نیروی کار با سواد 5.20

صدی نیروی کار که  فی

مندددی ن خواندددن،  توا

نوشتن و حل محاسبات 

ریاضی را داشته و ساده 

 باشد.

35.85 % 5.629.256 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.21 

 

 مستقل انکارگر
کارگران که مالک کار 

 خود می باشند.
40.1 % 2.587.894 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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5.22 

 

 کارفرما
یکدده  ن گر کسددددا کددار

  استخدام می کنند.
2  . 6 % 794167.  

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.23 

 

فامیلی   کارگران

 بدون مزد و معاش

کسانیکه بدون مزد کار 

 می کنند.
24.5 % 1.581.132 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.24 

میزان نفوس در سن 

محل تفکیک کار به 

 : اقامت

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

سن  صدی افراد   14فی

و  بدداال تر از مجموع 

 نفوس کشور

1  ( 26%    

2( 69.4 % 

  (3 34.6 %      

 
1(  4.127.528  

2(   11.049.294   

3( 724.286       

 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
  

5.25 

میزان مشارکت 

نیروی کار به تفکیک 

 محل اقامت:

 (  شهری1)

 (  دهاتی2)

 (  کوچی3)

فیصدددی نفوس که در 

سددن کار قرار داشددته، 

 مصددروف کار و یا بیکار

 اند.

 
 

1( 2.4 % 

2( 48.0 % 

3( 54.9 % 
 

1(  4.089 

2(  10.914 

3( 721 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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5.26 
نسبت اشتغال بر 

 نفوس

 

نسبت نفوس سن کار 

کار می  که مصروف

 باشد.

41  

 وضعیت سروی

 در زندگی

 1395 افغانستان
 

5.27 

میزان بیکاری به 

 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)

 مرد ( 2)

 (  زن3)

صدی نیروی کار که  فی

از قبل هددفددتدده یک 

ر جستجو کاسروی، در 

ند و  یا و یا بیکار بوده ا

تهی ط گذشددد ته   هف

ساعت  کمتر از هشددت 

)تعریف ر کرده انددد.کا

 ملی(

1( 18.6 % 

2( 32.3 % 

3( 15.2 % 

 
1( 2.024.800 

2( 1.170.100 

3( 854.700         
 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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40,1

68,8

54

نان(%( سطح سواد جوا

زن  مرد هردو جنس 

21,7

50,4

36,1

)%(  سطح سواد بزرگساالن

زن  مرد هردو جنس 

   NSIA 2020 :منبع
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 قر و رفاه عامهشاخص های احصائیوی وضعیت ف گُزیده

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق ارقام )%(  تعریف تعریف شاخص #

تحصیالت عالی  /معارف 6  

6.1 

 میزان سطح سواد

به تفکیک  ناناجو

 : جنس

 ذکور (1)

 اناث (2)

که  24-15 سنفو یفیصد

را  نوشتنو  ننداخو ناییاتو

 .باشندداشته 

1( 68 .8 %    

2( 40.1 %   
  

سروی عاید، مصرف  

  1399و نیروی کار
  

6.2 

  میزان سددطح سددواد

بدده  بزرگ سدددداالن

 تفکیک جنس:

 ذکور (1)

 اناث  (2)

 باالتر و 24 سنفو یفیصد

و  ننداخو ناییاتواز آن که 

 .باشندرا داشته  نوشتن

 1( 50.4 % 

2( 21.7 % 
 

سروی عاید، مصرف  

  1399و نیروی کار
  

6.3 

 شدددداگردان تعددداد 

می  مو ع یمددات  ل ع ت

 :دولتی

 ( ذکور1

 ( اناث2

عه که  مجمو شدددداگردان 

 یعموم ماتیشامل در تعل

 .باشندیم

 
1( 61 % 

2( 39 % 

    
1(  5.574.542  

2(   3.561.264  

 
سروی عاید، مصرف و 

 1399نیروی کار
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6.4 

امل تعداد شاگردان ش

یک  به تفک تب  کا م

 :برنامه ها /تعلیمات

  یعموم (1)

 مسلکی (2)

 اسالمی (3)

 خصوصی (4)

 خارج مرز (5)

که  عه شدددداگردان  مجمو

شددامل تعلیمات/ برنامه ها 

سالمی  سلکی، ا عمومی، م

 ،و خصددوصددی می باشددند

مشدددمولین تربیدده معلم 

 نمی باشدشامل 

  

 
 

1( 9.135.806 

2(  692.7   

3( 361.687 

 4( 552.156 

 5( 119.943 

 
 

 

سالنامه احصائیوی 

1399 
  

6.5 
میزان حضدددوریددابی 

 )دوره ابتدائیه(خالص

 سال 7-12فیصدی سنین 

بتدائیه اکه واجدین صنوف 

ند و 6الی  1)صدددنوف   ( ا

فعاالنه در مکاتب حاضدددر 

خص  ین شددددا انددد. در ا

حاضدددرین  مشدددمولین و 

مدارس اسدددالمی شدددامل 

 نمی باشند.

44 %  
 

 5.770.700  

 

سروی عاید، مصرف و 

   1399نیروی کار 
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6.6 
میزان حضوریابی 

 ثانوی(دوره خالص )

سنین  صدی   17الی 12فی

سددال که واجدین نهادهای 

 7تعلیمات ثانوی )صددنوف 

( انددد در صدددنوف 12 –

خویش حاضددر اند. در این 

شدداخص مدارس اسددالمی 

 شامل نمی باشند.

33 % 3.365.106 
و سروی عاید، مصرف 

   1399نیروی کار 
  

 

6.7 

های کورستعداد

آموزی به  سواد

 تفکیک:

 ( مردانه 1)

 ( زنانه 2)

 ( هر دو3)

کورس های سددواد آموزی 

که تحت آن تعداد زیاد از 

زنان و مردان که از آموزش 

 و پرورش عقب مانده است.

 

  (1  351.8  

  2( 6.539 

1.4890 (3     

حصائیوی سالنامه ا

1399  
  

6.8 

تعداد شاگردان در 

کورس های سواد 

آموزی به تفکیک 

 جنس :

 ذکور( 1)

 اناث (2)

ساله و  24تعداد شاگردان 

به دالیلبزرگتر از   آن که 

مختلف از تعلیم و تربیدده 

و شامل ب بازمانده در مکات

سددواد آموزی کورس های 

 شدند، می باشند.

 

1(    512.118  

2(  619.137  

 

سالنامه احصائیوی 

1399 
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6.9 

تعددداد معلمین بدده 

 تفکیک مکاتیب:

 ( دولتی 1)

 ( خصوصی2)

 ( هر دو3)

مجموعه آموزگاران که در 

بخش دولتی و خصددوصددی 

بدده آمددوزش و پددرورش 

ته و در  شددداگردان پرداخ

کار خویش مزد و  بل  قا م

 معاش دریافت می نمایند.

 

1( 454.211    

2( 343.30  

3( 797.241     
 

سالنامه احصائیوی  

1399 
  

6.10 

دولتی تعداد معلمین 

 به تفکیک جنس:

 ذکور( 1)

 ( اناث 2)

 ( هردو3)

ذکور و  مجموعه آموزگاران

ناث که در بخش دولتی  ا

بدده آمددوزش و پددرورش 

ته و در  شددداگردان پرداخ

کار خوی بل  قا ش مزد و م

 معاش دریافت می نمایند.

 

 
 

1( 138.974 

2(   480.72  

3( 211.454 

 

 

 سالنامه احصائیوی  

1399 
 

6.11 

میزان حضدددوریددابی 

تحصیالت  ص در خال

 عالی

 19فیصدی نفوس سنین  

هاد  24الی  جدین ن که وا

های تحصدددیالت عالی می 

  باشند.

6.7 %   25.6754  

سروی عاید،     

ر مصرف و نیروی کا

1399    

  

6.12 
میزان حضدددوریددابی 

صیالت  خالص در تح

 19فیصدی نفوس سنین  

هاد  24الی  جدین ن که وا

1(  73.09 % 

2(  26.9 % 

1( 310.369 

2( 114.252 
سروی عاید، مصرف    

   1399و نیروی کار 
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عددالی بدده تفکیددک 

 :جنس

  ذکور( 1)

 ( اناث2)

های تحصدددیالت عالی به 

می  مرد  کیددک زن و  ف ت

 باشد.

6.13 

ن حضوریابی میزا

تحصیالت خالص در 

 عالی

 ( شهری(1

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

نسددبت خالص حضددور به 

حیث تعداد شددداگردان بر 

گروپ تیوریکی سن مکتب 

برای یددک سدددطح معین 

تعلیمی محاسبه شده و به 

فیصدددی از مجموع نفوس 

سن بیان می همان گر وپ 

تا  6شدددود. درین گزارش 

 18تا 13 تدائی،برای اب 12

ثانوی وب  24 تا 19 رای 

برای تحصیالت عالی مورد 

 .است استفاده قرار گرفته

 
1( 18.1 %      

2(  6.9 %      

3( 0.2 % 

4( 14.9 % 

5( 4.8 %  

 

1(  124.086 

2(  114.527 

3(  251 

4( 177.807        

5( 61.057  

سروی وضعیت  

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

6.14 

میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیمات 

 ابتدائی

فیصدی شاگردان که در 

دوره ابتدائیه حضور دارند، 
72.5 %   3.714.749 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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از مجموع افراد بین سنین 

 12الی   6

 

 

6.15 

 

 

ابی میزان حضوری

ناخالص در تعلیمات 

 ابتدائی

 ی( شهر1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)
 ( ذکور4)

 ( اناث5)

 

 

فیصدی شاگردان که در 

دوره ابتدائیه حضور دارند، 

سنین از مجموع افراد بین 

 :به تفکیک 12الی   6
 ( شهری1) 

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)
 ( ذکور4)

 ( اناث5)

 
1( % 5.95  

2( 69.9 % 

3( 8.9 %       

4(   %4.84  

5( % 9.58  

  

1( 1.113.610 

2(  2.577.021 

3(  24.111  

4(  2.302.328 

5( 1.412.414 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.16 

میزان حضدددوریددابی 

ناخالص در تعلیمات 

 ثانوی

فیصدددی شدداگردان که در 

دوره تعلیمات ثانوی حضور 

بین ارند، از مجموع افراد د

 18الی  13سنین 

48 % 1.824.227 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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6.17 

میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیمات 

 :ثانوی
 ( شهری1) 

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)
 ( ذکور4)

 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در 

دوره تعلیمات ثانوی 

ارند، از مجموع حضور د

الی  13ن افراد بین سنی

  :به تفکیک18

 شهری (1)

 دهاتی (2)

  ( کوچی3)

 ( ذکور 4)

 ( اناث5)

1(  69.2 % 

2(  42.5 % 

3(  2.6 % 

4(  63.0   %  

5( 32.2 %      

1(  709.379        

2(  1.110.552      

3(  4.296         

4(  1.229.286     

5(   594.941     

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

6.18 

میزان حضوریابی 

 ناخالص در 

 عالی تحصیالت

فیصدی شاگردان که در 

عالی  تحصیالتدوره 

ارند، از مجموع حضور د

 24 تا19افراد بین سنین 

14.1 % 347.141 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 
 

6.19 

میزان حضور یابی 

ناخالص در 

 :تحصیالت عالی

فیصدی شاگردان که در 

عالی  تحصیالت دوره 

حضور دارند، از مجموع 

     الی  19سنین افراد بین 

  :تفکیک به 24

1( 27.3 % 

2( 9.6 %    

3( 0.2 %     

4( 20.6 %   

5(  8.0 %      

1( 187.057 

2(  157.833 

3( 251        

4(  245.171 

5(  101.970  

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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 ( شهری1)

 دهاتی (2)

  ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

 ( شهری1)

 (دهاتی2)

  ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

 

 

 

6.20 

نان)  میزان سدددواد ز

باالتر از   15 سددنین 

 آن (

سدددال  14فیصددددی زنان 

بدداالتر از آن کدده توانددایی 

خواندن و نوشتن را داشته 

 باشند.

19.9% 1.657.346 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

6.21 

تساوی جنسیتی در 

 دوره :

 ( ابتدائیه 1

 ( متوسطه2

 ( لیسه3

لص  یزان حضدددور خددا م

دخددتددران بدده مددیددزان 

ضوریا سران ح بی خالص پ

سطه  در دوره ابتدائیه  متو

 و لیسه .

1( 0.70% 

2( 0.51     %    

3( 0.39 %    
 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان
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 شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه گُزیده

 ظاتمالح منبع معلومات ارقام مطلق ( %ارقام ) تعریف تعریف شاخص #

 صحت 7

7.1 

مددراکددز تددعددداد 

صحی به تفکیک 

 نوعیت در والیات:

 جامع( 1)

 ( اساسی2)

 ( فرعی 3)
 

تعداد مراکز صدددحی جامع، 

سی و ف سا رعی که در مرکز ا

به ئه خدمات و  و والیات  ارا

به  های صدددحی  یت  عال ف

 شهروندان کشور می پردازند.

 

 

1( 455 

2( 1005  

3( 1276 

 سالنامه

 یویاحصائ

1399 
 

7.2 

تعداد البراتوار ها 

 به تفکیک :

 ( دولتی1)

 ( خصوصی2)

البراتوار های که در  مجموعه

نات  عای به م یات  مرکز و وال

ناگون غرض تشدددخیص  ،گو

و بددطددور رایددگددان امددراض 

 پرداخت پول می پردازند.

 
   1( 1463  

2( 1349 

 سالنامه

 یویصائاح

1399 
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7.3 

تددعددداد مددراکددز 

صحی در مرکز و 

والیات به تفکیک 

 : 

 ( دولتی1)

 ( خصوصی2)

صحی که بطور رسمی مراکز 

و یا داشدددتن جواز در بخش 

دولتی و خصددوصددی به های 

مات صدددحی می  خد ئه  ارا

  پردازند.

 
1( 188 

2(  480  

 سالنامه

 یویاحصائ

1399 
 

7.4 

دواخانه ها  تعداد

 : کیه تفکب

 یدولت( 1)

 یخصوص( 2)

 فروش و عیتوزفعال  راکزم

 یدولت یدر مراکز صح ارو،د

از اخذ  بعد  که یخصوصو 

بطور شبانه  تیجواز فعال

 .دینما یم تیفعال یروز

  
1( 90 

2( 12006 

 سالنامه

 یویاحصائ

1399 
 

7.5 

عداد  به  داکترانت

 :تفکیک

 ( ذکور1)

 ( اناث2)

 متخصص  (3)

 

مراقبت به مجموعه افراد که 

هاو  یت  عال تدایی ای ف و ب

ص سی  سا شفاخانه ا حی در 

صی صو می  های دولتی و خ

 پردازند.

 

1(  5802  

2( 1350 

3( 2728 

 سالنامه

 یویاحصائ

1399 
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7.6 

س  ستر خانم  ید

بدده مراقبددت  هددا

 : یصح یها

قدددبدددل از   (1)

   والدت

 بعد از والدت  ( 2)

عداد ها ت  49-14 یخانم 

س که هسال  و اند کرده یعرو

و بعد از  یگحامله دوران در

عا والدت از  یکی نهیتحت م

ندان صدددح )داکتر،  یکارم

له، نرس و  هم کارمند  ایقاب

جامعه( قرار گرفته  یصدددح

   .باشند

 
1( 1.915.792 

2(  22.794.45 

 سالنامه

 یویاحصائ

1399 
 

7.7 

س زانیم ستر  ید

بت به  یها مراق

 از قبددل یصدددح

 :تولد

قل  حد (2)  کیا

 مالقات 

 4 اکثر حددد( 2)

 مالقات

 49-14 یخانم ها یصدددیف

س کرده اند و  یسال که عرو

حد اقل  یدر دوران حامله گ

 و حد اکثر چهار بار بار کی

معددا از  یکی نددهیتحددت 

ندان صدددح )داکتر،  یکارم

له، نرس و  د هم کارمن ایقاب

   اجامعه( قرار گرفته  یصح

1(  69.   %2  

2(  27.   %2  
  
 

سروی عاید و  

مصرف و نیروی 

   1399کار
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7.8 

انجام  یها والدت

شددده با حضددور 

خا  ماهر  اشددد

  یصح

 49-15 یخانم ها یصدددیف

س کرده اند و  یسال که عرو

فل شدددان  نیوالدت اخر ط

تحددت نظر شدددخص مدداهر 

 و نرس قابله،)داکتر،  یصددح

( جامعه یصح رمندکا هم ای

 .باشد گرفته صورت

61.8 %   066.136.1  

 د،یعا یسرو 

مصرف و 

 و یکاریب

سالنامه 

 یویاحصائ

1399  

 

7.9 
میزان مرگ و میر 

 مادران 

تعداد مرگ و میر مادران در 

 صدددد دوران حاملگی در هر

هزار والدت زنددده در  100

 سال

 

1.291 

 در هر

100.000 

سروی صحت و 

  گرافییمود

1396 

 

 

 

 

 

 

7.10 
میزان مرگ و میر 

 اطفال 

تعداد مرگ و میر اطفال زیر 

سال در افغانستان در  5سن 

هزار  سال )وفیات در هر یک

 زنده( تولد

55 %  

سروی صحت و 

  گرافییمود

1396 

  

 

7.11 

میزان حامله گی  

سدددنین نوجوانی 

 (19یال 15)بین 

خانم  حاملگی )والدت(  رقم 

 19الی  15 ها بین سددنین 

 سالگی.

12.1 % 198.527 

سروی صحت و 

دیموگرافی در 

 1394افغانستان 
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 شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه گُزیده

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق )%( ارقام  تعریف تعریف شاخص #

 مسکن و دسترسی به خدمات اساسی 8

8.1 

میزان دسترسی 

به آب آشامیدنی 

 :صحی

 مدیریت شده ( 1)

 ( سالم 2)

فیصدددی نفوس که به 

منابع آب آشدددامیدنی 

سالم  شده و  مدیریت 

 دسترسی داشته باشد.

1( 15.1 % 

2( 75.0 % 

 

 

سروی عاید، 

مصرف و نیروی 

 1399کار
 

8.2 

میزان دسترسی 

به سیستم 

مصؤن فاضالب 

 به تفکیک :

 ( ملی1)

 ( شهری2)

 ( دهاتی 3)

که از می دمری فیصد

ستم لت سهو سی های 

در  مصدددؤنفاضدددالب 

سدددطح ملی، شدددهر و 

 استفاده میکنند.دهات 

 

1( 67.2 % 

2( 83.5 %   

3( 65.1 % 

  

سروی عاید، 

مصرف و نیروی 

 1399کار
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8.3 

میزان دسترسی 

امیدنی به آب آش

سالم، به تفکیک 

 مسکونیمناطق 

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ملی4)

ی فیصدعددبددارت از 

آب منابع س که به نفو

سدددددالددم شامیدنی آ

 .دسترسی داشته باشد

1( 91.4 % 

2( 56.6 %  

3( 35.8 % 

4( 63.9 %    

1(  6.324.478 

2( 11.737.473 

3( 537.000       

4( 8.631.4161  

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 
میزان دسترسی 

 به برق

ی خانوار ها که فیصد

ژی نردسترسی به ا

منابع مختلف برق از 

 دارند.

97.7   %  28.486.531 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

8.5 

فیصدی نفوس 

شهری که در 

پر محالت 

 و کثیف جمعیت

 زندگی می کنند.

تعداد افرادیکه در 

محالت پرجمعیت و 

کثیف زیست دارند در 

 هر صد نفر.

72.4 %   5.009.761 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 
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8.6 

فیصدی نفوس 

که از منابع آب 

ی بهبود آشامیدن

یافته استفاده می 

 :کنند

 ( ملی1)

 ( شهری2)

 ( دهاتی3)

 ( کوچی4)

ه تعداد افرادیکه ب

منابع آب آشامیدنی 

بهبود یافته  دسترسی 

 دارند در هر صد نفر.

1(  63.9 % 

2(  91.5 % 

3(  56.6 % 

4(  35.8 % 

 

1(  18.631.416     

2( 6.324.478    

3( 11.737.473  

4(    537.000               

 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

8.7 

فیصدی نفوس با 

دسترسی به 

 هرگونه منبع برق 

تعداد افرادیکه 

دسترسی به برق دارند 

 در هر صد نفر.

 %7.97 28.422.757 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

  

8.8 

فیصدی خانوار 

های که در 

مسکن های پر 

ام زندگی ازدح

 می کنند.

مسکن یا خانه که 

بیشتر از سه نفر در 

یک اتاق آن زندگی 

 می کنند.

43.9 % 12.709.667 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 
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8.9 

فیصدی خانوار 

های که در 

مسکن های پر 

ازدحام زندگی 

 می کنند:

 ( شهری1

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

که  نه  خا یا  مسدددکن 

از سدده نفر در بیشددتر 

ندگی  تاق آن ز یک ا

 .می کنند

1( 42.7 % 

2( 41.5 %  

3( 83.3 %  

 

1( 2.954.652 

2( 8.606.098 

3( 1.249.500 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

8.10 

فیصدی نفوس 

که از سوخت 

جامد استفاده 

 ، برای :کنندمی

 پخت و پز( 1

 گرم کردن( 2)

که از مواد  عداد افرادی ت

ثل  مد م جا سدددوخت 

ستفاده  سنگ ا ذخال 

 میکنند در هر صد نفر.

 
74.8 % 

93.8 % 

 

1( 21.752.309 

2(  27.223.707 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

 

 

8.11 

فیصدی نفوس 

که از سوخت 

جامد استفاده 

،برای می کنند

پخت و پز به 

که از مواد  عداد افرادی ت

ثل  مد م جا سدددوخت 

ستفاده  سنگ ا ذخال 

کنند در هر صدددد می

 نفر.

1(  21.3 % 

2(  91 %     

3( 98.9 % 

 

1( 1.474.469   

2( 18.839.251 

3( 1.438.589   

سروی وضعیت 

زندگی در 

 نافغانستا

1395 
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 تفکیک :

 ( شهری1

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

8.12 

فیصدی نفوس 

که از سوخت 

جامد استفاده 

،برای می کنند

گرم کردن به 

 تفکیک :

 ( شهری1

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

که از مواد  عداد افرادی ت

ثل  مد م جا سدددوخت 

ستفاده  سنگ ا ذخال 

 میکنند در هر صد نفر.

1( 87.3 %   

2( 96.8 % 

3( 81.7    %  

1( 5.992.762 

2( 20.051.928 

3( 1.189.017    
 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 
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 شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه گُزیده

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق   ارقام )%(  تعریف تعریف شاخص #

 مصئونیت اجتماعی 9

9.1 

که  فیصدی خانوار های

توسط زنان سرپرستی می 

 .شوند

 از خانوار های که توسددط زنان 

سددرپرسددتی  مجموع خانوار ها

 می شود.

1.6 %   70.468  

عاید، سروی 

مصرف و نیروی 

  1399کار 
  

9.  2  

در تاهل م فیصدی زنان

 ازدواج چند همسری

 

 

 

 

 

 

صدی  از تمام  خانم های که فی

ند  هل در ازدواج چ تا نان م ز

سددری به سددر می برند، می هم

 باشد.

4.4 %  

سروی عاید، 

مصرف و نیروی 

 1399کار 
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9.3 

فیصدی معلولیت در مردان 

 نوع آن : و زنان به تفکیک

 ( دیدن 1)

 ( شنیدن2)

 ( راه گشتن3)

 ( توانایی مراقبت از خود4)

 ( قوه حافظه 5)

 ( ارتباط بر قرار کردن6)

فیصدی زنان و مردان که 

کی از معلولیت های دارای ی

، راه چون؛ دیدن، شنیدن

گشتن، توانایی مراقبت از خود، 

قوه حافظه و ارتباط بر قرار 

 د.می باشن ،کردن باشد

1( 1.0 % 

2( 0.7 % 

3( 1.5 % 

4( 0.5 % 

5( 0.9 % 

6( 0.4 % 
 

 

سروی عاید، 

مصرف و نیروی 

 1399کار 
 

9.4 

معلولیت به فیصدی 

 علل /تفکیک نوع حادثه

 :آن

 (  ترافیکی 1)

 ناشی از کار( 2)

 ( ماین/ مواد منفجره3)

 ( منازعات/ جنگ4)

 ( مادر زاد 5)

 ( مریضی6)

 ( سالمندی7)

 ( مواد مخدر8)

فیصدی نفوس که معلولیت 

حوادث و  از یکی به اثرشان 

ترافیکی ، حادثه ؛ علل چون

منفجره ،  کار، ماین، مواد

مادر زادی،  مشکالتمنازعات، 

مریضی های سخت و مخرب، 

کهولت سن و مواد مخدر 

آید و سر انجام بوجود می 

 گردد. علولیت شان میمسبب 

1(1.5 %    

2( 2.2 % 

3( 2.5 % 

4( 1.5 % 

 5(13.5 % 

  6( 23.8%  

7(14.9 % 

8( 0.3 % 
 

  

سروی عاید، 

مصرف و نیروی 

 1399کار 
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9.5 

افراد بدون مزد در  فیصدی 

خانوار از مجموع اشتغال به 

 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)

 زن   (3)

که در  کارکندان  فیصدددددی 

کارهای خانه، زراعت، مالداری 

نه  خا خل  های دا کار و دیگر 

ستند و از بابت کار  صروف ه م

ند هیچ نوع  یده جام م که ان

مزدی دریددافددت نمیکننددد بر 

 مجموع تمام اشتغال

 
1  ( 22.0%   

2  ( 12.1% 

   3( 64 5.  %   

  
 

1( 1.333.738 

2( 591.447 

3( 742.291  
  

وزارت کار، امور 

اجتماعی، شهدا 

 2016و معلولین 

 

9.6 

تعداد افراد آسیب پذیر که  

تحت پوشش مصئونیت 

اجتماعی قرار گرفته اند به 

 تفکیک ذیل:

 د دارای معلولیت( افرا1)

 ( خانواده های شهدا2)

 ( متقاعدین3)

یت، افراد  خانواده دارای معلول

 های شدددهدا و یا متقاعدین که

ها در  به اثر یکی از شدددوا 

جامعه آسدددیب دیده باشدددد و 

برنامه  تحت پوشددش  سددپس

نیت اجتماعی قرار مصدددؤ های

    .باشد گرفته

 

1( 110.037   

2( 155.000  

3( 0.00012  

وزارت کار، امور 

اجتماعی، شهدا 

 2016و معلولین 

  

9.7 
نسددبت زنان بیوه از مجموع 

 زنان

آنعده از  "تعداد زنان بیوه

کسانیکه دوباره ازدواج نکرده 

 "اند

 

99 .3   569.324 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 
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 تعداد ایتام 9.8

 تر تعداد اطفال )سدددنین پائین

شته 18 از  ( که پدر یا مادر ندا

 باشد.

 105.175 

سروی 

دیموگرافی و 

صحت در 

 1394افغانستان 

  

9.9 

فیصدی زنان که دارای سن 

ستند و  24الی  20 سال ه

سدددالگی  15در سدددن قبل 

 ازدواج کردند

 20تعداد  زنان که دارای سددن 

سدددال هسدددتند و در  24الی 

سالگی ازدواج  15سنین  قبل 

 اند کرده

4.2 %  

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

9.10 

که  های  خانوار  فیصددددی 

ستی می  سرپر سط زنان  تو

 شوند

نان  های که توسدددط ز خانوار 

 سرپرستی بر مجموع خانوار ها
1.19% 45.076 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 
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شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه یدهگُز  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق ارقام )%( تعریف تعریف شاخص #

 زراعت و مالداری 10

10.1 

سهم سکتور زراعت در 

تولید ناخالص 

 )اسمی(داخلی

زراعت در  سهم فیصدی 

تولید ناخالص داخلی) 

 تمامش پولی ارز

  تولید شده محصوالت

طی  در کشور اعتبخش زر

یک دوره معین با قیمت 

 جاری می باشد(

27.01%  
  

410. 17  

 میلیارد افغانی

 

سالنامه 

احصائیوی 

1399 
  

10.2 

به اراضددی قابل اسددتفاده 

 تفکیک نوع آن :

 آبی( 1)

 للمی( 2)

 ( جنگالت3)

 ( بوره 4)

سهم اراضی آبی، للمی، 

جنگالت و بوره  قابل 

از مجموع اراضی استفاده 

 کشور می باشد.

 

1  ( 25.9% 

2(14% 

  3(18.5% 

  4(41.6% 
 
 

 
1( 2493 

2( 1341 

3( 7811  

4(  3995  

 

سالنامه   

احصائیوی 

1399  
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10.3 

فیصددددی خانوار های که 

بی  ین هددای آ م دارای ز

 .ستنده

 توسط آن کشت که نیزم

 و زیکار چاه، ا،یدر ،یجو

 یمیدا یاریآب منابع، ریسا

.شود   

34.9%     

   

 5.24 

  

د، سروی عای

مصرف و نیروی 

 1399 کار

 

10.4 

بیالنس غله جات به 

 تفکیک :

 کل نیازمندی( 1)

 ( تولیدات داخلی2)

 ( واردات تجارتی3)

 کمبود/مازاد (4)

نشان ت بیالنس غله جا

دهنده نیازمندی، تولیدات، 

واردات و کمبود/مازاد غله 

می باشد.جات یک کشور    

 

1( 7560  

2( 6024 

3(  2549  

4( 1012 

النامه س

احصائیوی 

1399 
 

10.5 

قدار  یم له ن به غ ندی  ازم

 آن : جات به تفکیک نوع

 گندم( 1)

 ( برنج 2)

 جواری( 3)

 ( جو4)

غله جات ) گندم،  مقدار

که  برنج، جواری و جو(

یک کشور در طول سال به 

نیازمندی های منظور رفع 

از منابع  اساسی جامعه

تولید و داخلی و خارجی 

 تهیه می نماید.

 

 
1( 6496 

2( 605 

3( 303 

4( 157 

سالنامه 

احصائیوی 

1399 
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10.6 

به  کوپراتیف های زراعتی

 تفکیک :

 فعال عداد کوپراتیف( ت1)

 فعال ( تعداد اعضا2)

 اعضا ( سهم سرمایه3)

 ( ساحه تحت کوپراتیف4)

پراتیف های آن دسته از کو

اعضدددا  که از نظر فعالیت و

فعال اند و سهم سرمایه در 

با توجه به ساحت تحت  آن

یف هددا  ت پرا کو کیددت  ل م

    مشخص شده باشد.

 

1( 162 

2(  12  

3(  96  

4(  12  

 سالنامه 

 احصائیوی

1399 

 ( باب1
 هزار نفر( 2
 ( میلیون افغانی3
 ( هزار هکتار۴
 

10.7 

خددانوار هددای کدده  میزان

دارای زمین هددای للمی 

 .هستند

 کشت فیصدی خانوار که

ه باران آن به وسیل زمین

 آبیاری شود.

19 .4 %  

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

10.8 
خددانوار هددای کدده  میزان

 دارای باغ و باغچه هستند

که دارای  خانوارفیصدی  

در آن باغ و باغچه بوده و 

درختان میوه دار، 

سبزیجات، گل و بته غرس 

می نمایند.و بذر   

13.1 %  

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

10.9 

اوسددط سددایز زمین های 

یت قرار  مالک که در  آبی 

 دارند )به جریب(

   9.4  

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان
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10.10 

اوسددط سددایز زمین های 

للمی که در مالکیت قرار 

 دارند )به جریب(

   1.12 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

10.11 

باغ ها و  اوسدددط سدددایز 

باغچه های که در مالکیت 

 قرار دارند)به جریب(

    9.1 

سروی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 
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1 2 3 4 5

GDP Growth % 1,5 2,0 2,65 1,19 3,9

Year 1394 1395 1396 1397 1398

1394

1395

1396

1397

1398

1,5

2,0

2,65
1,19

3,9

1390

1392

1394

1396

1398

1400

1402

1404
لهای  اخالص داخلی طی سا ن ید  تول (1394-1398)مقایسه رشد 

  -NSIA 2015 :منبع
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 شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه گُزیده

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق ارقام )%(  تعریف صتعریف شاخ #

 سکتور حقیقی 11

 خالص داخلی تولید نا 11.1

مجموع ارزش پولی اجناس و 

خدمات تولید شده یک کشور در 

  می باشد. یک دوره معین حسابی

 

 
 

 039.5201. .48 

 میلیون افغانی

سالنامه احصائیوی 

1399 
 

 میزان رشد اقتصادی  11.2

تغییر در تولید نا خالص داخلی یک 

 کشور در یک سال نظر به سال قبل

 .ن دهند رشد اقتصادی کشورنشا

 -1.9 %  
سالنامه احصائیوی 

1399 
 

11.3 
تولید نا خالص داخلی 

 سرانه 

تولید نا خالص داخلی تقسیم بر 

 .نفوس کشور
 

 45.753.55 

 افغانی

  سالنامه احصائیوی 

1399 

 

11.4 
 عمومی شاخص زانیم

 یمصرف مواد میق

 میق سطح در راتییتغ از عبارت 

 میق تورم سنجش و یمصرف مواد

 کنندگان استفاده یبرا یمصرف مواد

 .باشد یم ارقام

.5  6 %  
 یویاحصائ سالنامه

1399  
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 تورم میزان    11.5
تغییر در شدداخص قیم مسددتهلکین 

 نظر به سال قبل 
2.8 %  

 یویاحصائ سالنامه 

1398 

 
 
 

  

11.6 

تور صنعت از سهم سک

مجموع تولید ناخالص 

 داخلی 

سهم سکتور صنعت از مجموع تولید 

 ناخالص داخلی

 
 

12 4. 7 %  

 
189.61 

 افغانی میلیارد

سالنامه احصائیوی 

1399 
 

11.7 
سهم خدمات در تولید 

 نا خالص داخلی 

سدددهم سدددکتور خدمات از مجموع 

 خالص داخلی تولید نا
56.07 %  

 

852.46 

افغانیمیلیارد   

 

سالنامه احصائیوی 

1399 
 

11.8 

سهم مالیات بر واردات 

خددالص در تولیددد نددا

 داخلی 

سدددهم مالیات بر واردات از مجموع 

 تولید ناخالص داخلی 
4 45.  % 

 

 

 67611.75 

 میلیون افغانی

    

 

سالنامه احصائیوی 

1399  
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مجموع بودجه بودجه عادی 
منابع تمویل 

داخلی، بودجه 
عادی 

منابع تمویل 
خارجی بودجه 

عادی
بودجه انکشافی

منابع تمویل 
داخلی، بودجه 

انکشافی 

منابع تمویل 
بودجه انکشافی
از کمک های 

اختیاری

منابع تمویل 
بودجه انکشافی
از کمک های 
غیر اختیاری

کسر بودجه 

میلیارد افغانی/ارقام  473 311 216 107 161 12 39 72 37

فیصدی 100 65,8 45 21 34,1 2,5 8,3 15 7,9

0
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(1400سال )بودجه ملی به تفکیک اجزای آن

 : MoF 2021منبع
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 ضعیت فقر و رفاه عامهشاخص های احصائیوی و گُزیده

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق ارقام )%(  تعریف تعریف شاخص #

 سکتور مالی 12

 عواید داخلی 12.1

ید  بارت از مجموع عوا ع

مالیاتی و غیر مالیاتی می 

 باشد.

 
 216.500.000.000 

  میلیارد افغانی

سند بودجه ملی  

1400 
 

 عواید مالیاتی  12.2

لت آنرا از  که دو ید  عوا

ها  یات  مال انواع مختلف 

) عبارت بدسددت می آورد.

از مجموع مالیات مستقیم 

 و غیر مستقیم می باشد(.

 
216.500.000.000  

  میلیارد افغانی     

سند بودجه ملی  

1400 
 

 ر مالیاتی عواید غی 12.3

لت آن را از  که دو ید  عوا

فعالیت های اقتصددادی و 

سددت می بدسددایر منابع 

 آورد.

 

 

59.504.722.620   

  میلیارد افغانی

سند بودجه ملی  

1400 
 

12.4 
بودجدده  مجموع 

 1400سال مالی 

 دات وتخمین رسددمی عای

مصدددارف برای یک مدت 
100 % 

    

473.041.717.901  

 میلیارد افغانی

سند بودجه ملی  

1400 
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یک  نده معموالً  معین آی

 .سال

 
  

 

 بودجه عادی  12.5

قسمت از بودجه است که 

برای تمویددل مصددددارف 

شود)  عادی پرداخت می 

ندان،  کارم عاشددددات  م

خددریددداری اجددندداس و 

قروض،  بح  خدددمددات، ر

 وجوه احتیاطی وسایر( 

66% 

 

 311.406.411.161 

  میلیارد افغانی

سند بودجه ملی 

1400 
 

12.6 

مویددل  ت بع  منددا

عددادی  بددودجدده

 )داخلی(

بع   منددا بودجدده کدده از 

کشدددور  ()عایداتی داخلی

بودجدده  مویددل  جهددت ت

 بکار می رود. عادی

45 % 

  

216.500.000.000 

 میلیارد افغانی

سند بودجه ملی 

1400 
 

12.7 

مویددل  ت بع  منددا

بددودجدده عددادی 

 (جیخار)

 خارجیکه از منابع  مبلغ

بودجدده  مویددل  جهددت ت

 بدست می آید.عادی 

21 % 

 

107.144.617.085 

 افغانیمیلیارد 

  

سند بودجه ملی 

1400 
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 بودجه انکشافی  12.8

قسددمتی از بودجه اسددت 

که برای تمویل مصدددارف  

پالن هددای  پروژه هددا و 

انکشدددافی در نظر گرفته 

معدداشددددات د)می شدددو

مندددان خریددداری کددار  ،

مات، ربح  خد ناس و  اج

یاطی و  قروض، وجوه احت

 سایر(

 34 % 

 

161.635.306.740 

     میلیارد افغانی 

سند بودجه ملی 

1400 
 

12.9 

مویددل  ت بع  منددا

بددددددودجدددددده  

 داخلی(نکشافی)ا

که از منابع داخلی  مبالغ

بودجدده  مویددل   جهددت ت

 بدست می آید. انکشافی

2.5 % 

 

 12.238.205.924 

 میلیارد افغانی

سندبودجه ملی 

1400 
 

12.10 

منابع تمویل 

 بودجه  انکشافی

از کمک های 

 اختیاری.

بالغ  های  کهم مک  از ک

غرض تمویددل  اختیدداری

   ودجه بکار می رود.ب

8  .3 % 

 

39.700.000.000 

 میلیارد افغانی 

بودجه ملی  سند

1400 
 

12.11 

منابع تمویل 

بودجه  انکشافی 

از کمک های 

شده مبالغ   کمکدریافت 

هددای بددالعددوض غددیددر 

شمول قرضه  اختیاری به 

15 % 

 

72.097.019.062 

 میلیارد افغانی 

سند بودجه ملی 

1400 
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بالعوض غیر 

اختیاری به 

 شمول قرضه

ها از کشدددورهای تمویل 

 کننده. 

 کسر بودجه ملی  12.12

کسدددر در علم اقتصددداد 

عبددارت از نتیجدده منفی 

عددی ارزش های کاالها 

و خدمات صددادر شددده و 

سه وارد  شده بعد از مقای

 .نمودن آنها میباشد

7.9 % 

 

37.600.081.754 

 میلیارد افغانی 

سند بودجه ملی 

1400 
  

12.13 
 

  مجموع مصارف

مصددارف عادی  عبارت از 

پیش بینی  و انکشددددافی

 ظر داشت کلبا در ن شده

 می باشد. سال بودجه

 

  

473.041.717.901 

 میلیارد افغانی

سند بودجه ملی 

1400 
  

12.14 
 

 مصددرف  مجموع 

بودجه با تفکیک 

 عادی 

نددده مقدددار نشددددان ده

باسدداس بودجه مصددرف 

عادی طی یکسدددال می 

   باشد.

 
311.406.411.161 

 میلیارد افغانی

سند بودجه ملی 

1400 
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12.15 

رف امصدد مجموع

بودجه به تفکیک 

 انکشافی، 

قدار   نده م نشددددان ده

مصددرف باسدداس بودجه 

شافی سال می  انک طی یک

 باشد.  

 

   

 161.635.306.740 

میلیارد افغانی   

سند بودجه ملی  

1400 
  

12.16 

مجموع کمددک  

هدددای غدددیدددر 

شمول  اختیاری ب

  قرضه 

مجموعه نشدددان دهنده   

ی غیر اختیاری کمک ها

ضه شمول قر در بودجه  ب

 می باشد. یک کشور

   
  019.06272.097.  

میلیارد افغانی    

سند بودجه ملی 

1400 
  

12.17 

 های     اسددم کشددور

نده  با قر ض ده

 آن.وجوه 

  یانکشاف اسالم بانک (1

  ییایانکشاف آس بانک (2

  یسعود عربستان (3

 بانک جهانی (4

صدددندددوق توسدددعدده  (5

 مخابرات

    آمریکا (6

 

 
1( 260.000.000 

2( 19.416.591.372 

3( 539.000.000 

4( 6.766.160.419 

5( .730.6772.347  

6( 0001.155.100.  

 ارقام به افغانی

 

 

 

سند بودجه ملی 

1400 
  

12.18 
سدددهم قروض در 

 بودجه ملی

مل قروض  پرداخت شدددا

ندهیگ که اسدددت یها  ر

 

%0.0013  

   

 

 65.000.000  

 میلیون افغانی

 

سند بودجه ملی 

1400 
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 بدداز بدده مکلف قرضدددده

 .باشد یم آنها پرداخت

  

12.19 

عواید داخلی 

 : دولت

   یمالیات (1)

 گمرکی( 2)

 ( غیرمالیاتی3)

 ( سایر عواید4)

یاتی)  مال ید  مجموع عوا

یات مسدددتقیم و غیر  مال

مسدددتقیم( و غیر مالیاتی 

وایددد فعددالیددت هددای )ع

 ( می باشد.اقتصادی

  
1( 104.588.72 

2( 32.366.09 

3( 73.211.28  

4( 4.270.83 

 میلیون افغانی

سالنامه احصائیه 

1399 

 

12.20 

افددددددزوده ارزش

 : سکتورها

 ( زراعت1)

 ( صنعت2)

  ( معادن 3)

 ( برق،گاز و آب4)

 ختمان ها( سا5)

 ( خدمات6)

 

عبارت از مجموع حاصددل 

تولیدد، منفی مصددددارف 

بددیددنددی)ارزش امددوال و 

خدمات است که به حیث 

عوامل تولید در پروسددده 

تولیددد بدده مصدددرف می 

یک پروسدده تولید رسددد(

 می باشد.

  
1( 71.410  

2( 189 61.  

3( 23.69 

4( 27.21 

5( 48 .07 

6( 852.46 

یلیارد افغانیم  

 

سالنامه احصائیه 

1399 
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1398 سال یط یصادرات عمده قلم پنج  1398 سال یط یواردات عمده قلم پنج    

(هزار دالر)ارزش

گندم و آرد گندم 643.848

ماشین آالت 488.843

برق 253.503

سایر وسایل برقی 114.618

مواد نفتی 1.056.678

643.848

488.843

253.503

114.618

1.056.678

اقالم عمده وارداتی

(هزار دالر)ارزش

میوه جات خشک 313.262

میوه جات تازه 55.128

نباتات طبی 141.035

قالین و گلیم 16.887

پست باب 3.504

313.262

55.128

141.035

16.887
3.504

اقالم عمده صادراتی
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 شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه گُزیده

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص #

 سکتور خارجی 13

13.1 
بیالنس   کسدددر

 تادیات 

نس تددادیددات یال  (BOP)ب

خت ع بارت از مجموع پردا

ها و دریافت های یک کشور  

شور های جهان که در  با  ک

دو قسمت بیالنس تجاری و 

مالی) حسددداب سدددرمایه و 

 حساب جاریه( می باشد.

 
58.156.500.000    

 افغانی میلیارد     

 د افغانستان بانک 

1396 
 

 بیالنس مالی   13.2

در دو  وضعیت مالی کشور

 :حساب

 حساب جاری  (1)

 سرمایه  (2)

 

1(  66.171.000.000 

2( 25.208.000.000 

افغانیمیلیارد        

 د افغانستان بانک 

1396  
 

 بیالنس تجارت  13.3

نشدددان دهنده تفاوت میان 

ارزش صددددادرات و واردات 

یک کشددور با کشددور های 
  

  -6.480.142 

 افغانیمیلیون 

 د افغانستان بانک

1396 
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یک دوره  خارجی در طی 

 معین 

13.4  
 مجموع صادرات

  اجناس

ها از  کاال  ارزش مجموعی 

قلمرو گمرکی یک کشدددور 

 .خارج می گردد

  
  

776.7  

دالر  میلیون  

 سالنامه احصائیوی 

1399 
 

13.5 
 مجموع واردات 

  اجناس

ارزش مجموع کاالها که به 

قلمرو گمرکی یک کشدددور 

 .داخل می گردد
   

 

6537. 6  

 میلیون دالر

 

سالنامه احصائیوی  

1399  
 

13.6 
صادرات  مجموع 

 خدمات

 خدمات کهارزش مجموعی 

شور  از قلمرو گمرکی یک ک

 خارج می گردد.
 

699. 6  

 میلیون دالر

سالنامه احصائیوی  

1399 
 

13.7 
جموع واردات  م

 خدمات 

مات ارزش مجموع که  خد

مرکی یک کشور به قلمرو گ

 داخل می گردد.
 

 

1103.5 

  میلیون دالر

  

سالنامه احصائیوی  

1399 
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13.8 
عمددده  5  لم  ق

 صادرات 

 جات خشک  وهیم (1

 جات تازه  وهیم (2

 یطب نباتات (3

  میو گل نیقال (4

 باب پست (5

  
 

 
1( 313.262  

2( 55.128 

3(  141.035  

4( 16.887 

5( 3.504 

 ارقام به هزار دالر
 

  یویامه احصائسالن

1399 
 

13.9 
عمددده  5 لم  ق

 واردات 

 گندم آرد و گندم (1

 آالت  نیماش (2

  برق (3

  یبرق لیوسا (4

  نفتی  مواد (5

  
 

 
1(  643.848         

2( 488.843 

3( 253.503 

4( 114.618 

5( 1.056.678 

 ارقام به هزار دالر

 

  یویسالنامه احصائ

1399 
 

13.10 

شورشریک ک  5

صادراتی 

 افغانستان 

  پاکستان (1

 هندوستان (2

 هیترک (3

  رانیا (4

 

1( 519.211  

2( 908.405  

3( 320.16  

4(  793.7  

سالنامه احصائیوی 

1399  
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 عربی  امارات متحده (5

 

5( 653.52  

 ارقام به هزار دالر
 

13.11 

کشور شریک  5

وارداتی 

 افغانستان 

 

  ستانپاک( 1

 رانیا( 2

 نیچ( 3

  قزاقستان( 4

  ازبکستان( 5

  

 

1(  732.169  

2( 517.103.1  

3( 508.986  

4(  751.647  

5(  618.548  

 ارقام به هزار دالر

سالنامه احصائیوی 

1399  
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 معلومات عمومی :

 :3ییغذا تیمصؤن عدم بخش در -1

 دچار اند. دیشد اریبس ییغذا تیبه عدم مصؤن دینما یاخذ م یکالور لویک 1500 از کمترروزانه  که فرادا 

 مواجه اند. دیشد ییغذا تیبه عدم مصؤن دینما یاخذ م یکالور لویک1799 یال 1500روزانه از  که افراد 

 اند دچار متوسط ییغذا تیمصؤن عدم به دینما یم اخذ یکالور لویک 2099 یال 1800که روزانه از  افراد. 

 دچار اند. ییغذا یسرحد تیؤنمص به دینما یم اخذ یکالور لویک 2399 یال 2100که روزانه از  افراد 

 باشد یم ییغذا حاظل از مصؤن ،دینما یم اخذ( یکالور لوی)ک آن از شتریبو  2400روزانه  که افراد. 

:هاخانوار التیتسه و مسکن بخش در -2  

 15 دارندن یشخص خانه افغانستان مردم دصیف. 

 است نفر 3.7اندازه هر خانوار در افغانستان  اوسط. 

                                                           
 ؤنیت غذایی پنداشته می شود.کیلو کالوری باشد، عدم مص 2100وز کمتر از هرگاه مصرف روزانه یک فرد در یک ر 3
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 دارد عضو 5 از شتریب خانوارها صدیف 69 از شیب. 

 45 دارد عضو آن از شتریب ای 9 که کنندیم یزندگ یخانوارها در افغانستان نفوس صدیف. 

 39 (اتاق کی در نفر 3 از شتریب) کنندیم یزندگ مزدحم منازل در مردم صدیف 

 کند یم استفاده انترنت از آن نفر 10 تنها نفر صد هر از. 

:جندردر بخش  -3  

 6. 1گردد.یم یخانوار( توسط خانم ها سرپرست 70.468) خانوارها صدیف 

 4.4 برند یم سر به یهمسر چنداز تمام زنان متاهل در ازدواج  صدیف. 
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