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 فشرده گزارش
.  باشديافغانستان م یانکشاف یمل یژياز سه هدف عمده اسرتات یکيکاهش فقر 
که در  باشديم یساز یسيپال یم در جمموعه معلوماتاز عناصر مه یکيسند فقر 
از روش  یکيسند فقر .  کنديهدف کمک م نيآمدن به ا لينا یبرا یسيمترکز پال

 باشديمنطقه م کي ايکشور  کيفقر در  تيوسعت و خصوص حيتوض یبرا یاريمع یها
رد مو یاقتصاد-یو اجتماع یائيجغراف یفقر را در حمدوده ها یو گسرتدگ زانيکه م
بضاعت معلومات ارائه منوده، و  یطبقه ب اتيقرار داده، در مورد خصوص یابيارز

 . دينمايم حيرا تشر ريافراد فق انيم یعدم مهگون
مهم  یخرب یکه توسط شبکه ها) 2009سال (اداره آکسفام  رياخ یاز گزارش ها یکي

 نيا به اافغاهن تياز آنست که اکثر یحاک دهينشر گرد رتزيو رو یس یب یمانند ب
در  یفعل یها یريعمده درگ لياز دال یکينظر اند که طالبان نه بلکه فقر 

. باشديم ليفقر در افغانستان ناتکم رياما تا اکنون، تصو. باشديافغانستان م
 یزندگ تيارقام مربوط به وضع تيدرک ما از فقر در افغانستان با عدم موجود

 . خانواده ها حمدود شده است
 رًايکه اخ 1387و  1386 یسال ها یبرا) NRVA( یريپذ بيآس و خطرات یمل یابيارز

فقر  یمل زانيکه م دهديکمبود ارقام را رفع منوده و نشان م نيا دهيمنتشر گرد
افغان قادر  ونيليم 9 بًايمفهوم که تقر نيبد باشد،يم صديف 36در افغانستان 

 تواننديم ريبقه فقبطور اوسط، ط. باشنديشان من یاساس یها یازمنديبه رفع ن
در . شانرا به مصرف برسانند یاساس یها یازمندين ینيمصارف ختم صديف 78صرف 
شانرا رفع  یمصرف یها یازمندين تواننديمردم افغانستان من صديف 36 کهيحال
مردم وجود دارند که در معرض خطر دچار شدن به  گريد یاديو تعداد ز ند،يمنا

از مردم را  یاديتعداد ز توانديم یچک و منفکو اريضربه بس کي. باشنديفقر م
 . به کام فقر فرو بربد

اند  یاتيوال انيم نيکه در کنديم ميتقس ،یرا به پنج کتگور اتيگزارش وال نيا
بضاعت  ینفوس شان ب صديف 20بوده و کمرت از  نييکه سطح فقر در آهنا پا

آن به  زانيده و مبلند بو ارياند که سطح فقر در آهنا بس یاتيو وال باشند،يم
در امتداد  باشديم نييسطح فقر در آهنا پا کهياتيوال. رسديم صديف 57از  شيب

فراه در غرب،  تيهلمند در جنوب غرب کشور، وال تيمتام مناطق کشور، منجمله وال
بغالن در مشال شرق کشور بشکل پراگنده واقع  تيجوزجان در مشال و وال تيوال

خوشه (بشکل کلسرت  شرتيب باشديفقر در آهنا بلند م سطح کهياتيوال. اند دهيگرد
لوگر و وردک در  ا،يپکت کا،يمهجوار پکت اتيدارند، مانند وال تيموقع) یا

مهجوار در شرق  تيکنرها و لغمان، که دو وال اتيو وال ؛یو مرکز یمناطق جنوب
 . باشنديکشور م

. باشديغانستان ممهم فقر در اف یاز مجله جنبه ها یو فصل یمنطقو یتفاوت ها
خمتلف بشکل قابل مالحظه متفاوت بوده، فصل  یفصل ها انيدرجه حرارت در جر

شکل در  نيبه مه. باشديم خبندانيگرم و فصل زمستان سرد و  اريتابستان بس
 یهر دو. وجود دارد یکل یتفاوت ها زين یمناطق خمتلف در ارتفاع و شکل اراض

عناصر بر رفاه  نيموارد ا یو در بعض فقر وابسته بوده جيعناصر با نتا نيا
محل و  ستميس ديبگونه مثال، زمستان شد. گذارنديبرجا م ميمستق راتيعامه تأث

 اي یکنديدا ان،يبام اتيمانند وال ،ینقل را متأثر ساخته و در مناطق کوهستان
برف در طول فصل زمستان مسدود  اديبدخشان، اکثرًا جاده ها  در اثر تراکم ز

که خانواده ها قبل از  یاجتماعات مردم صرف بر مواد غذائ نيدر .باشنديم
که  ستيتعجب ن یجا. باشنديم یمنوده اند، متک رهيفصل زمستان ذخ دنيفرارس

در سطح  زانيم نيفقر به مراتب بلند تر از حد اوسط ا زانيم تيسه وال نيدر
 . باشديکشور م

در طول سال  1387و 1386 سال NRVA یريپذ بيخطرات و آس یمل یابيارز نکهياز
مردم در  یرفاه تيدر وضع راتييدر مورد تغ توانديم یسرو نياجنام داده شده، ا

 یمردم در اوقات پرمشقت معلومات کاف یخمتلف سال و حنوه زندگ یفصل ها انيجر



 

 نيا. بود دهيگرد نيختم صديف 21فقر  زاني، م1386در تابستان سال . ديارائه منا
رقم سطح رفاه  نيا رايز باشديم صديف 36 ینيختم زاني از مرقم به مراتب کمرت

در  کهيزمان. داديدر فصل خزان نشان م یعامه را بعد از برداشت حمصوالت زراعت
. افتي شيافزا صديف 32فقر در ربع دوم به  زانيم د،يافغانستان زمستان فرا رس

عمده  یداتياافغان در طول دو ماه زمستان از منابع ع یخانواده ها صديف 40
 شرتيب یروستائ یخانواده ها رود،يچنانچه توقع م. آورند یبدست من یشان درآمد

شانرا از  داتيمردم قسمت عمده عا نيا رايقرار دارند ز یدر معرض خطرات فصل
منابع عمده  تواننديبدست آورده و در طول نصف سال من یزراعت یها تيفعال

 .  نديشانرا حفظ منا شتيامرار مع
سوم و  یربع ها انيکه در جر یمواد غذائ یها متيبا حبران ق یفصل راتيتأث

باعث کاهش  ريهر دو تأث نيا. باشديوابسته م د،يايم انيمب NRVA یابيچهارم ارز
 شيب یمواد غذائ یبرا یقيو مصارف حق دهيقابل مالحظه در سطح رفاه عامه گرد

از دو چند  شيسال بفقر در طول  زانيو م افتهيبر سه برابر کاهش  کياز 
 نيخواهد منود که مردم افغانستان چگونه با ا یبررس شرتيب یها ليحتل. ديگرد
در  توانديمعلومات م نيگسرتده و بزرگ دست و پنجه نرم منودند و ا راتييتغ
 .  گزاف مواد کمک کند یها متيناگوار ق جيبه نتا یدگيها جهت رس یسيپال جاديا

شده از  یارقام مجع آور. باشديم اديز تيامه زيحا زراعت در اقتصاد افغانستان
NRVA 1386/1387 خانواده ها بر زراعت به مثابه منبع  صديف 36که  دهدينشان م

منبع  یمزد زراعت گريد صديف 6 یبرا کهيدر حال باشند،يم یمتک ،یداتيعمده عا
 ینيشهر نش نييبا سطح پا یاقتصاد یوابستگ کهيدر حال. باشديم یداتيعمده عا
زراعت  کهياز نصف خانواده هائ شينکته قابل توجه است که ب کي باشد،يمرتبط م
که صرفًا از  باشنديم ینيپندارند، زارع یشان م یداتيمنبع عمده عا ثيرا منح

 .  ندينمايراه امرار معاش م نيمه
از  یکيروبه انکشاف، کارگران  یاز کشور ها یاريدر افغانستان، مهانند بس

افراد در  صديف NRVA ،67براساس ارقام . باشنديده خانواده ها معم یارزش ها
 تيدر بازار کار فعال) ساله و باالتر از آن 16(کار  طيافراد واجد شرا انيم
در  یابيماه قبل از ارز انيکار در جر طيافراد واجد شرا صديف 62 ند،ينمايم

 نيا. وده اندب کاريکار ب یروين صديف 7.9مشغول بوده و  فيوظا گريانواع د
 ،یخاصتًا در مناطق روستائ ،یکاريب مهيبا شدت ن یکاريب نيينسبتًا پا هيسو

 35افراد استخدام شده بطور اوسط کمرت از  صديف 48از  شيب. باشديمتوازن م
 مهين. دينام" کاريب مهين"آهنا را  توانيکه م کنند،يهفته کار م کيساعت در 

کارگران را  صديف 53بوده و  اديز اريبس یخاصتًا در مناطق روستائ یکاريب
آهنا در  یاعضا اديتر بطور اوسط تعداد ز ريفق یدر خانواده ها. سازديمتأثر م

 . اند کاريب مهيآهنا ن اديو هم تعداد ز ندينمايم تيبازار کار فعال
پسران را متأثر ساخته و در بازار  شرتيشاقه اطفال در افغانستان ب یکار ها

طفل  ونيليم 8از مجله حدود . باشديآن بلند تر م زانيم یکار روستائ یها
 یخمتلف اقتصاد یها تيآنان در فعال صديف 18ساله،  15 یال 6 نيسن نيافغان ب
 ايکمک در زراعت  ،یدست عيصنا ،یخانوادگ یکه در جتارت ها( باشنديمشغول م
ذکور  کار اطفال طبقه). باشنديپول در سرک ها مصروف م یمجع آور اي یمالدار

نسبت  یدو چند بوده و کار اطفال در مناطق روستائ بًاينسبت به طبقه اناث تقر
 انيکه م رسديبنظر من ،یدر مناطق روستائ. باشديسه برابر م یبه مناطق شهر

وجود  یخانواده ارتباط کياطفال کارگر در  تيفقر و احتمال موجود تيوضع
وجود دارد که در  یاط اندکدو ارتب نيا انيم یدر مناطق شهر. نداشته باشد
 .  باشديم شرتيکار اطفال ب زانيتر م ريفق یخانواده ها

. باشديجندر م یابعاد قو یدارا یريپذ بيو آس تيحمروم یدر افغانستان منونه ها
ارقام  شرتيب هيو جتز ليمربوط به جندر مستلزم حتل ليدرک هبرت مسا کهيدر حال

و  یدسرتس یديکه زنان به منابع تول دهدينشان م یحيتوض یها هياحصائ باشد،يم
 هيو ترب مياز مهه مهمرت، در افغانستان زنان به تعل. حمدود تر دارند ارياخت

 صديف 22ساله  24 یال 15 نيزنان ب انيسواد در م زانيم. حمدود دارند یدسرتس



 

 تيمشول زانيم نگونه،يمه. رسديم صديف 51مردان به  انيرقم در م نيکه ا باشد،يم
 31( باشديکمرت از پسران م صديف 28ساله  9 یال 6 نيدخرتان ب یمکاتب برا به
خالء  نيعمده، در رابطه به کاهش ا یها افتهياز  یکي). صديف 43دربرابر  صديف

. زنان نسبت به مردان کمرت بوده است یبرا یآموزش جيکه هببود نتا نستيها، ا
ندر بدون مترکز به موضوع جندر مربوط به ج یاز آنست که خالء ها یروند حاک نيا
 نيبه ا ،یبه مکاتب، مهراه با موانع فرهنگ یعدم دسرتس. گسرتده تر شود توانديم

فرصت  یمفهوم است که زنان هنوز هم آماده شرکت در بازار کار نبوده و دارا
نصف مردان بوده  بًايکار زنان تقر یرويمشارکت ن. باشنديکمرت م یاقتصاد یها
 19که صرف  یخالء در مناطق روستائ ني، و ا)باشديم صديف 86قابل در م صديف 46(
تکان دهنده  شرتيب ند،ينمايم تيزنان بشکل فعال در بازار کار فعال صديف
 . باشديم

 شوديبضاعت عرضه م یبصورت عموم خدمات به مردمان ب ايآ نکهيدر رابطه به ا
در . ندينمايم شکشيرا پ یجالب یمعارف و صحت تفاوت ها یسکتور ها ر،يخ اي

بوده  نييهنوز هم پا یدر مکاتب ابتدائ تيمشول یعموم زانيرابطه به معارف، م
در  تيمشول زانياما م). ساله 9 یال 6 نياطفال ب یبرا( باشديم صديف 37و 

مردم اطفال شانرا به مکاتب  صديف 20که  یپسران و دخرتان در مناطق یمکاتب برا
 80 یال 60 نيکه ب( نيو مناطق ثرومتند نش) اطقمن نيتر نينش ريفق( فرستنديم
موضوع  یبررس. باشديم ی، مساو)فرستنديمردم اطفال شانرا به مکاتب م صديف

در مکاتب  تيمشول نييپا زانياز آنست که م یحضور در مکاتب و کار اطفال حاک
ساله نه به  15 یال 6 نيسن نياطفال ب صديف 42. گردديمن هيبه کار توج ازيبا ن

 . مشغول اند و نه مصروف درس خواندن در  مکاتب اند یاقتصاد یها تيعالف
 مد یصح یها مراقبت به یدسرتس کهيزمان مکاتب، در تيمشول زانيم با سهيدر مقا

 وجود ريفق ريغ طبقه و ريفق طبقه انيم در یجد یها تفاوت شود،يم گرفته نظر
 یدارا که ستيهائ کشور لهمج از افغانستان نکهيا نظرداشت در با خاصتًا. دارند
 از قبل یصح یها مراقبت به یدسرتس باشد،يم اطفال ريم و مرگ زانيم نيتر بلند
 یصح برنامه در سودمند تيفعال دو والدت وقت در یمسلک یصح یها مراقبت و والدت

 نسبتًا افراد به نسبت بضاعت یب افراد تيوضع مورد دو هر درهرچند، .باشنديم
 از بعد خدمات مادران نيتر ريفق صديف 24 صرف. باشديم ميخو اريبس ثرومتند

 خدمات نيا به شان صديف 80 یال 60 که یمردم یبرا ند؛ينمايم افتيدر را تيوال
 10 صرف نگونه،يمه. رسديم) صديف 42( چند دو به بًايتقر رقم نيا دارند، یدسرتس

 دارند؛ یدسرتس یمسلک خدمات به والدت انيجر در مادران نيتر بضاعت یب صديف
 سه دارند، یدسرتس خدمات نيا به شان صديف 80 یال 60 کهيافراد یبرا رقم نيا

 .باشديم) صديف 31( برابر
به حقوق و  یدگيو جهت رس تيمعلولمربوط به  یسيپال تيامه رشيو پذ دييتأ یبرا

مربوط  یکار ی، دولت افغانستان پالن مل تيمعلول یافراد دارا یها یازمندين
با در نظرداشت . منود سينو شيپ 2011-2008 یسال ها یرا برا (ANDAP) تيلولمعبه 

 NRVAجنگ، ارقام  یمتماد یو دهه ها یصح یبه مراقبت ها یدسرتس نييپا زانيم
افغاهنا  صديف 52. باشديدر کشور م تيمعلول نيينسبتًا پا زانينشاندهنده م

افراد به  نيکه تعداد ا باشنديم فيخف تيمعلول یاظهار داشتند که آهنا دارا
خرب دادند که  یجد یها تيمعلولآنان از  صديف 1.6و  رسد،ينفر م ونيليم 1.3

 زاني، ما م تيمعلول یانفراد زانيبرعالوه م. رسدينفر م 400،000تعداد شان به 
استوار  قتيحق نيا یکه برمبنا ميمنوده ا نيرا در سطح خانواده ها ختم تيمعلول

 زانيم. ريخ اي باشديم وبيمع کنفريحد اقل  یانواده داراخ کي ايکه آ باشديم
 معلولعضو  کي رايز باشدياز موارد مهم م یکيدر سطح خانواده  تيمعلول وعيش
 رايز ديافزايخانواده ب یو روان یاقتصاد یبه فشار ها توانديخانواده م کي

 ريسا یمستلزم کمک اقتصاد وبيعضو مع یمناسب برا یمصارف گزاف خدمات صح
حد اقل  یدارا) صديف 28.4(ربع خانواده ها  کياز  شيب. باشديخانواده م یاعضا

 ديشد وبيمع کنفريخانواده ها حد اقل  صديف 10بوده و  وبيعضو نسبتًا مع کي
 .   دارند



 

 هيسو نيکه بلند تر( یاطفال، و سطح بلند سوء تغذ ريبا رقم بلند مرگ و م
 تيوضع یبرا یصح یدنيبه آب آشام یرتس، دس)باشدياز رشد در جهان م یريجلوگ

اطفال  اتيو وف یاز عوامل عمده سوء تغذ یکي. باشديمهم م اريافراد بس یصح
و  یدنيبه آب پاک آشام یدسرتس دنيکه با هببود خبش باشد،يدر جهان مرض اسهال م

در رابطه . بعمل آورد یريجلوگ اتيوف نياز یادياز تعداد ز توانيحفظ الصحه م
 یصح یدنيمردم به آب آشام صديف 20در افغانستان، کمرت از  یروستائ به مناطق

 یدسرتس) و آب نل دهيسرپوش یها یجو ،یبرمه ا یچاه ها ،یدست یآب مببه ها(
بضاعت و  یمردم ب یبرا یبه آب صح یسطح دسرتس ،یدر مناطق روستائ. دارند

 یامر حاک نيا ).باشديم صديف 21 یال 18که از ( باشديم نييپا اريثرومتند بس
موضوع مربوط  کيعمدتًا  یدر مناطق روستائ یبه آب صح یاز آنست که مسئله دسرتس

 ريمردم فق صديف 39حدود  ،یبرخالف در مناطق شهر. باشديم یآبرسان ليبه مسا
مردم  یدسرتس نکاريدارند و ا یدسرتس یبه آب صح) قرار دارند صديف 20 ريکه ز(

 . رسديم صديف 66رقم به  نيا ريفق ريطبقه غمردم  یداده و برا شيرا افزا
 تيکه با گذشت زمان قابل افتهيتکامل  یبشکل NRVAگذشته  یدر طول سال ها

 NRVA 1386/1387باالخص، . را متأثر ساخته است جياز نتا یاديتعداد ز سهيمقا
مکمل تر مصارف  یرياندازه گ نهيکه زم باشديمصرف کاال ها م عيخبش وس کي یدارا
 نيفقر را با ختم زانيم سهيمقا یها تيکاال ها را مساعد ساخته و قابل یعجممو
- یاجتماع یشاخص ها هيو جتز ليبا آهنم، حتل. سازديحمدود م دًايشد یقبل یها

را  یديمف اتيمانده است نظر یآهنا با گذشت زمان ثابت باق فيکه تعر یاقتصاد
ارقام . دينمايارائه م افغان یخانواده ها یرفاه مهگان یدرک روند ها یبرا

. دهديو صحت نشان م ميمتعدد تعل یقابل مالحظه را در شاخص ها یداده شده هببود
اطفال  یبرا یدر مکاتب ابتدائ تيمشول زانيم 2007/2008 یال 2005 یسال ها نيب
جوانان  یصديف. است افتهي شيافزا صديف 40در سطح کشور ) ساله 9 یال 6 نيب(

. است افتهي شيافزا صديف 37.6به  صديف 31از ) ساله 24 یال 15 نيب(با سواد 
در ) ماهه 24 یال 13(اطفال  تيمعاف زانيمدت کوتاه، م نيمهچنان در طول ا

 .است دهياز سه برابر گرد شيمقابل امراض ب
 اتياز متام وال NRVA 1386/1387ارقام  یمجع آور یابتکار موفقانه برا یبرمبنا

را در مورد  یاديز اتيجزئ توانديگزارش م نيا ،یميوافغانستان در طول سال تق
 چکداميه. ديارائه منا باشد،يمردم اثر گذار م یچگونه فقر بر زندگ نکهيا
و  اءيو وزارت اح یمرکز هياداره احصائ یفعال و رهرب یريها بدون سهمگ نکاريا

 ريذارقام پرداختند، امکان پ یبه مجع آور طيشرا نيانکشاف دهات که در سخت تر
 یوابسته به رهرب شرتيدر مورد فقر ب ینيگزارش و ارقام ختم نيا هيهت. بود یمن

 یمهچنان مساعدت مال. باشديم (PETC)سطح فقر نيختم  یکيختن تهيوزارت اقتصاد و کم
جهان،  یاروپا، برنامه غذائ هيکننده، منجمله احتاد ليمراجع متو یکيو ختن

و  یائيانگلستان، بانک انکشاف آس یاهکشور ش یامللل نيانکشاف ب پارمتنتيد
 .  گزارش نقش مهم داشته اند نيا هيدر هت زين یبانک جهان

و  ميتعل تيفقر، خاصتًا وضع یمال ريگزارش با حتت پوشش قرار دادن ابعاد غ نيا
 حيفقر را توض یچند ُبعد تيدر برابر حوادث، خصوص یريپذ بيصحت، و آس

 ،یداتيمنطقه، منابع عا کيگزارش با تفک نيموجود در یفهرست ها. دينمايم
منودن  شکشيبرعالوه پ. است دهيگرد هيهت یاقتصاد-یاجتماع اتيخصوص ريجندر، و سا

که ارقام  مييکامل از ابعاد متعدد فقر، مهچنان مهم است تا درک منا ريتصو کي
 در گذشته نکهياز. دينمايم یندگيگزارش از متام افغانستان منا نيفقر در ینيختم
 کيگزارش  نيدر ینيارقام ختم یوجود نداشته، فراهم آور ینيارقام ختم نگونهيا

فقر در  تيموجود در دانش ما در مورد وضع یکه خالء  ها باشديم ديجد ليحتل
 . دينمايافغانستان را پر م

I. مقدمه:  
.  يباشدافغانستان م یانکشاف یمل يژیاز سه هدف عمده اسرتات يکیکاهش فقر 

 در که ميباشد سازی پاليسی معلوماتی جمموعه در مهم عناصر از يکی فقر سند



 

 روش از يکی فقر سند.  ميکند کمک هدف اين به آمدن نايل برای پاليسی مترکز
 ميباشد منطقه يک يا کشور يک در فقر خصوصيت و وسعت توضيح برای معياری های
مورد  یاقتصاد-یاجتماع و جغرافيائی های حمدوده در را فقر گسرتدگی و ميزان که

بضاعت معلومات ارائه منوده، و  یطبقه ب ياتقرار داده، در مورد خصوص يابیارز
 .ينمايدم يحرا تشر يرافراد فق يانم یعدم مهگون

. ميباشد فقر به مربوط مسايل کردن مطالعه جهت حتمی ۀوسيل يک خانواده سروی
 بر نظارت که علمی اساس يک انکشاف و رشد برای ،ISN پيشنهادات با مطابق
 اعداد آوری مجع در جهانی بانک سازد، معياری را اجتماعی  و زدائی فقر نتايج

 87/1386 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی در آن ابتدائی بررسی و معلومات و
 .  است منوده ارائه ختنيکی مهکاريهای

 کشور سراسر از که بوده بعدی چند مبحث يک پذيری آسيب و خطرات ملی سروی
 ترکيب مورد در  معلومات و اعداد سروی اين در. ميکند گسرتده منايندگی

 تعليم به ،دسرتسی امکانات به  دسرتسی ، مسکن مشخصات ، عايدات خانواده،
- اجتماعی موضوعات ساير ديگرو جاهای به پول ارسال ، صحی وضعيت وتربيه،
 اسالمی مجهوری ولتد کارمندان های کشی زمحت از سپاس.است شده آوری مجع اقتصادی

 شرايط حتت که دهات انکشاف و احياء وزارت و احصائيه مرکزی اداره افغانستان،
. منودند آوری مجع را ارقام و اعداد افغانستان قصبات و قراء از دشوارامنيتی

 انکشاف اداره جهانی، غذايی پروگرام اروپا، احتاديه از تشکر ومهچنان
 يک دارای فعأل ما. منودند متويل را برنامه اين که جهانی بانک و انگلستان

 منبع است روشن طوريکه. فقرميباشيم گيری اندازه جهت احصائيوی استوار اساس
 و بوده 87/1386 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی فقر گزارش اين ابتدايی
 وسعت دوباره  را خويش قبلی تالشهای اساسی بطور که دارد را اين توانايی

 .ببخشد
 ضعيف ارگان يک از را خانواده سروی ارقام که بود خواهد معمول غير اين 

 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی مسؤلين که است مالحظه قابل اين. مناييم دريافت
 افغانستان واليات متامی از تا توانستند ناامنی  و جنگ درشرايط 87/1386

 آسيب و خطرات یمل سروی.منايند آوری مجع کيفيت با و مؤثق ارقام مؤفقانه
 و اعداد و منوده منايندگی کشور سراسر از که است سند اولين  87/1386 پذيری
. ميدارد ارائه فصل تفکيک به افغانستان در رفاهيت به ارتباط در را ارقام

 خبوبی گزارش اين ندارد، وجود ختمينات مهچو به ارتباط در ديگری سند هيچ چون
 .کند پر درافغانستان فقر وضعيت حتليل به تباطار در را موجود خالهای ميتواند

 ارقام، و اعداد ۀاولی منبع اول خبش: است گرديده تنظيم ذيل شکل به سند اين 
 در دخيل کليدی هنادهای و پروسه و شده برده بکار فقر سطح ختمين در که روش
 .است داده قرار شرح و حبث مورد را فقر رمسی ارقام هتيه
 جغرافيای بندی وتقسيم پروفايل و ملی سطح به فقر ختمين ندهکن پيشکش: دوم خبش

 ابعاد بشمول و فقر بعدی چند ماهيت برگيرنده در ذيل های خبش و ميباشد، فقر
 شاک( صدمات مقابل در پذيری آسيب و معارف و صحت وضعيت فقرمانند پولی غير
 شخصاتم ديگر و جنسيت, درآمد منابع ، منطقه تفکيک به نيز جداول) . ها

 .اند شده بندی تقسيم اجتماعی/ اقتصادی

 1386/87پذيری آسيب و خطرات ملی سروی از استفاده با فقر پيمايش
 در ملی سطح به جامع سروی يگانه 87/1386 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی 

 ۀخمتلف موضوعات علمی حتليل و بوده موضوع چندين ۀگيرند بر در که است افغانستان
 ومالداری، زراعت واعتبار، دارايی مسکن، زيربنای ديموگرافی، ا،غذ مصرف چون

 و خطرات ملی سروی در. است ساخته ممکن را وغيره مادر و طفل صحت مهاجرت،
 20576 از گيری منونه ميتود اساس بر ارقام اعداد آوری مجع 87/1386 پذيری آسيب

 افغانستان واليات متام از يکسال  زمان مدت طی مسکونی حمل 2572 در خانواده
 نفوس برای آن ۀحوز 34  که دارد وجود حوزه 46 جمموع در. است گرفته صورت



 

 با واليت 11 برای شهری حوزه 11 واليت، 34 در شهری اندک نفوس يا روستائی
 گرديده طرح طوری گيری منونه روش. ها کوچی نفوس حوزه يک و شهری نفوس بيشرتين

. گردد آوری مجع واليت سطح به وارقام اعداد ه،عمد های شاخص اکثر برای که بود
 الی 1386 سال سنبله از ماه 12 درمدت 87/1386 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی

 .يافت اجنام خمتلف فصول در 13871 سال سنبله
 :ميباشد فقر حتليل جهت گيری منونه روش برای مؤثر ۀانداز خانواده 20543

 خوب بسيار ارقام و اعداد کيفيت بود، بزرگ سروی برای منونه ۀانداز آنکه با
 32 مشخصًا. اند گرديده حذف بودن ناتکيمل خباطر مشاهدات %0.2 فقط و است

 های نامه پرسش در الزم معلومات خباطريکه اند مانده باز حتليل از خانواده
 يک. 2بود نشده پری خانه  ولسوالی چهار از ها خانواده اناث اعضای به مربوط
 منيتوان آن بدون زيرا گرديد حذف اعضايش لست نبود دليل به ديگر ۀخانواد
 . منود ختمين سرانه مصرف برای را خانواده ۀانداز
  :نفوس
 الی 2003 سال مشاری سر برای که ها خانواده ملی فهرست از ها خانواده منونه
 طبقه و طرح.  است شده گرفته بود، شده هتيه احصائيه مرکزی ۀادار توسط 2005
 نکات متام.است شده تطبيق مرحله دو در فهرست از ها خانواده انتخاب بندی
 احتمالی نامساوات از  تا اند شده ارزيابی دقيق) ها وفريکونسی اوسط( ختمين

 گردد، شرح نفوس دقيق مشخصات که اين بدليل. گيرد صورت جلوگيری انتخاب در
 .اند گرديده تصحيح سری اختالفات و معياری احنراف
 در را فقر ختمينات که است سند اولين 1386/87 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی

 :ميدارد ارائه فصل تفکيک به افغانستان
 در و ها ازخانواده منايندگی عدم حلاظ از افغانستان در فقر قبلی حتليل

 و خطرات ملی سروی. است بوده های کمبودی دارای سال های فصل متام برنگرفنت
 ارقام و اعداد که زيرا است بوده های کاستی دارای نيز 2005 سال پذيری آسيب

 افغانستان در فراوانی  فصل که است گرديده آوری مجع تابستان فصل در آن
 ختمين گويا که داشت وجود های نگرانی سلسله يک سروی زمان در. ميرود بشمار

 يک دليل ينمه به است، افغانستان در واقعی فقر گرفنت کشورناديده فقردر 33%
 ميزان نتيجتًا. گرفت صورت نيز 2007 هبار حاصل بی فصل در کوچک منونوی سروی

 از يکی حمدود پوشش و فصل يک به مترکز هرصورت به. رسيد %42 به فقر ختمينی
 . بود فقر قبلی وجتزيه حتليل کمبودات

 : ساحوی کار
 از فصلی مسايل گویجواب مستقيمًا 1386/87پذيری آسيب و خطرات ملی سروی ديزاين

 سنبله الی 1386 سنبله از مکمل سال يک طی در ارقام و اعداد آوری مجع طريق
 ربع يک که است گرفته صورت قسمی ها خانواده انتخاب برآن عالوه. ميباشد ،1387

 رفع جهت  مناسب طرح يک اين و باشد کشور کلی ترکيب دهنده انعکاس ارقام
 درست ختمين تا است الزم اين. بود افغانستان در فقر شناسايی مبنظور نگرانی

 کار 1386/87 پذيری وآسيب خطرات ملی سروی تطبيق هنگام در.  باشيم داشته فصلی
 سروی تعداد کاهش به منجر اين که گرفت صورت طوالنی زمان مدت در ساحوی

 دگردي هبرت آموزش و دقيق انتخاب کيفيت، هبرت کنرتول باعث طريق آن از و کنندگان
 نا مناطق تا ساخت مساعد را زمينه سال يک طول در ساحوی کار آن بر عالوه. 
 زمان مدت يک طی در کشور مناطق از بعضی که زيرا گيرند قرار پوشش نيزحتت امن
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ها موجود منيباشد اما سوالنامه مربوط به آقايان در هر باوجود آن که سوالنامه مربوط خامن. داگ در لغمان
 . چار ولسوالی نامربده موجود ميباشد



 

 زمانيکه ساحوی کار جريان در. مکمل سال يک در نه ميباشند، امن نا سال معين
 امن نا اوقات تقسيم به ابقمط مصاحبه وقت در  PSU واليتی سروی واحد يک

 .3ميگرفت قرار پوشش حتت بعدی تاريخ در بلکه منيشد تعويض فورًا ميشد پنداشته

 سروی به نسبت 1386/87 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی در استفاده مورد ابزار
 :بودند تر باکيفيت و هبرت قبلی های
 آسيب و خطرات ملی ویسر اندرکاران دست ساخنت دخيل مبنظور مشاورهتا نتيجه در

 سال پذيری آسيب و خطرات ملی سروی های نامه پرسش, افغانستان در پذيری
 ها سوال تنزيل يا و اضافه.است آمده بدست 1385 سال  پرسشنامهای از 1386/87

 جتديد و مرور با و گرفته صورت مربوط ساحات در گان کننده استفاده موافقه با
 گان شده بيجا مورد در معلومات قبيل از یزياد موارد سند، اين روی نظر

 درست سنجشن جهت بيشرت سواالت. است گرديده آن جاگزين وغيره معلولين ، داخلی
 با مستقيم ربط که است گرديده اضافه نيز غذائی غير و غذائی مصارف دقيق و

 استفاده ميزان افغانستان در فقر سطح قبلی ختمين در. دارد فقر سطح ختمين
 فعلی ختمين در حاليکه در نبوده، شامل مسکن کرايه ميزان و ديرپا ایازکااله

 موضوع دو اين است، يافته اشتقاق 1386/87 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی از که
 مرکزی نقش مسکن کرايه و ديرپا کاالهای مصرفی ميزان. است شده گرفته نظر مد
 رفاهيت سنجش در اقالم اين مشوليت يعنی, دارد مردم سالمتی و رفاهيت درتعين را
 .ميشوند واقع ممد فقر سطح ختمين و

 در عامه حسابات ۀشعب رهنمودهای براساس مرور غذائی، غير اقالم به ارتباط در
 قلم 13 از اجناس  تعداد آن ۀنتيج در که است گرفته صورت احصائيه مرکزی ۀادار

 مصرف به ارتباط در. تياف افزايش 1386/87 سال سروی در قلم 41 به 1384 سال در
 در سال يک طول در فصلی های نيازمندی جوابگوی تا گرديد اضافه قلم 27 غذائی،

 . گردد 1386/87 سال پذيری آسيب و خطرات ملی سروی

 خانواداه مصرف ۀسران ميزان: رفاهيت گيری اندازه
 معيار تعريف به نياز فقر ارزيابی: است رفاهيت پيمايش برای معيار يک مصرف

 ميباشد رفاهيت اقل حد مناينگر که دارد، را فقر خط آستانه تعريف و رفاهيت
 برای معيار حتليل، اين در. شود می پنداشته فقير شخص يک آن از تر پايين که

 مصرف شاخص ذيل، داليل بر بنا. است خانواده مصرف ۀسران ميزان رفاهيت پيمايش
 .است شده داده ترجيح عايد به نسبت
 ميرود بشمار افراد زندگی در رفاهيت برای مهم و هبرت شاخص يک مصرف اينکه اول

. باشد می نوسان در کمرت يکسال يا ماه يک طی در عايد به نسبت مصرف زيرا
 به نسبت مصرف افغانستان اقتصاد مثل مصرفی و روستائی اقتصاد يک در مهچنان
 خطرات ملی سروی تيبتر مهين به. ميتواند شده گيری اندازه تر دقيق و هبرت عايد

 معلومات حاوی سند اين که است  گرديده ديزاين طوری 1386/87 پذيری آسيب و
 پيمايش يک مصرف اساس بر فقر سطح ختمين. ميباشد مصرف مورد در غنی و جامع
 قبيل از رفاهيت ابعاد ساير تعريف اين در. .ميباشد اقتصادی رفاهيت برای

 حتقيقات که زيرا است نگرفته قرار حماسبه مورد مستقيمآ غيره و صحت,  معارف
 .ميگيرد بر در نيز را رفاهيت ابعاد ديگر مصارف ميزان که ميدهد نشان
 :  است گرديده ختمين املللی بين رهنمودهای اساس بر مصرف
 به 2002 سال در که زيدی و ديتون  های وتوصيه پيشنهادات اساس بر جمموعی مصرف
 سروی در فقر پيمايش برای که ميتود با روش اين. است يافته بنا رسيده، نشر
. ميباشد موافق بود گرفته قرار استفاده مورد 1384 پذيری آسيب و خطرات ملی

                                                            
بصورت ربعوارطوری تنظيم گرديده بودند که بايد ) PSUs(جدول زمانی باز پررسی واحد های منونه يی     3

واحد   2441از جمموعه .گرفتاطمينان حاصل گردد که در هر ربع مهان واحد منونه يی بايد حتت مصاحبه قرار مي
اکثر اين تغيرات بنابر عوامل . تبديل گرديدند) فيصد تبديل 3که کمرت از (واحد   68منونه يی کوچی ها صرف 

 . و اين تغير واحد ها با واحد های منونه يی نزديکرت والسوالی با امن مها واليت بوده. نا امنی شديد بوده



 

 1386/87 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی درسند باکيفيت معلومات و بيشرت تفصيالت
 فمصر ختمينات و  فصلها متام دربرگيرنده سروی اين چنانچه ميباشد، موجود
 فقر جامع گيری اندازه جهت وغيرغذايی غذايی مواد بيشرت ارزيابی بشمول

 مقايسه سروی، وسايل و ابزار در حتوالت اين که است ذکر قابل اما. ميباشد
 . ساخت خواهد دشوار زمان مرور به را فقر ارقام
 خانواده توسط که خدماتی و اجناس منودن تقسيم طريق از نفراز فی جمموعی مصرف

  خدمات و اجناس در. ميگردد حاصل خانواده اعضای تعداد بر  رسيده مصرف به
 استفاده قيمت اندازه و ختمين اندازه ومهچنان وغيرخوراکی خوراکی مواد مصرف

 بطور و گرديده تبديل افغانی پول به مصارف اين. است شامل ومسکن کاالها از
 .  ميگردد بيان ماهانه مبلغ
 :ميشود مشرده جمموعی مصرف در اصلی عنصر غذائی مصرف
 سروی  ارقام ز ا غذا قيمت و مقدار منودن ضرب با غذا جمموعی مصرف ختمينی ارزش
 مورد در ارقام و اعداد. است شده حماسبه 1386/87 پذيری آسيب و خطرات ملی

 که است گرديده اخذ اناث ۀپرسشنام در) 15 خبش(  غذا مصرف فصل از غذا مقدار
 مبصرف گذشته روز هفت در خانواده توسط که است غذايی مقادير متام شامل اين

 مبنظور. است آمده بدست ولسوالی قيمت سروی ۀنتيج در غذا قيمت. اند رسيده
 بشمول است گرديده شامل ختمين در خوراکی مواد متام جمموعی مصرف  منودن تکميل
 خمتلف منابع از که غذاهايی نيز و شده هتيه خانه از بيرون که غذاهای و اجناس
 . خانواده توليدات ويا غذا کمک هديه، مثأل پول بدون معامله چون آمده بدست
 : است برخوردار ويژه ۀشيو يک از غذائی مصرف در تنوع

 ۀشيو غذائی مصرف آيا که است اين معلومات و اعداد کيفيت بررسی برای شيوه يک
 . خير يا و ميکند دنبال را خود ۀمتوقع
 تقسيم( پنجگانه تقسيمات اساس بر غذائی مصرف در تنوع دهنده اننش اول جدول
 و نان طبقه ترين فقير برای. ميباشد) فيصده 20 ۀحص پنج به مطالعه مورد نفوس

 خانواده برای  رقم اين که ميدهد تشکيل را شان غذائی مصارف جمموع %56 حبوبات
 بالعکس گوشت مصرف ودميش مالحظه قسميکه. است يافته کاهش %33 تا ثرومتند های
 را طبقه فقيرترين غذائی مصرف جمموع از %6 صرف گوشت درصورتيکه. است آن

 جمموع %18 گوشت چنانچه شده برابر سه ثرومتندان برای ارقام اين ميدهد، تشکيل
 .ميدهد تشکيل را شان غذائی مصرف

 مصرف ۀسران انميز( پنجگانه تقسيمات اساس بر فيصدی به غذائی مصرف ارزش:  اول جدول 
 )جمموعی

ثرومتندت جمموع
 رين

فقيرتر 2 3 4
 ين

 بر مصرف ۀسران ميزان ختمين
 پنجگانه تقسميات اساس

 حبوبات و نان 56 52 47 42 33 43

 ماهی و گوشت 6 9 12 15 18 14

 لبنيات 10 10 10 10 9 10

 چربی و روغنيات 9 8 8 7 6 7

 سبزيجات 8 8 8 9 9 9

 جات ميوه 2 3 5 8 13 8

 نبات و شکر 3 4 4 4 3 4

 نوشابه 3 3 3 3 3 3

 جات مساله 1 1 2 1 2 2



 

 خانه از بيرون غذا 1 1 2 2 4 2

 غذائی اقالم ساير 0.4 0.2 0.3 0.5 0.7 0.5

 غذا جمموع 100 100 100 100 100 100

 
 :ميگيرد بر در را متعدد اقالم غذائی غير مصرف
 غذائی غير خدمات و اجناس خمارج جمموع از رتعبا غذائی غير مصارف ختمينی ارزش

  انرژی و برق مصارف. ميباشد پذيری آسيب و خطرات ملی سروی خمتلف خبشهای در
 4)خانواده مصارف( دوازدهم خبش از اقالم ساير و) شهری وخدمات مسکن( دوم خبش از
 ارجخم. اند آمده بدست است، شده داده جواب اناث طبقه توسط که شانزدهم خبش و

 گزارش ساليانه براساس که کاالها و ترانسپورت، معارف،  صحی، مصارف مانند
 منابع متام انرژی مصارف. گرديدند ماهيانه ميزان به مبدل بودند، شده داده

 کاه، سنگ، زغال زغال، چوب، تيل، گاز، برق، قبيل از ميدهد قرار پوشش حتت را
 .کود و غژ
 را ثابث های دارائی يا بادوام کاالهای ۀدش استفاده ارزش غذائی غير مصارف 

 :دارد بر در نيز
 ارزش ختمين درمورد کافی معلومات پذيری آسيب و خطرات ملی سروی قبلی سند

 و خطرات ملی سروی سند اما. بود نکرده آوری مجع ديرپا کاالهای ۀشد استفاده
 غنی هنايت هاخانواد جمموعی مصرف از جامع شناسايی حلاظ از 1386/87 پذيری آسيب

 خمتلف نوع 18 از مفصل فهرست يک شامل ذکور برای خانواده ۀنام پرسش. ميباشد
 گاز، بالن خباری، يخچال، از عبارت خبش اين شامل اقالم. ميباشد ديرپا کاالهای

 پليير، دی وی دی ، پليير دی سی تلويزيون، تيپ، راديو، اتو، خياطی، چرخ
 تريشل، موترسيکل، تراکتور، موتر، کل،بايس ثريا، تيليفون پليير، ويدو

 استفاده ميزان. ميباشد آشپزخانه ابزار و پتو گليم، قالين، مبايل، تيليفون
 اجناس اين به که بودجه ارزش)  1: (ميباشد خبش دو از متشکل اجناس اين از

 داشت نظر بادر. زمان گذشت با اجناس هبای کاهش) 2( است شده داده اختصاص
 بطور را بادوام اجناس ۀشد استفاده ارزش که منيتواند معموأل ها هخانواد اينکه
 در معلومات اساس بر کاالها و اجناس از استفاده ميزان دهند، گزارش دقيق
 آن  خمارج به وابسته و گرديده ختمين اموال مشخصات و ذخيروی اجناس مورد

 ازکاالهای وی استفاده ارزش اوسط حد وارقام فرضيات اين براساس. منيباشد
 2.5 رقم اين که ميباشد ماه يک در افغانی 439 حدود در ها خانواده بادوام

 .ميدهد تشکيل را خانواده يک جمموعی مصارف فيصد
 مصارف ميگردد مالحظه طوريکه :است گرديده شامل آن در نيز مسکن کرايه مصارف
 الزم. يدهدم تشکيل را شهری درمناطق ويژه به خانواده خمارج مهم خبش يک مسکن
 در باش و بود درموقع خانواده که باشد خدمات آن شامل مسکن مصارف تا است

  پذيری آسيب و خطرات ملی سروی اخير سند هببود و مرور. بربند لذت آن از خانه
 و وباش بود مصارف ميزان آوردن بدست مبنظور جديد سواالت منودن اضافه به منجر

 ازمجع خانواده 7819 سروی، ۀنتيج در. است رديدهگ مساکن متام ۀکرای ختمينی ميزان
 48 برای تقريبأ که داده گزارش را مسکن اعتبار قابل ميزان خانواده 20576
 گرفته صورت حماسبه روستائی های خانواده فيصد 38 و شهری های خانواده فيصد
 و ارزش با که شده طرح مدل يک مسکن، ۀکرای اندازه آوردن مبنظوربدست5 . است

 .ميباشد عيار مساکن شخصاتم
 :خانواده جمموعی مصرف ۀسران ميزان

                                                            
 .نوادهخانواده ها در سوالنامه طبقه ذکور درج گرديده بودهردو سواالت راجع به خمارج خا  4
ميزان مصرفی را توسط خود شان گزارش داده بود اين , خانواده های که کرايه پرداخته بودند 961متام   5

 .منونه جهت با اعتبار ساخنت ميزان کرايه استفاده گرديده بود
  



 

 ۀاجار ميزان و کاال استفاده ميزان غيرغذايی، مواد غذايی، مواد مصرف جمموع
). مصرف تراکم(  ميدهد تشکيل را ها خانواده مصرف اندازه  جمموع در  مسکن

 را خانواده نفردر فی مصرف خانواده اعضای تعداد به مصرف تراکم کردن تقسيم
 . ميشود مشرده فقر و رفاه ختمين امراساس اين که ميدهد تشکيل
 پنجگانه تقسيمات اساس بر فيصدی به مصرف سهم: دوم جدول

 کرايه
 خانه

 غير مواد کاالها
 خوراکی

 بندی طبقه غذا

 ترين فقير 1 66 25 2 7

7 2 27 64 2 

7 3 30 61 3 

9 3 31 57 4 

13 4 33 49 5  
 ينثرومتندتر

 مجله 59 29 3 8
 NRVA 2007/08:  منبع

 به بندی طبقه براساس ازعناصر هريک مصرف جمموعی سهم دهنده نشان دوم جدول 
 طبقه ترين غريب مصرف جمموع فيصد  66 غذا مصرف مثأل ;ميباشد فيصده 20 ۀحص پنج
 هرگاه ميکند پيدا کاهش مصارف جمموع در غذائی مصارف سهم. ميدهد تشکيل را

 ۀطبق مصارف جممو در غذائی مصارف سهم چنانچه يابد، افزايش رفاهيت سطح
 کاالهای و کرايه مصارف سهم بالعکس. ميباشد فيصد 50 از تر پائين ثرومتندترين

 .ميگردد زيادتر رفاهيت سطح افزايش با مصارف جمموع در ديرپا
 : ميگردد تعين اوليه های نيازمندی ختمينی هبای اساس بر فقر سرحد

 است ارزيابی سرحد فقربه خط و است رفاهيت گيری اندازه اساس مصرف موعجم
 اگر خير؟ يا است منوده کسب را رفاهيت سطح اقل حد خانواده يک آيا اينکه
 اعضای متام آنصورت در گيرد قرار فقر خط حتت خانواده يک در مصرف ۀسران ميزان

 هبای ختمين روش براساس ارزيابی اين در فقر خط. ميشوند مشرده فقير خانواده
 اوليه نيازمنديهای هبای اساس فقربر خط. 6است شده تعين اوليه های نيازمندی
 حد خانواده فرد هر آن در که است خانواده مصرف ۀسران ميزان يا سرحد منايانگر

 آورده بر جهت غذا مصرف( بتوانند کرده رفع را شان اوليه نيازمنديهای اقل
 متشکل فقر خط). خوراکی غير مواد مصرف مهچنان  و انرژی کالری نيازمندی ساخنت

 غذائی غير های نيازمندی برای که فقری خط و  يی فقرغذا خط: است عنصر دو از
 .است شده تعين

 1386/87 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی کميتی ختمينات بر مبنی کالری ميزان 
 .است شده تعين

 ختمين بنابراين ميباشد، کالری نيازمندی حداقل به داشنت دسرتسی غذائی فقر خط
 بنا. ميباشد فقر خط ختمين روند مهم جز يک کالری جمموع از انرژی گرفنت ميزان

 ختمينی نفربطور فی کالری مصرف اوسط حد پذيری آسيب و خطرات  ملی برسروی
 با موافق شده گرفته کالری ميزان ختمين روش اين و ميباشد کالری 2477 روزانه

 که کالری ۀکنند تبديل جدول مهان. ميباشد 2005 پذيری آسيب و خطرات ملی سروی
 مصرف منودن تبديل جهت نيز ارزيابی اين در بود، شده استفاده 2005 سال در

  غذايی مواد مصرف. گرفت قرار استفاده مورد کيلوکالری به ها خانواده غذائی
 کيلوکالری به قبلی يتودم مهان به نان و مرغ ختم مثل به اند مشارش قابل که

                                                            
ريا اساسی بسطح بين املللی استفاده ميگردد، برای جزييات يا ميتود قميت ضرو) Cost of Basic Needs(ميتود   6

 . مراجعه منايد Ravallion (1998)بيشر به 



 

 خطرات ملی سروی های سوالنامه منودن تطبيق خباطر تغيير جدول. 7اند شده تبديل
 موارد منودن اضافه جهت مزيد ارقام  آن به و يافته توسعه پذيری آسيب و

 . 8است شده افزوده غذايی بيشرتمواد
 نسبتًا ۀوادخان يک مصرفی عادات اساس بر غذائی های نيازمندی اقل حد ۀجمموع
 :است شده تعين فقير
 در شان مصرف سطح که اند افرادی آنعده منطقه يا زون هر در فقير نسبتأ طبقه
 های منونه. باشد منطقه مهان حقيقی جمموعی مصرف ۀسران ميزان فيصد 50 الی 20 بين

 نسبتًا ۀطبق از منايندگی و شده يکجا هم با واحد منونه يک در منطقه هر فرعی
 ۀبست از منايندگی واحد ۀمنون اين مصرفی عادات. ميکند کشور سطح در ار فقير

 ساختار در ها خانواده کردن شامل. ميکند را فقير نسبتًا ۀخانواد يک غذائی
 بوده مصرف منطقوی تنوع تامين و دادن انعکاس  مبنظور منطقه هر از غذا ۀبست
 کميت که ميدهد را اطمينان اين واحد ۀدست يک در  آهنا متام منودن توحيد با اما

 باعث دسته اين رو اين از ميباشد، يکسان کشور در فرد هر برای غذا ونوعيت
 برای يکسان و اقل حد های نيازمندی شناسايی باعث ومهچنان شده منطقوی تنوع

 . باشد کشورمی اتباع مهه
 اين آنصورت در ميبود متنوع کشور درسراسر شده معرفی های دسته منابع اگر
 بطور. ميشد مواجه مشکل با يابد، انتقال دسته ازکدام ارزنده مواد  که امر

 دسته مقايسه به دسته يک در مثأل ميداشت وجود بسته برای منبع دو اگر: مثال
 گوشت با ۀدست که ميشد پنداشته چنين آنصورت در ميبود زياد گوشت ديگرمقدار

 . ميکند االترب زندگی سطح و باالتر کيفيت از منايندگی زيادتر
 :است کالری نيازمندی حداقل دارای که غذا بسته قيمت

 يک در فرعی های منونه توسط قلم هر مصرف اوسط حد ۀگيرند بر در که بسته اين 
 حد که کالری 2100 ارزش بعدًا. است کالری 2441 دارای ميباشد، منطقه يا زون
.  ميگردد ختمين باشدمي اوليه های نيازمندی رفع جهت کالری ۀسران مصرف اقل

 در صورتيکه در ميباشد ماه يک در نفر فی افغانی 690 غذا ۀبست ختمينی ارزش
 ارزش حلاظ از. باشد شده گذاری قيمت) شهری مرکزی،( اول زون در اول، ربع

 هر در امسی ارزش حلاظ از اما ميباشد يکسان فرد هر برای غذائی فقر خط حقيقی
 .ميباشد تمتفاو خمتلف های زون در ربع

 و خطرات ملی سروی  مصرف جمموع :است مشخص ها زون حلاظ از غذائی غير فقر خط
 نسبت خوراکی غير مواد به رابطه در بيشرت معلومات دارای 1386/87 پذيری آسيب

 ارزش دارای 1386/87 سال جمموعی مصرف ويژه به ميباشد، 2005 سال جمموعی مصرف به
 هيچ. ميباشد ديرپا کاالهای ۀشد استفاده ارزش و مسکن کرايه يا اجاره ختمينی
 دو هر. بود نشده گنجانيده 2005 سال رفاهيت ميزان در اجناس اين از کدام

. ميکند متيز ثرومتند از را فقير و ميرود بشمار مهم کلی رفاهيت خباطر عوامل
 که اينست دارد وجود رفاهيت اضافی ابعاد منودن شامل با رابطه در که چالشی

 متفاوت ازهم خمتلف مناطق در)  مسکن ويژه به(  اجناس اين ونيازمندی متقي
 ارزش اوسط بطور مثأل. است زيادتر دهات به نسبت شهری درمناطق چنانچه. اند

 را مصارف جمموع %19 و روستائی درمناطق را مصارف جمموع %6 مسکن کرايه ختمينی
 ميان که بزرگ های تفاوت گرفنت نظر مد برای.  ميدهد تشکيل شهری مناطق در

 دارد، وجود خمتلف های زون در خوراکی غير مواد مصرف به نيازمندی و ارزش

                                                            
  :گرام خباطر تفصيالت لطفآ به اين آدرس مراجعه مناييد 200گرام و وزن يک نان  50وزن معين يک ختم مرغ   7

http://www.fao.org/docrep/003/X6878E/X6878E00.htm.  
 .د ياداشت گردد که مصرف مواد غذايی در طبقه ديگر حماسبه اخذ کالوری شامل نبودهاين باي  8

  



 

 گرديده ختمين غذائی فقر خط منودن تکميل جهت زون هر به خمتص غذائی غير ارزش
 . 9است

 شده ختمين فقراء غذائی مصارف) Median( اوسط اساس بر غذائی غير مواد ارزش
 :است

 های خانواده خوراکی غير مواد مصارف بر مبتنی خوراکی غير مواد ختمينی ارزش
 مصرف اينکه و گرفتند قرار مطالعه مورد زون هر در فرعی های منونه در که اند

  منونه اين منودن انتخاب هنگام در. ميباشد فقر خط به نزديک شان نفر فی غذايی
 ختمينی ارزش وسيع  محايت قابليت منونه اينکه يکی: شده گرفته نظر در معيار دو
 تعداد با فقر خط برابر در فرعی منونه موازنه از اينکه ديگر و باشد دارا را

 ما. بتواند گرفته صورت استفاده بيشرت کمرتو مصارف داشنت با ها خانواده مساوی
 تقسيم و مساوی تناسب انتخاب جهت که کنيم می فراهم را ها منونه موازنه چنان
 باال از را منونه فيصد 10 ما. باشد فقر خط از تر پايين يا و ترباال منونه بندی

 غير مواد ارزش ختمين وسپس ¹¹. ميکنيم انتخاب پايين از را ديگر فيصد 10 و
 خانواده های منونه اساس بر خوراکی غير مواد مصرف اوسط اندازه مانند خوراکی

 . گيردمي صورت باشد، فقر خط به نزديک شان مصرف اندازه که های
 :غذايی فقر و فقر تعريف

 غير مواد ختمينی ارزش و غذايی مواد فقر خط جمموع از عبارت کلی بطور فقر خط
 آن باشد فقر خط از تر پايين خانواده يک مصرف صورتيکه در. ميباشد غذايی

 متام آنصورت در شود تثبيت فقير خانواده يک اگر. ميشود ناميده فقير خانواده
 در را غذائی فقر خط ميزان ما مهينطور. ميشوند پنداشته فقير آن فاميل اعضای

 در نفر فی غذائی مصرف اندازه اگر که شده تعريف چنين. گيريم می نظر
 ها خانواده که نيست اين مبنظور باشد، غذائی فقر خط از تر پايين  خانواده

 به را غذا کيفيت ايشان ممکن زيرا ميرسانند مصرف به را کالری ناکافی مقدار
 از کمرت غذای خانواده که است ۀقضی يک غذائی فقر. باشند کرده تبادله کميت

 .ميرساند مصرف به ميگردد، کالری 2100 آوردن بدست باعث  که ضرورت

 :فقر سطح ختمين برای امادگی روند
 و خطرات ملی سروی اساس بر فقر سطح ختمين  :فقر سطح ختمين ختنيکی کميته نقش

 مبنظور. است گرفته صورت فقر ختمين ختنيکی کميته توسط  1386/87 پذيری آسيب
 سطح ختمين درمورد ختنيکی و عمومی توافق ايجاد و مشورهتا مبوقع و درست تأمين
 اسرتاتيژی از ارزيابی و نظارت و پاليسی عمومی رياست عمومی رئيس فقر،

 سطح ختمين کیختني کميته اين توانست اقتصاد وزارت  در افغانستان ملی انشکاف
 فقر ختمين ختنيکی کميته اين تشکيل عمده هدف. دهد تشکيل 1388 سال در را فقر
 در فقر سطح جتزيه و حتليل ختمين، آمادگی جهت امکانات آوری فراهم و حبث

 خباطر را ميکانيزم مذکور ۀکميت. ميباشد مشاری نفوس روش و ساختار و افغانستان
 اين اعضای. منود ايجاد دونرها و افغانستان ولتد بين فقر سطح ختمين باالی حبث

 کمکهای خبش اروپا، ۀاحتادی جهانی، بانک ختنيکی ۀمنايند: از اند عبارت کميته
 وزارت دهات، انکشاف وزارت احصائيه، مرکزی اداره انگلستان، انکشافی
 در جهانی بانک توسط فقر ختمينات 10.اجتماعی امور و کار وزارت اقتصاد،

                                                            
يک روش عوضی ديگر که اين مسله را بيان بکند مهانا حتليل حماسبه تفاوت قيمت ها در جا های خمتلف است   9
غرض مزيد .) تاين مسله نشانگر آن حقيقت  است که در بعضی از نقاط مصرف زندگی بسيار بلند اس: مانند(

 . مراجعه گردد  Jolliffe (2006)معلومات به 
خانواده را با خمارج مصرف غذا حتت خط فقر  50ما , فاميل باشد 500اگر در يک منطقه خمصوص : بطور مثال 10

اين اقدام متضاد منونه , خانواده را با خمارج مصرف غذا باالی خط فقر انتخاب می کنيم  50انتخاب می کنيم و 
ضعف اين , يک فيصدی در ميزان خط فقر غذا قرار ميگيرد -+/بر اساس آنعده خانواده ها که مصرف غذا ها 

اقدام دو جانبه است اسرتاتيژی اندازه حد اقل دقيق را تآمين منی کند و اسرتاتيژی آهسته طرف منونه نا 
وضعيت نامتوازن منونه در ,  فقر نه پايين خط, متوازن با تعداد زياد خانواده ها باالی خط فقر واقع ميگردد

يعنی نشيب تقسيم بندی , خط فقر در مست چپ تقسيم بندی مصرف غذا قرار ميگيرد راستای نظم آزمايشی منونه
اين که حجم زياد بايد بطور عاجل در سمت راست  مبنظور( مصرف غذا بايد مثبت باشد در نقطه تقاطع خط فقر واقع است

 .خط فقر قرار بگيرد



 

 تصويب الذکر فوق کميته توسط و است شده ديده هتيه افغانستان دولت با مهاهنگی
 در فقر از ارزيابی اولين عنوان به طرح اين گزارش ذيل در که گرديده

 ميگردد پيشکش افغانستان
 
 

II. فقر فزيکی و سياسی جغرافيای : 
 نصف از تر اضافه اين بنابر و منوده متأثر را مردم فيصد 36 افغانستان در فقر
 فقر مورد در سرتاسری مشاری سر  .دارند قرار فقر پذيری آسيب معرض در ملت

 تعداد به که  بوده فقير افغانستان نفوس جمموع از فيصد 36 که ميدهد نشان افغانستان
). 3 جدول( ندارند را شان اوليه های نيازمندی ساخنت برآورده توانايی افغان ميليون 9

 را خويش اساسی های نيازمندی مصارف تا منيتوانند نستانافغا نفوس فيصد 36 صورتيکه در
 موضوع مهين. دارند قرار فقر معرض در که دارند وجود هم افراد ديگر سازند، آورده بر
 ختمين برابر در اضافی مصرف تراکم چنانچه است شده داده شرح) Pens Parade ( 1 شکل در
 فقر خط ۀدهند انعکاس درشت افقی خط , شکل اين خواندن خاطر به. است مهوار بسيار فقر
 روزانه اوليه های نيازمندی اقل حد تا است نياز افغانی پول مبلغ مهين به. باشد می
 اينست بيانگر و ميکند قطع فيصد 36 در را مصرف خط فقر خط. گردد آورده بر نفری فی
 های مندینياز اقل حد شان ۀروزان مصرف و داشته قرار فقر خط حتت نفوس فيصد 36 که

 20 ارزش به دارد قرار فقر خط باالی که دار فاصله خط. منيکند تکافو را شان ۀاولی
 که ميدهد نشان اين. ميکند قطع فيصد 53 در را مصرف خط و بوده فقر خط از بزرگرت فيصد
 يک. ميکنند مصرف فقر خط فيصد 120 از تر پائين سطح يک در نفوس نصف از تر اضافه
 .بکشاند فقر به را نفوس از کثيری تعداد ميتواند کوچک منفی ۀصدم

  1386/87 افغانستان در فقر:  3 جدول
CI 95 % خطای 

 معياری
 فقر شاخصهای ختمين

ۀسران ميزان 36 0.58 43.85 37.11
 فقر

 فقر خالی 7.9 0.18 7.58 8.28

 فقر خالی مربع 2.6 0.08 2.44 2.75
,  گرديده تصحيح مرکب طرح منونه در معياری خطاهای ه،گرفت صورت استفاده سطح ميزان از: نوت
 شکل    .11باشد شده هتيه خمتلف قسم به جدول کدام اينکه جبز, است جدوهلا متام کننده مرور نوت اين

                                                                                                                                                                                                
  

11  Howse and lanjouw )1998 ( شواهد را حاضر منودند که خطای معياری ختمينی فقر دارای گرايش بزرگ شاخص
سال    Jolliffe, Sharma and Datt (يک مثال از . زمانيکه فرضيات کاذب در ماهيت منونه طرح داخل گردد, بوده
طرح منونه باعث کم بر آورد کردن  مشخصات,نشان ميدهد در صورتيکه شاخصهای در مصر تعديل گرديد ) 2004

  .اضافه گرديد 212به  187خطای معياری درست از 
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 گرايشی نگارش ۀشيو:  1
 ميدارد ارايه فقر گيری اندازه برای را ديگر پيمايش واحد دو مهچنان 3 جدول

 شاخص). Square Poverty Gap(فقر خالی مربع و) Poverty Gap( فقر خالی از اند عبارت که
 ا حد فاصله اساس بر و است فقر عمق گيری اندازه واحد يک)  P1(   فقر خالی
 فقر خط زير کسانيکه آنعده کننده بيان يعنی.( گرديده تعريف فقر خط وسط
 متام و ديدهگر تشکيل نفوس متام از حقيقت در) Mean( ميانه حاليکه در ،)اند

 شاخص. مينمايد حماسبه نيز را)  فقراند خالی هيچ دارای(اند فقير غير کسانيکه
) Mean( ميانه منحيث که است فقر شدت گيری اندازه واحد) P2( ، فقر خالی مربع
 .شده ذکر ذيل در ميزان اين عمليه. گرديده تعريف نيز فقر خالی مربع

  Pα=1/n∑iI(yi<z)[(z‐yi)/z]α 
 )n  (منونه اندازه )i (است فرد نشانده , )y (مادی رفاه  , )مثال بطور 

 قيمت که است شاخص عمليه)  I(  و است فقر خط دهنده نشان) z) (نفری فی مصارف
 = α يکهوقت  .باشد غلط بيان صورت در صفر و باشد درست بيان که صورت در را يک

  يکهوقت. است يرنفوس فق يصدیف ياو  یسر مشار یباشد اندازه بدست آمده منا 0
α=1  فقر و اگر  خالی آن  نتيجهباشدα=2   ميباشدفقر  خالیمربع  مناينگرباشد. 

فقر را  خالیفقر و مربع  خالی یسودمند: است يعحساس با توز موضوع يک فقر خالی
 يحتوض يرفرد فق يکرومتند به ث فرد يکبا انتقال مقدار اندک پول از  يتوانم

 یرا باال يرفرد فق يکبزرگ نباشد تا بتواند  بسيارانتقال  اين طوريکه ،داد
. فقر ندارد ۀسران ميزان شاخص یباال يریثأت يچانتقال ه ينا. دهد قرارخط فقر 

خود در کاهش  ينکه ا يآبداش هببود م رفاهيت و ميگرددآسوده تر  يرفرد فق یول
 يک ۀمثاب به. ايدمينم ايفا را بارز نقشفقر  خالیفقر و مربع  خالی های شاخص

 شاخصاز  يک يچه يرترفرد فق يکبه  يرفرد فق يکاز  يدانتقال عا يگرال دثم
 يدعوا پول اندک انتقال يناما ا يدهد،من ييرفقر را تغ خالیو  فقر ۀسران های

فقر  خالی مربع شاخصر کاهش د تغيير اين که يدهدم فزايشرا ا يرترفرد فق
   .ييابدانعکاس م

 ۀسران شاخص با آن نسبتفقر  خالی شاخص ديگری ياتاز خصوص  يکی :فقر خالی تفسير
در  22از  يينرتدر پا يرکه بطور اوسط فق يدهدنشان م ينا که) 7.9/36(است  فقر

در  78به  یفقط در سطح مساو يربطور اوسط، فق: مثال.(يگيردصد خط فقر قرار م
 وسطی ارزشفقر  یخالمربع ). يرساندرا مبصرف م اوليه های نيازمندی هبایصد 

 از منايندگی پيمايش اين. است يرفق یفقر و سطح مصرف واقع خط ينمربع تفاوت ب
از  يدکه انتقال عا است دليل مهين به. ميکند جامعه در فقر شدت و فقر گسرتدگی

 یفقر و خال ۀسران ميزان های شاخصکدام از  يرترهيچشخص فق يکبه  يرشخص فق يک
 12 .يدهدفقر را کاهش م خالیمربع  ايدهد،امر منييفقر را تغ

وقوع فقر نشان دهنده تفاوت  یبند يمتقس يک :است يشرتب يیفقر در مناطق روستا
 یسطح مل بهفقر  يناتختم). 4جدول (است  افرادبزرگ نظر به حمل اقامت  یها

 درکه  يکنند،م یزندگ يیکه در مناطق روستا ميآيند بدست افرادی از عمومًا
 وقوع يجه،در نت.ميدهد تشکيل روستائی زندگی را آندر صد نفوس  80 افغانستان

فقر در نفوس  حادثاتاست، اما وقوع  یبه اوسط مل يکنزد يیفقر در نفوس روستا
در  54(بلند  يارها بس یدر نفوس کوچ لیبوده و) در صد 29( يينپا نسبتًا یشهر
فقر در  یخال شاخصه ک يگرددم يدارفقر پد یشاخص خال يلشکل از حتل ينع. است) صد

 حتليل. است ينتر دها بلن ینفوس کوچ ينو در ب) در صد 6( يينرتينپا یمناطق شهر
 يرفق ی،فقر در مناطق شهر یبودن خال يينکه بنابر پا ميدهد نشان تر عميق

                                                            
را ) 1984(فقر و مناهايی شکاف فقر مربع فوسرت،گرير و توربيکه )شکاف(برای چزيات بيشرت در مورد فاصله 12

مانند مناطق (وچک شکاف فقر مربع نيز خواص هايی سودمندی دارد که اگر فقر در يکی از گروپ هايی ک. ببينيد
). 1991فوسرت و شروکس (افزايش کند و در ديگر جای کاهش نکند بنا فقر مرتاکم نيز بايد افزايش کند ) شهری

اين را بعضا بنام سازگاری گروپ کوچک ياد ميکنند و يک خواصی است که توسط ختمين هايی فقر حساس توزيع 
 .دويا کاکوانی نشانداده منيشو 1976مشهور مانند سن 

 



 

 خالی يسه،در مقا. در فقر قرار دارد يیروستا يراوسط به اندازه فق بطور یشهر
 یدر صد است، نشان دهنده آنست که کوچ 14 يعنیتر دلنب ها نسبتًا یفقر در کوچ

با  يسهبه مقا یکوچ يربلکه در اوسط فق يربندفقر رنج م گسرتدگیها نه تنها از 
 یوقوع فقر نشان دهنده تفاوت ها یبند يمتقس يک. تاس يرترگروهپا فق يگرد

  .بزرگ نظر به حمل اقامت است

متنوع، آب و هوا و  ينزم به نظر :يکندنظر به منطقه فرق م يادفقر تا حد ز
. يکنددر سراسر منطقه تفاوت م يری، فقر در افغانستان بطور چشمگزراعتی ۀمنطق

 ملی سروینشان داده شده است و نظر به  5فقر در سطح منطقه در جدول  يزانم
 یو جنوب غرب یفقر در مناطق مرکز يزانم ينکمرت 1386/87 پذيری آسيب و خطرات

خشن و دور بودن آن،  یبا آب و هوا) یمرکز یکوهستان(غرب  یزون مرکز. است
 تفاوت دهندهنشان  2شکل . 13يدهددر صد نشان م 45سطح فقر را تا ارتفاع 

قابل مالحظه فقر در  تقاوت يک که ميدارد بيان و ميباشد، نقشه روی يی منطقه
 ياتم والاست که متا ينا يانگرب) Annex 1( 1 يمهضم. 14وجود دارد ياتسراسر وال

سطح ( ترين بلندتا به ) ينرتپا يصدف 20از ( پاينرتينکه از  یها یبه پنج کتگور
  ).فيصد  58 از بيشرت فقر

 حمل اقامت  يکتفک بهفقر  يزانم: 4جدول 

در صد فاصله  95 (%) فقر  يزانم 
 يناناطم

 31.4 26.8 29 یشهر

 37.7 35.1 36 يیروستا

  60.3 48.3 54 یکوچ
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 منطقه     يا زون تفکيک بهفقر  يزانم: 5جدول 

 (%) فقريزانم منطقه
 30.1 یمرکز
 43.7 جنوب
 45.0 شرق

 36.8 مشال شرق
 39.5 مشال
 35.4 غرب

 22.7 جنوب غرب
 44.9 غربیمرکز
  36  یمل
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 يتوال و زون  يکتفک به فقر: 2 شکل
 منطقوی فقرميزاناليتو سطح در فقرميزان

                                                            
: غزنی،پکتيکا،پکتيا،خوست؛ شرق: کابل،کاپيسا،پروان،وردک،لوگر،پنجشير؛ جنوب: مرکزی 13

: ننگرهار،کنرها،لغمان،نورستان؛ مشال شرق
: ربغ بادغيس،هرات،فراه؛ جنوب :مسنگان،بلخ،جوزجان،سرپل،فارياب؛غرب:بدخشان،ختار،بغالن،کندز؛مشال

  .دايکندیوغور،باميان: یمرکز ابل،ارزگان؛ غربز نيمروز،هلمند،کندهار،
فيصد  14نشان دهنده اين است که تفاوت سطح فقر در سراسر واليات مبين ) Variance(يک راه حتليل تفاوت   14

 . تفاوت فقر در سطح کشور است
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مردم   درصد 80 درحدود: دارد ارتباط فقر با زياد حد تا جغرافيايی ياتخصوص
 امرار زراعت  ازطريق عمدتًا و يکنندم زندگی يیروستا مناطق درافغانستان 

 قرار يرثأت حتت يممستق بطور را رفاهيت و فقر ينزم  مشخصاتکه  ميکنند معاش
هم  از افغانستان مناطق سراسر در يریچشمگ طور به ينزم. يتواندم داده

 و دشت به یمرکز مناطق و شرق مشال در بلند ایکوه یها قله از: است متفاوت
 يتیوال فقر نقشه 3 شکل. یغرب جنوب در صحرا به و غرب و مشال در مهوار ينهایزم
 دو يبترک با ، يلحتل و يهجتز ينا در. يکندم يسهمقا ينزم انواع نقشه با را

 ينزم نوع 12 به را درافغانستان ينزم مناطق ما ی،کوهستان يایجغراف از بعد
 از برجسته ینامهوار نقشه حمدوده .15مرتفع و برجسته ینامهوار: يکنيمم یبند طبقه

 عنو ينمهوارتر ها دشت. است شده داده نشان 3 شکل ب نقشه در ها کوه به دشتها
 در ها کوه و ها تپه. يآيندم ها پالت و ها پلتفورم آن دنبال به بوده ينزم

 نوع هر در. دارند قرار است نامهوار يشرتب ينزم آن در که يفط يگرد یانتها
 نشان ب نقشه. شود يمتقس يشرتب ارتفاع، توسط يتواندم برجسته، مناطق ینامهوار

 ها با دشت از متشکل نستانافغا یغرب جنوب های خبش از ياریبس که يدهدم
 نورستان، در اکثرًا بلند یها کوه يکهحال  در يباشد،باالم و سطمتو ارتفاع
 .دارند قرار یمرکز کوهستان و بدخشان

 ينفقر و زم يزانم ینقشه ها: 3شکل 
 الفنقشهب نقشه
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 منابع کاربرد: امداد های کالس و جديد شناسی کوه )2001(مايکل ميبيک،پاميله گرين و چارليس ورومسارتی  15

 45-34: 2001 فربوری 01 مشاره 21 جلد توسعه و کوه حتقيق مجعيت توزيع و ای قاره آب جهانی
  

 ميزان فقر در سطح واليت

(%)ميزان فقر  



 

 
 با زمين دادن ربط: دارد را یصعود  يشگرا ها تپه و یکوهستان طقمنا در فقر

 جدول در يکهطور .16دهد یم نشان را فقر جالب مشخصات خانواده معلومات و اعداد
 است درصد 28 تنها دشت در ساحات وسطا رطو به فقر يزانم يشود،م نشان داده 6

 فقر يزانرفت، م یم انتظار که مهانطور. يباشدافغانستان م سراسردر ينکمرت که
 يانگينم که یمناطق در: مثال است باال" بلند ياربس" ارتفاعات در خصوص به

 که يايیجغراف مؤثر عامل يگانه ارتفاع هرچند،. است مرت 4000 از يشب ارتفاع
 فقر و ارتفاع ينب رابطه يکهحال  در يتواقع در .نيست ميدهد کاهش را رفاهيت

 منظور به. دارد را تر یقو ًانسبت نقش ينزم یرنامهوا نيست، مستقيم کامًال
 يگرد یها يژگیو منودن يلدخ يه،جغراف و فقر يچيدهپ رابطه ينا يحتوض

 بازارها به یدسرتس و جاده ارتباطات ، نقل و محل حمصول، نقشه مانند يايیجغراف
 .باشد يدمف است ممکن يه،جتز و يلحتل در
 
 
 

 ينمز نوع  يکتفک به فقر يزانم: 6 جدول
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خطرات و  یمل سروی: دارد افغانستان در فقر با یقو ربط) بودن یمومس( فصل
خانواده جهت بدست آوردن معلومات فقر و  یبررس يناول  1386/87 يریپذ يبآس

 در يادگيری به قادر را ماکه  بودسال در افغانستان يک ياندر جر رفاهيت
 در شده یآور مجع اطالعات. يسازدم افغانستان در فقر و فصل ميان ربط مورد
 یفصل بزرگ یها تفاوت سال فصول متام در 1386/87 يریپذ يبخطرات و آس یمل سروی
. يکندم ينیب يشپ تزراع به مربوط عمدتًا یاقتصاد يترفاه به ارتباطدررا 

 يدشد يطشرا و یخشکسال با حرارتی شديد حوادث معرض در افغانستان ،عالوتًا
 در. ميدهد قرار تأثير حتت شديدًا را فقير جوامع يشتمع کهدارد  قرار مستانز

 قرار يرتاث حتت يزن را نقل و محل يدشد زمستان يطشرا موارد، از ياریبس
 در ًااغلب که بدخشان ياو يکندیدا يان،بام مانند باال یکوهستان مناطق .ميدهد

از  يگردند،مسدود مکامل  طورب ها جاده برف جتمع يلدل به زمستان یها ماه طول
 فصل طول در ياتح یبقا ، جوامع ينا در. يشوندم یمنزو افغانستان ياتوال يرسا

 زمستان از قبل آن جتمع به قادر ها خانواده که يیغذا يرذخا به یبستگ زمستان
 اثرات يباتترک افغانستان اقتصاد در معاش امرار يعتطب يدتول. دارد ،بودند

 وصل خارج یبازارها به دشواری با ًااغلب قصبات و اءقر. است يدشد یفصل
 خود که يیغذا مواد بر يیروستا مناطق در ها خانواده يجهنت در و ميگردند

 .اند متکی اند کرده يدتول
 23 اول ربع در فقر يزانم يشود،م يدهد 7در شکل  يکهطور. فصل تفکيک بهفقر 
 هبار فقردر ينباالتر. است سال لطو در فقر يزانم ينتر يينپا اين و بوده درصد

 دو هر در فقر يزانم(يباشددرصد م 46 یال 44 حدود در که است 1387 تابستان و

                                                            
 سطح در زمين های معلومات فقر، تجزيه و تحليل جهت خانواده معلوماتارزيابی آسيبپذيری و خطر ملی با  ادغام از قبل که است ذکر به الزم  16

  .شود می استفاده تراکم معيار عنوان به مناطق توسط عانوا اکثر ولسوالی، سطح در. است شده آوری جمع ولسوالی
  



 

 چون است کم فقر يزانم اول ربع یخبش در). است مشابهارقام   یدارا سال ربع
. است شده  دريافت خزان در خرمن عمده حمصول یآور مجع از پس بالفاصله معلومات
 در 32 به فقر يزانم دوم ربع در شد، زمستان فصل وارد افغانستان که مهانطور

 يیغذا مواد يمتق یجهان حبراناز افغانستان  4 و 3 ربع طول در. رفت باال صد
 در. گرديد باالتر فقر يزانم به منجر یحت قوی لاحتما و به ديد صدمه شديًد

  يمتق حبران توسط افغانستان در فقر دادن قرار يرتاث حتت و درک حاليکه
 به تا حبران ينا که ميدهد نشان يهاول شواهد است، يشرتب يلحتل و يهجتز يازمندن

  17.است منوده ها خانواده يترفاه رب مالحظه قابل یمنف اثر حال
 فصل  يکتفک به فقر يزانم: هفتم جدول
ميزان فقر  فصول سال ربع

 )فيصد(
وقت مجعاوری ( 2007خزان سال  1

 )خرمن
23.1 

 31.8 2007/08مستان سال ز 2
 43.6 2008هبار  3
 46 2008تابستان  4

36ساالنه
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  :مالحظه کرد  يیغذا مواد مصرف نوعيت در توان یم را يیغذا مواد يمتق حبران
 ارتباط که است شده منعکس يزن رفاهيت پيمايش در در فقر ربعوار تقسيمات

 نشان فصل تفکيک به را خمتلف متحولين 8جدول . ددار غذا مصرف با يکرتنزد
 يی،غذا فقر يزانم ی،کالر کمبود يزانم از اند عبارت متحولين اين. ميدهد
 که است توجه قابل اين اوًال. یامس  يیغذا مواد مصرف و حقيقی يیغذا مواد مصرف
. ماند یم یباق ييرتغ بدون سال سراسر در يادیز حد تا امسی يیغذا مواد مصرف

. است یافغان 1200 از کمرت  يیغذا مواد امسی مصرف طور اوسط به ربع، هر در
 حماسبه( یبررس يانجر در غذا يمتق يرتغ وجود با شود يمتنظ مصرف يکهزمان

 فاصله یها کردن تفاوت حماسبه ينمهچن و ،حبران حالت در يیغذا مواد يمتمنودن ق
 از بعد اول ربع در مصرف یواقع ارزش. است متفاوت کامال نقشه) يمتهاق در یا

 20 حدود در یواقع صارفم زمستان ورود با اما است ينباالتر یخزان حمصول برداشت
 ينا افغانستان به يیغذا مواد يمتق حبران يدنرس با سپس و ميابد کاهش درصد
 حبران یط در  4 و 3 یها ربع در مصرف مقدار به نسبت. يکندم يداپ ادامه کاهش

  .بود باالتر درصد 50 حدود در اول ربع مصرف يی،ذاغ مواد يمتق
  ربع توسط غذا مصرف يزانم: 8 جدول
ميزان کاهش فصول ربع

 (%) a کالری
ميزان فقر

 (%) bغذايی
مصرف غذا

 )ريال(
مصرف غذا

 )نومينال(
 1196 24201200 خزان 1
 1122 2331960 زمستان2
 1129 3245789 هبار 3
 1183 3442798تابستان4
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 مصرف غذايی پاينرت از خط فقر bکالری و  2100مصرف پاينرت از  a: ياداشت

 کاهش با مهزمان  :ميگردد تبادله غذا کميت با غذا کيفيت که دارد وجود مدارک
 توسط که ارزش با يیغذا مواد کمرت مصرف با افراد تناسب ، يیغذا مواد مصرف

 به یگاه مفهوم ينا. است شده برابر دو از يشبشده،  مشخص يیغذا مواد فقر خط
 برابر دو از يشب بر يزانم ينا که یحال در. يشودم ياد يیغذا فقر يزانم نام

                                                            
 افزايش به اشاره دو هر اثرات. است سازگار غذا قيمت افزايش و فصلی اثر دو هر با 3 ربع در فقر افزايش  17

 اين اما کند، حفظ را بلند فقر ميزان متداوم، بلند سطح غذای قيمت که ميرود انتظار ،4 ربع در. دارد فقر
 جهت ها کوشش. ميکند را تابستان در فقر آمدن پايين توقع کسی که است شده آميخته باهم فصلی اتتاثير با
  داشت خواهد دوام بيشرت جتزيه و حتليل مناطق بودن برای فقر ميزان در ذاتی تغيرات موخنتآ هبرت



 

 را) یکالر کمبود ميزان( يلوکالریک 2100 از کمرت مصرف که مردم سهم يده،رس
 کمرت نفوس از درصد 24 ، اول ربع در. است همنود يشافزا درصد 42 حدود دردارند 

 مواد یبرا یکالر يارمع يک اين که(کردند مصرف روز هر در يلوکالریک 2100 از
. منود يشافزا درصد 34 به یکالر کمبود تناسب ،4 ربع در و) است فقر خط يیغذا

 با یکالر کمبود ميزان به نظر يیغذا مواد فقر يزاندرم يعسر يشافزا يشرتب
 فدا يعنی( ميدهند يحترج يفيتک بر را يتکم ردمم که است سازگار مفکوره ينا

 ).خود يیغذا مواد مصرف کاهش عنوان به یکالر یبرا يفيتک کردن
  اقامت حمل مناطق و ربع توسط غذا مصرف: 9 جدول

مصرف غذا 
 )نومينال(

مصرف غذا
 )ريال(

اخذ کالوری کمرت از
 در روز 2100

مصرف غذا حتت خط
 فقر

منونه مکملربع
1 1196 1200 24% 20% 
2 1122 960 23% 31% 
3 1129 789 32% 45% 
4 1183 798 34% 42% 

روستايی و کوچی
1 1162 1167 22% 21% 
2 1063 918 24% 34% 
3 1075 761 32% 48% 
4 1123 755 35% 46% 

شهر
1 1331 1330 30% 18% 
2 1359 1129 21% 18% 
3 1350 905 30% 31% 
4 1424 969 27% 25% 

 ييرتغ یساحو کار يانجر در شده مصرف ئیغذا يبترک اوسط که دهد یم نشان 4 شکل
 از يشب یاندک کمک یاصل یغذائ مواد مصرف ،)اول ربع( 1386 هبار در. است منوده

 فقر که یهنگام ،اخير ربع توسط. است کرده خانواده یکالر کل مصرف به درصد 60
 متوسط طور به درصد 70 حدود در یاصل یغذائ مواد بود، شده برابر دو از يشب

 .است کرده کمک یکالر کل مصرف به
  در هر ربع  یکالر سهم: 4 شکل

 
 يتبر محا يدتاک کشورها از یبرخ در پاليسی واکنش يی،غذا مواد حبران جريان در
 يی،روستا کشاورز یها خانواده با يسهمقا در که کرده، هاشهر در فقرا از



 

 هر. يستندن خود يیغذا مواد يدتول يا و باالتر یها متيق یدستاوردها به قادر
 مورد در. ميگيرد تعلق یخاص ی منطقه و کشور به روش، ينا موثريت چند

 یشهر مناطق دو هر در فقر يشافزا. يشودم يدارپد متفاوت تصوير ، افغانستان
مراتب  به يیروستامناطق  در يیغذا فقر يشافزا اما دارد، وجود يیروستا و
 که آنست دهنده نشان واين  بوده یشهرمناطق  در فقر  يشافزا از رتيشب

 . 18دنيسنت بلند یها يمتازق برداری هبره به قادر يیروستا یخانواده ها
داشته  يمارتباط مستق یفصل تغيرات با يیغذا مواد يمتق حبران اينکه رکد با 
 ينالبته ا .است گذاشته مستقيم يرتاث يیروستا های خانوادهرفاه  باالی و

 کاهشبصورت کل   معلومات اين .دارد نياز يشرتب جتزيه و حتليل يقات،حتق بهموضوع 
 اين عمده طور به که ، يدهدم نشان يیغذا مواد حقيقی مصرف در را يریچشمگ

 مصرف تصوير ذيل جداول. است شده يرگرفتهفق يرغ یها خانواده از مصرفتصوير
 يی،غذا مصئونيت و ،واقعی نيمه و یاقعو يطشرا در فرد را  هر يیغذا مواد

 خانواده از یخبش و یکالر 2100 از کمرت مصرفروزانه  کالری يریگ اندازهوبراساس
 در تصورات ينا. ديکننم يابیرد را یفقرغذا خط از کمرت ارزش کننده مصرف یها

 يشرتبمراتب  به يرفق يرغ مصرف در کاهش کهشده اند  لست يرفقيرغ و يرفق طبقه
 يیغذا مواد يمتق یفور رفنت بلنددر يیغذا مواد مصرف یواقع ارزش .است هبود
 یبرا کاهش ينا يکهحال در يآيد،م يينپا درصد 3 حدود در يرفق های خانوادهدر

 خانواده چون نباشد تعجب یجا يدشا ينا. است درصد 28 يرفقيرغ یها خانواده
 است ممکن آبنا يکنندم مصرف را موجود ارزان یغذاها قوی احتمال به يرفق یها
 يرفق يرغ یها خانواده مانند يشرتیب يریپذ انعطاف يیغذا مواد مصرف کاهش در
 .باشند نداشته را
 
 
 

 فقر وضعيت و ربع براساس غذا مصرف: 10 جدول

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 يیغذا مواد درمورد يرفق یها خانواده توسط یواقع مصرف که يکندم مشخص 10 جدول
 با. است مانده یباق )در صد کاهش 3فقط با ( يرتغ بدون ها عرب در يادیز حد تا

و  کم يیغذا موادکننده  مصرف يرفق های خانواده حصه 3/  4 حدود که ينا به توجه
 البته که)بودهفقر خط غذای مواد از کمرت شان غذای مواد مصرف( ندا هبود يزناچ
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 در ..ميباشد يیغذا مواد مصرف کاهش یدر راستا يشانعدم تالش ا يانگرمنا يلدل ينا
 خود یغذا مواد یواقع مصارف در را یبزرگ کاهش يرفق يرغ یها خانواده ، مقابل
 موضوع 3 یبررس به ما ذيل در. ميباشد4/1 از يشب کاهشآن  که ،اند آورده بوجود
 استفاده تنوع کردن يمتنظ بر مبتنی يشرتیب یشواهد که يپردازيمم يیغذا مواد تنوع
 تنوع ارقام يکهحال در يسازد،م فراهم را يرفقيرغ یها خانواده سطتو غذای مواد
 .اند مانده یباق ييرتغ بدون يادیز حد تا يرفق یها خانواده یبرا
   ربعوار و فقر سطح براساس غذايی مواد مصرف تنوع:  11 جدول

غذايیمصرف حساب
)WFP( 

غذايی تنوع -1 حساب
)FAO( 

 غذايی تنوع -2 حساب

کاملمنونهربع
167.89.4 16.0 
2 61.29.1 14.5 
3 57.88.6 12.4 
4 57.78.6 12.0 

فقير
1 52.38.5 11.1 
2 49.28.3 10.8 
3 50.78.1 10.2 
4 51.58.0 9.7 

فقيرغير
1 72.09.6 17.3 
2 66.89.4 16.1 
3 63.29.1 14.1 
4 62.99.2 13.9 

 42.0 112.012.0اکثرحد
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 ترکيب تنظيم  برای فقرا تالش  که يابيم می در غذايی تنوع سنجش و بررسی با
 نشان غذايی تنوع برای را مقياس سه  11 جدول.است بوده کمرت خويش غذايی رژيم

 شاخص .باشد می غذايی مصرف کيفيت و فراوانی هردو، حصول آن هدف که دهد می
  که شده وزن فريکوينسی  جمموع به مساوی) WFP( غذايی مواد مصرف اندازه اول،

 رسانيده مصرف به گذشته هفته درطول غذايی گروپ 8 در را غذاها ها خانواده
 سراسر در اکنون و شد ايجاد WFP توسط جنوبی افريقای در شاخص اين ـــ اند،
 تنوع  اندازه دوم، شاخص . 19شود می استفاده غذايی مصئونيت حتليل برای جهان
 که) 12 جمموع از( غذايی مواد  شده نا وزن ارقام جمموع به مساوی) FAO( یغذاي
 گروپ 12 شاخص، اين .است شده مصرف گذشته هفته طول در خانواده عضو هر توسط

 اندازه سوم، شاخص .است کرده اخذ) FAO( غذايی موازنه جدول از را  غذايی
 کم از کم خانواده عضو هر که ناشده وزن روزهای جمموع به مساوی ،2 غذايی تنوع

 .باشد کرده مصرف حبوبات غير غذايی گروپ شش مجله از آنرا رقم يک
 تغذيه در غذای تنوع اوسط بصورت که ميدهند نشان ربع سه های شاخص بررسی 

) WFP( غذايی مواد مصرف اندازه وقتيکه,  اما ميباشد کمرت فقير های خانواده
 جريان در فقير های خانواده برای آهنا ، مبگيري نظر را) FAO( 1 غذای تنوع و

 براساس که,  سوم مقياس .اند نداشته چشمگيری کاهش کدام غذای مواد حبران
 .بود يافته کاهش,  بود گرديده مصرف درآن غذا خاص نوع روزهائيکه تعداد
 در WFP غذای تنوع  اندازه,  فقير غير های خانواده برای,  ديگر ازطرف
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 20% ،2  غذای تنوع اندازه و بود يافته کاهش فيصد 10% غذای دموا حبران جريان
 که کند، می کمک را حتقيق و بررسی پروسه مدرک اين.  بود يافته کاهش فيصد

 و تنوع از,  غذايی مواد قيمت بزرگ های حبران زمان در ظاهرًا فقير غير افراد
 ظرفيت فقرا که رسد می نظر به چنين ــ شوند می برخوردار غذايی پائين کيفيت
 برون حبران اين ازعهده ايشان و ندارند غذايی تنوع در کاهش برای را کافی
 زمان اين در که,  است امهيت قابل امر اين شناسايی يقينًا.  توانند منی رفته
 4 ربع در افراديکه بيشرتين, بوده گسرتش درحال مهچنان فقير های خانواده نفوس
 مواد توزيع حالت اينکه از و اند، بوده غنی) 1( ربع در ميشدند، حمسوب فقير

 کتله فعًال فقرا برای مصرفی مواد توزيع که ميرود امکان شده، بدتر  مصرفی
 .باشند داشته فقر درخط را بيشرتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. عايداتی های فعاليت و اشتغال: 
 دارد بستگی فقر با عميقًا ها خانواده اعضای درآمد و کار اايجاد های فعاليت

 و غذا با ارتباط در ها خانواده با که ميتوانند مند سود های فعاليت ــ
 حتليل. يابند جنات فقر به شدن مبتال از آهنا تا کنند کمک اساسی نيازهای ساير

 کاهش های پاليسی  به تواند می رفاهيت و خانوادگی های فعاليت ميان رابطه
 اقتصاد باالی رمسی غير سکتور تسلط که است اين حقيقت. بگيرد ارتباط فقر

 امهيت قابل بيشرت را خانوادگی های فعاليت بررسی مترکزبر داشته، وجود افغاهنا
 .سازد می

  ها خانواده اساسی درآمد منابع
 يک عموم طور به افغانستان. باشد می افغانستان مردم معيشتی اصلی منبع زراعت
 کشوررا اين نفوس جمموع فيصد 80% روستايی های خانواده که  ــ بوده روستايی کشور

 کشور سراسر در فقر جمموع فيصد 84% روستايی مناطق در فقر سطح و ميدهند، تشکيل
 مهم هنايت فقر کاهش و اقتصادی توسعه برای زراعت سکتور بناء،. دهد می تشکيل را
 افغان های خانواده فيصد  36 که دهد می نشان) NRVA2007/08( سروی معلومات. است
 ديگر فيصد 6 و ميباشند خود آمد در اصلی منبع منحيث زراعتی های فعاليت بر متکی
 را 12 جدول( هستند آورند می بدست زراعتی منابع از که های بردستمزد متکی مردم



 

 پايين سطح با مستقيمًا برزراعت اقتصادی وابستگی 20درحاليکه ).منائيد مشاهده
 های فعاليت مصروف ها خانواده فيصد 50% از بيشرت واينکه دارد، ارتباط شهرنشينی
 بازار برای را چيزی هيچ اما, است آهنا آمد در اصلی منبع زراعت و هستند زراعتی
 . اند مشغول معيشتی زراعت به بيشرت آهنا بلکه کنند، منی توليد

 خانواده مهچنان) 12( جدول.دارند هم از جمزا های فعاليت شهری و روستايی مناطق 
 مناطق  دهنده تشخيص که کرده بندی تقسيم آهنا درآمد اصلی منبع براساس را ها

 شهری و روستايی تقسيمات,  منتظره طور به 21ــ باشد می نشين شهر و روستايی
 را خود اعاشه نشين شهر مناطق های خانواده. باشند می برجسته های تفاوت دارای

 ها خانواده فيصد 44% مثال طور به ــ آورند می بدست زراعتی غير های فعاليت از
 خانواده فيصد 37% و آورند می بدست زراعتی غير منابع از را خويش کاری دستمزد

. باشند می مشغول نقل و محل سکتورهای ودر وری پيشه جتارت، چون های فعاليت در ها
 خانواده فيصد 50% از بيشرت زراعتی های فعاليت ديگر، طرف از روستايی، مناطق در
 26%  زراعتی، غير های فعاليت دستمزد که است ذکر وقابل,  هند می تشکيل را ها

 . دهند می تشکيل را آن جمموع فيصد
 (%)درآمد اصلی منبع براساس ها خانواده تقسيم:  12 جدول

 ملی شهری روستايی 
 36.1 2.8 44.4 زراعت
 19.4 1.3 23.8 خانوادگی مصرف

 16.8 1.5 20.5 بازار
 5.7 0.5 7.0 زراعتی دمز دست
غير مزد دست

 زراعتی
26.3 44.3 29.9 

وری،محل جتارت،پيشه
 ونقل

12.0 36.6 16.9 
های آمد در

 انتقالی
7.0 5.5 6.7 

 4.7 10.2 3.4 ديگر
 100 100 100 جمموعه

 
 . سازند می متاثر را افغان های خانواده معيشتی های اسرتاتيژی فصلی تغيرات

 تفاوت با افغانی، متوسط های خانواده کشور، در هوا و آب تغير نتيجه در
 بودوباش حمل براساس و اصلی درآمد توليدی های فعاليت خود مربوط توجهی قابل
4 اصلی منبع از خودرا آمد در ،)کنيد مشاهده را 13 جدول( 

  سال در حصه3
 های درآمد اعظم خبش که يیروستا های خانواده منتظره، طور به .آورند می بدست
 يا هستند، آزاد شغل دارای يا آورند می بدست زراعتی های فعاليت از را خود

 تغيرات از افراد اين بيشرتين ميدهند، اجنام دستمزد آوردن بدست خباطر را کاری
 معيشت اصلی منابع از هم سال نصف برای توانند منی حتی  و ميشوند متاثر فصلی
 در طوريکه. باشند می روستايی های خانواده اينها که د،کنن استفاده خود

 سهم زمستان، فصل در بيشرت و هبار فصل جريان در شده، داده نشان) 5( تصوير
 اصلی منبع هبحيث زراعت مربوط های فعاليت گزارش، براساس که های خانواده
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 . به مهين خاطر مترکز بر منبع اصلی عايد قابل استدالل است. فيصد عايد ساالنه خانواده راتشکيل می دهد
گرفته شده، کودها براساس  8نشان داده شده ، ازکودهای فعاليت عايد درخبش  11منابع درآمد که درجدول  21

توليد : زراعت برای بازار. توليد حمصول، توليدات مواشی: زراعت برای مصرف خانگی .ذيل طبقه بندی شده 
وفروش حمصوالت زمينی، توليد وفروش کوکنار، توليدات وفروشات ميوه ها ، توليد وفروش مواشی، فروشات غذاهای 

دستمزد . ر، چوپانیکاردستمزدی کوکنا) بدون کوکنار(کاردستمزدی زراعتی: دستمزد زراعتی. ازقبل آماده شده 
معادن، خدمت /ملل متحد/NGO/ معلم/ ماموريت/آسيابان ، سايرکارهای  دستمزدی،  کارختصصی ، معاش: غيرزراعتی

فروشات قره قل، /دکانداری، جتارت فرامرزی، چوب سوخت /خرده جتارت،: دراردو،جتارت، پيشه وری، محل ونقل
وارسالی، تقاعد، سايرسودهای دولتی،عايد اجاره ای، فروش وج: نقل، انتقاالت /پيشهوری،قالين بافی، تکسی
  .غذای کمکی، گدايی،قرض گرفنت



 

 متکی هک است آهنای سهم از کمرت توجهی قابل طور به ميشوند، مشرده آهنا درآمد
 . باشند می وری پيشه و جتارت، نقل، و محل بر
 نوع هيچ زمستان فصل جريان در افغان، های خانواده فيصد 40% اوسط، طور به

 گذشته، نتايج تاييد به .آورند منی بدست  خويش عوايد اصلی منابع از درآمدی
 یمعيشت برزراعت آهنائيکه خصوص به(  زراعت بر متکی که روستايی های خانه
 نشان) 5(  جدول در طوريکه.  هستند فصلی تغير قربانيان بيشرتين)  هستند متکی
 آهنا درآمد اصلی منبع که روستايی های خانواده فيصد 15.3% فقط, است شده داده

 منبع ميتوانند مهچنان و ميکنند توليد خويش خانگی مصرف برای و  است زراعت
 با مغاير سهم اين.  کنند دارینگه زمستان ماهای جريان در خودرا آمد در

 می بفروش بازار در را خود زراعتی توليدات که های خانواده فيصد% 34,6
 زراعتی دستمزد  خويش های فعاليت از  که هستند کسانی فيصد 45% و رسانند،

 مواشی های سرمايه فروشات و توليد زمستان، در .است متفاوت آورند، می بدست
 فيصد 41( % قرضه و)  فيصد 20( % زراعت از خارج کاری دستمزد بوده، فيصد %41

 زمستان، های ماه بر عالوه. باشند می خودکفا دهاقين معيشتی ثانوی منابع) 
 دارند ضرورت اند مشغول زراعتی اعاشه به که های خانواده فيصد 60% حدود در
 موجوديت تضمين. باشند نيز هبار درجريان ديگردرآمد منابع جستجوی در تا

 در ها خانواده اين به کمک برای جدی شرط پيش يک)   ثانوی(  آمد در منابع
 مصئونيتی های شبکه انکشاف خمصوصآ،. باشند می سال متام در شان مصرف تنظيم

 دستمزد آوردن بدست خباطر استخدام روند ايجاد برای ها پاليسی و فصلی مهم
 از بيش های قرض و ها خانواده اين های سرمايه شدن وکم زراعت از خارج

 فقردارد بر بالقوه و عمده تاثيرات و,  کرد خواهد جلوگيری اندازه،
 .آورند می بدست اصلی های فعاليت از خودرا هاعايد خانواده که فصول تعداد:  13 جدول

 ملی شهری روستايی 
 ميديان اوسط ميديان اوسط ميديان اوسط 

مصرف -زراعت
خانگی

2.11 2 2.41 2 2.12 2 
 2 2.32 4 3.25 2 2.30 بازار -زراعت

 دست
 مزدکارزراعتی

3.10 3 3.65 4 3.11 3 
مزد دست

 کارغير
زراعتی

3.70 4 3.90 4 3.76 4 

 جتارت،پيشه
 ونقل وری،محل

3.92 4 3.98 4 3.95 4 
از پول حواله
خارج

3.08 4 3.89 4 3.21 4 
 4 3.75 4 3.95 4 3.61 ديگر

 4 3.16 4 3.91 4 2.97 جمموعه
 NRVA 2007/08:  منبع

 با:باشد می افغان های خانواده معيشتی اسرتاتيژی کليدی مشخصه يک تنوع 
 های خانواده هلذا ــ دارد فصلی تغيرات و زراعتی تفوق به که مستقيم ارتباط
 تا کنند متمرکز درآمد بيشرت منابع باالی را خويش های فعاليت بايد افغان

 نشان) 14( جدول در طوريکه ــ. سازند مرفوع را خويش نيازمنديهای بتوانند
 منبع اولين درجائيکه,  دارد امهيت روستايی مناطق در مشخصًا تنوع شده داده

 و داده تشکيل را ها خانواده ساالنه درآمد جمموع فيصد 71% اوسط طور به آمد در
 نتيجه در که باشد، می شهری مناطق در فيصد 89% مشابه، رقم مهين با درمقايسه



 

 توليدی های فعاليت مشغول برابر دو خود شهری مهتايان مقابل در روستايی مردم
 حيث به انتقاالت يا و زراعتی عوايد بر بودن متکی,  اين بر عالوه. ميباشند

 و روستايی های خانواده در تنوع بلندتر درجه با عمومًا درآمد اصلی منبع
 .دارد وجود شهری

  فصلی تغيرات براساس درآمد اصلی منبع: 5 شکل

 
 

  
 
 

 درآمد منابع تعداد و درآمد برجمموع آمد در اصلی منابع سهم: 14 جدول



 

 شهری روستايی 
اولينسهم عايد اصلیمنبع

 در فعاليت
 عايد جمموع

تعداداوسط
 عايداتی منابع

 اولين سهم
 در فعاليت

 عايد وعجمم
 تعداد اوسط
 عايداتی منابع

مصرف -زراعت
 خانگی

62.4 2.5 67.4 2.4 
 1.8 76.1 2.5 67.6 بازار-زراعت

 دستمزدکار
 زراعت

74.0 2.1 88.4 1.5 
کار دستمزد

 زراعتی غير
78.0 2.0 90.0 1.4 

 جتارت،پيشه
 ونقل وری،محل

78.7 2.1 90.3 1.4 
از پول حواله
 خارج

65.7 2.8 76.0 1.9 
 1.3 93.3 2.0 78.8 ساير

 1.4 89.2 2.3 71.1 جمموعه
 NRVA2007/08: منبع

 های خانواده در و بوده، روستايی مناطق در ها خانواده سطح به فقر بيشرتين
 به فقر ميزان . باشند می خود آمد در اصلی منبع حبيث انتقاالت بر متکی که

 : است شده داده نشان) 15( جدول در آمد در اصلی منبع براساس خانواده سطح
 های فعاليت که های خانواده برای فقر ميزان روستايی و شهری مناطق دو درهر
 ،18,6% ترتيب به و بوده، کمرت باشد می اانتقاالت و وری پيشه جتارت، آهنا عمده

 انتقاالت به متکی که های خانواده فقر طيف از مقابل جانب در اما ،28,7% و %28
 مناطق دو درهر ها خانواده ترين فقير,  هستند خود درآمد لیاص منبع حيث به

 و سکتور از نظر صرف دستمزدی کار به وابستگی 22.باشند می وروستايی شهری
 چون دارد، ارتباط مذکور های خانواده بودن فقير با عميقًا وباش بود منطقه

  .دارد وجود کاريابی کم های فرصت  افغانستان کار مارکيت در
 هستند، زراعتی های فعاليت مشغول که روستايی های خانواده برای فقر ميزان

 مناطق در . کند می فرق کار بازار به دسرتسی برای آهنا توانايی به نظر
 داده نشان) 15( جدول در قسميکه ــ گردد منی فقر باعث لزوما زراعت  روستايی،

 درجه 6 رسانند، می شبفرو را زراعتی حمصوالت که های خانواده فقر ميزان,  شده
 استفاده خود های خانه مصرف برای حمصوالت از فقط که هست های خانواده از کمرت
 در را سطح کمرتين دهاقين، گروپ بين در فقر ميزان,  براين عالوه.  کنند می

 های خانواده فقر ميزان به مشابه باشند داشته می روستايی های خانواده بين
 البته. دارد وجود باشند می نقل و ومحل وری پيشه ،جتارت خدمات به متکی که

 دارد، ضرورت ها خانواده های سرمايه و خواص از بيشرتی حتليل به, نتايج اين
 رسی دست آبياری، بناهای زير هببود زراعتی حمصوالت رشد آن هدف که های مش خط

                                                            
به خصوص، درحدود طبقه انتقاالت ، فقر به بيشرتين حد درخانواده های که جمبورشده اند تا برای معيشت خود  22

ين حد درخانواده های که و به کمرت) ميزان فقر،به ترتيب درمناطق شهری وروستايی 44.8و  59.4. (قرض بگيرند
 )13.7.(%بر عايدات اجاره ای متکی هستند



 

 طقمنا در فقر کاهش باالی را اثرات شديدترين احتماًال ، زمين کريديت به
 . است شده متمرکز آن در فقر نفوس بيشرتين جايکه در هم وآن دارند روستايی

 اقامت حمل و اصلی درآمد منبع براساس خانواده سطح به فقر ميزان: 15 جدول
 ملی شهری روستايی 

 34.6 27.8 34.7 خانگی مصرف -زراعت
 28.4 27.9 28.4 بازار-زراعت

 36.6 27.8 36.8 زراعتی کار دستمزد
غير کار دستمزد
زراعتی

38.3 30.8 36.1 
 جتارت،پيشهوری،محل

ونقل
28.7 18.6 24.3 

 40.8 32.7 42.4 انتقاالت
 31.3 25.3 35.8 ديگران
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 منی هشکا را فقر به شدن مبتال خطر لزومًا , درآمد ايجاد های فعاليت در تنوع
 حمل خباطر افغان های خانواده معيشتی سرتاتيژی گرديد، ذکر قبًال طوريکه . دهد

 که روستايی های خانواده برای . ميشوند متاثر شديدآ فصلی تغيرات و اقامت
 سال، طول در درآمد منبع يک از بيشرت بر بودن متکی هستند زراعت مشغول

 نتايج اين، باوجود.  است رتضرو يک هبار، و زمستان های درماه بااخلصوص
 مناطق در خصوص به درآمد، منبع برچندين بودن متکی که ميسازد ظاهر مقدماتی
 که امر اين فهميدن.   دارد بستگی فقر بلند بادرجه شديدًا ،)6تصوير( روستايی

 مؤفق چقدر فقر به افراد شدن مبتال از جلوگيری در گوناگونی های سرتاتيژی آيا
 آن، منفی جنبه و خطرات، ضد مديريت سرتاتيژی حبيث آن مثبت جنبه, ميباشند

 . دارد ضرورت بيشرتی تعمق و حتليل به درآمد، اصلی منبع ناچيز و پائين کيفيت
 های فعاليت تعداد و  درآمد اصلی منبع براساس خانواده سطح به فقر ميزان:   6 شکل

 درآمد توليدی



 

 
 

 
 
 

 :کار بازار مشخصات
 .است شده مشخص روستايی و شهری مناطق تفاوت براساس افغانستان کار بازار
 فيصد 66,5%,  کل در ملی کار بازار داشت نظر در وبا NRVA معلومات مطابق
 سهم کار بازار در)  آن از باالتر يا 16( هستند کاری سن نفوس شامل که افراد



 

 کاريابی های استقامت ساير در کاری سن افراد نفوس فيصد 62,5% و.  دميگيرن
 از فيصد 7,85% که جای آن از, 23اند مشغول مصاحبه تاريخ از قبل ماه جريان در

  برجسته های تفاوت .آيد حساب به 24بيکار تواند می گسرتده بطور کاری نيروی
 حمل براساس آن يرتصو که ميشوند پديدار زمانی کار بازار های فعاليت در

 گيری سهم علت به اساسًا شهری، کار بازار خصوص، به. شود داده نشان اقامت
 دهنده نشان توجهی، قابل طور به)  7 تصوير( گان ساخلورده و جوانان کمرتزنان،

 .باشند می کمرتی گيری وسهم کاريابی ميزان
 روستائی مناطق در خمصوصآ ناقص استخدام شدت با اشتغال فرصت پائين نسبتا سطح

 از کمرت برای اوسط بطور شده استخدام افراد فيصد 48% از بيشرت . ندارد تعادل
 به کاری کمبود باعث اينها گسرتده وبطور.  ميکنند کار هفته طول در ساعت) 35(

 خصوصيات روستايی ـ شهری باتقسيم وابسته طبعًا کار کمبود.  25 آيند می حساب
 مناطق در گيری سهم بلند درجه خصوص به و اشدب می کاری بازار گيری سهم

 نسبتًا انتشار با احتماًال و دارد کار کمبود بلند ميزان به بستگی روستايی
 ما وقتی دارد، وجود نيز يافته اين جهت کمکی مدرک 26. کيفيت بی وظايف بلند

 17 جدول در طوريکه کنيم، نگاه ها خانواده حدود در کاری عرضه خصوصيات به
 هم با مثبت بطور کاری بازار به گيری سهم و کار کمبود شده، داده نشان

 اعضای کيفيت، بی کاريابی های فرصت ميشود معلوم وطوريکه اند، وابسته
 ساخنت برآورده خباطر فقط يا  کنند کار تا ميسازند وادار بيشرت را ها خانواده
 . کاربگردند دنبال خود ضروريات

 ارک بازار های شاخص: 16 جدول
 ملی شهری روستايی 

 66.53 71.4648.84 گيری سهم ميزان
نسبت – استخدام

نفوس
67.59 44.11 62.47 

 7.85 7.3510.47 کاری بی ميزان
 48.16 53.0621.51 کار کمبود ميزان
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 اقامت حمل و جنسيت ، سن براساس گيری سهم و کاريابی ميزان: 7 شکل
                                                            
 

بعضی ) ii(برای موسسه و يا فرد کارکرده اند، يا ) i(به ويژه ، به آن مشاغل که گزارش داده شده هرکدام  23
شده  از کار زراعتی را اجنام داده ، آزاد ، باالی زمين صاحب دار، اجاره داده ويا ازطرف خانواده استفاده

اجنام وظيفه ) iv(اجنام کار غيرزراعتی ، آزاد، دريک شرکت مربوط به خانواده يا عضو خانواده، يا ) iii(، يا 
فيصد افراد دارای سن کاری استخدام شده طوريکه افراد شامل که قبل از وقت  1.2. برعالوه . موقتی معاش دار

 30افراد که دارای وظيفه دايمی يا درازمدت که در وآنعده . وظيفه را پيدا کرده و بعدا اجنام خواهد داد
مريضی عضو ) iii(زايمانی يا پرورش اطفال ، ) ii(مريض خودی (i) روز گذشته غير حاضر بوده اند، به علت 

  وضعيت امنيتی) vi(کاهش موقتی فشار کاری ) v(تعطيل کاری )  iv(خانواده 
ته کار نکرده بودند اما به اين امور گزارش داده شده اند روز گذش 30اين طبقه شامل آنعده اشخاص که در  24

داشنت يک وظيف دايمی ويا دراز مدت که شخص موقتا خباطر هوای خراب ويا : يافنت کار ب: الف. ، می باشند 
روز  30در:د. روزگذشته وانتظار خباطر فصل مشغول 30جستجو وظيفه در: ج. بسته شدن شرکت غير حاضر بوده 

با ) . کارکنان را دلسرد ساخته(و کرده است، اما خباطر عدم فرصت ها يا عدم موجوديت وظايف گذشته جستج
فيصد از جمموع ميزان بی کاری  1.6درنظرداشت هردو ، بی کاری راجع به هوای خراب يا نوسانات فصلی در تشکيل 

 .، سهم می گيرد
اما برای . خواهان ساعات اضافی کار می باشندری ضرورت به خواست خود کارکنان که تعريف کامل از کمبود ک 25

اين ارزيابی عناصر کافی دردست نيست تا کمبود کاری موثر را ازکسانيکه خواهان وظيفه نيمه وقت ، و 
برای هببود اين عناصر وشناخت دقيق کمبود کاری . کسانيکه ساعات اضافی برای کار می خواهند، تشخيص دهند

 .  بازار کاری افغان کامال با خرب باشيم ضرورت است تا ما از کارکرد 
 

 . فيصد مناطق شهری 22فيصد کاريابی در مناطق روستايی تاثير دارد، درمقابل  53کمبود کاری بر  26
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 مهين به و, باشند فعال کار بازار در بيشرت احتماًال فقيرتر های خانواده افراد
 کمبود ميزان چگونه که ميدهد نشان 17 جدول .هستند مواجه کار کمبود به ترتيب

 پايدار نگهداشت با . ميکند تغير ها خانواده منافع با مهراه گيری سهم و کار
 مصرفی توزيع جمموع از اوسط بطور, ا27ها خانواده کار قوه از جمموعی اندازه

                                                            
27 ساله ويا باالتر از آن  16تعداد مجموع افراد که    



 

 بلندتر ميزان هم و کار بازار در سهيم اعضای بلندتر تعداد دو، هر خود
 توسعه، حال در کشورهای از بسياری در و افغانستان در . دارند کار کمبود
 برای . آيد می حساب به ها خانواده های سرمايه ترين مهم از يکی کار داشنت

 بعضی به بودن مشغول ميکنند، زندگی فقيرتر های خانواده در يکه افراد
 انتخاب يک نه است ضرورت يک آن کيفيت از نظر صرف درآمد، توليدی های فعاليت

 رمسی، غير های سکتور در کيفيت بی وظايف از گسرتده موجوديت آن، بر عالوه .
 در که تنظيمات با مهرا ميسازد کمياب و نادر پديده يک را آشکار بيکاری
 بيرون در حترکات شده، کار که ساعات يا روزها تعداد مثل ميدهد، رخ ها حاشيه

 .  ها فعاليت وغير ها فعاليت دربين کاری قوه داخل در يا و

 رد: باشد می افغانستان در کار بازار بارز مشخصه يک بودن رمسی غير
 ها خانواده اينکه هپلوی در. ميباشند فرما کار اولين ها خانواده افغانستان

 و روستايی های خانواده هردو،,  دارند کاری پروسه دهی شکل در کليدی سهم
 نشان 18 جدول . دارند بسزای امهيت کاری سرنوشت تعين برای افغانستان در شهری

.  باشد می کاريابی در هناآ وضعيت اساس بر افغان کنان کار تقسيم دهنده
 ميکنند، کار دستمزد بدون که خانوادگی کارگران و آزاد شغل دارای طبقات
 به که باشند می شهری و روستايی مناطق در مشاغل اکثريت دهنده تشکيل هردو

 روستايی مناطق هردو در.  ميدهند تشکيل را مشاغل فيصد 59% و فيصد 80% ترتيب
 دستمزد بدون گی خانواده کارگران ميان سطح ترين دبلن در کار کمبود شهری و

 درجه دومين از روستايی مناطق در آزاد شغل حاليکه در اما، . دارد وجود
 سازگاری شهری مناطق با مشابه ارقام مهين.  است برخودار کاری کمبود بلند

 8 جدول.  باشد می روزانه کارگران مربوط مشابه موقف مهين جاييکه در ندارند
 فعاليتی سکتور در روستايی و شهری مناطق در آزاد شغل ميان عمده فرق  ــ

 خبش در عمدتًا آزاد شغل دارای روستايی افراد حاليکه در دارند، قرار آهنا
 . است فروشی خرده آهنا شهری مناطق مهتايان عمده سکتور و کنند می کار زراعت

 برای کاريابی عمده سکتور روستايی و شهری مناطق هردو در ديگر، طرف از
 . است کارساختمانی روزانه، کارگران

 
 خانواده سطح به کار کمبود و گيری سهم: 17 جدول

واقعی  های اندازه
 ماهانه مصارف

 کاری کمبود ميزان گيری سهم ميزان

 0.47 0.74 )فقيرترين(1
2 0.73 0.46 
3 0.69 0.43 
4 0.64 0.38 
 0.30 0.53 )ترين غنی(5
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  اقامت حمل اساس بر کار نوع: 18 جدول
 ملی شهری روستايی 

 44.22 49.54 43.24 آزاد شغل
بدون خانگی کارکن
معاش

36.92 9.59 32.67 
 0.49 0.33 0.52 کارفرما



 

 13.71 11.95 14.03 روزانه کارکن
بگير معاش کارکن

 سکتورخصوصی
1.85 8.99 2.96 

معاش کارکن
 امهبگيرسکتورع

3.43 19.6 5.95 
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 اقامت حمل و کاری وضعيت براساس کار، کمبود ميزان:  8 شکل

 
 
 
 سطح افغانستان اقتصادی توسعه برای عمده های حمدوديت از يکی :کارگر اطفال 

 مکاتب در نام ثبت حاليکه در . باشد می خود مجعيت انسانی سرمايه از پايين
 گسرتده اختالف و پايين، درمکاتب آهنا حضور ميزان يافته، هببود گذشته دهه در

 اطفال  شد، داده نشان اقتصادی های نوشته در طوريکه . دارد وجود جندر
 توجه قابل بطور و.  باشند می بشری های سرمايه مربوط جدی طور به کارگر

 بين فقر دايمی انتقال هنايت در و عوايد کاريابی، قبيل از زندگی خصوصيات
 بر دارد مترکز اطفال اشتغال بر ها نوشته بيشرت و باشد، داشته تاثير ها نسل

 جتربی مطالعات روشنی در ــ دارد فقرتاکيد و اطفال اشتغال ميان ارتباط
)Sasaki 1999  (منفی بطور ها وادهخان درآمد عمومًا که رسد می نتيجه اين به 

 . باشد می کاری های فعاليت در اطفال گيری سهم به وابسته
 سال کالن مردان دستمزد فيصد 1% افزايش که دهد می نشان) RAY )2000 پيرو در
( ترک و ايدمند.  اجنامد می کار بازار در اطفال گيری سهم فيصد 1%   کاهش  به

 کاهش باعث ويتنام در درآمدها دايمی افزايش ظاهرًا که ميدهد نشان)  2004
 ديگر مطالعات.  بود گرديده مشاهده بسياری توسط که گرديده اطفال تغالاش

 داخل در موجود اقتصادی های فرصت توسط اطفال اشتغال که دهند می نشان
 معلومات استفاده با.  شده ايجاد روستايی مناطق در خصوص به ها ها خانواده

 آزمايش را خبصوص آمد در توليد های فعاليت تاثيرات) 2001( گروگر نيکاراگوا
 و نقل و محل,  ساختمان,  جات کارخانه,   معادن,  جتارت,  زراعت مثل کرده

 از اطفال جمموع که ميگيرد، نتيجه موصوف.  اطفال اشتغال بر مبتنی اجتماعات



 

 اند کارکشايی های فعاليت ساير يا و زراعت يا آزاد شغل دارای های خانواده
 . بودند نکارکرد بيشرتی احتمال دارای ــ

.  کند می فرق فعاليت نوع به نظر مکتب حاضری بر کارگر اطفال  تاثير اما
 منی دور جتارت در گيری سهم اما ميسازد دور مکاتب از را اطفال زراعتی کار

 خباطر شايد ها فعاليت تاثير ميان تفاوت که ميکند پيشنهاد کروگر.  سازد
 باشد شاقه ها فعاليت ساير به رنظ زراعتی کار اگر . باشد توليدی تکنالوژی

 می اطفال از را بيشرتی وقتی کار نوع اين که باشيم اين منتظر بايد ما پس
 ترک و ادمند 1998 ونلسن) 1997( کوملبی و گراجنا کنا متشابه بطور . طلبد

 آزاد شغل دارای های  خانواده و کارگر اطفال  ميان قوی مثبت بستگی) 2004(
 توسط مشابه نتايج .يافتند ويتنام زامبيا، گانا، در باترتيب را زراعتی

 آموزش و داران زمين ميان منفی بستگی هم آهنا که شده استخراج نلسن و جنسن
 ثروت پارادوکس از هيدی و بالوترا حتليل با است برابر اين.  دادند تشخيص را
 ارکردنک بيشرت احتمال دار زمين های  خانواده اطفال که انگيز شگفت مشاهده, 
 به نظر.  دارند هستند، زمين بی های  خانواده از يکه اطفال به نسبت را

 نويسنده,  آمده بدست گانا و پاکستان روستايی مناطق بررسی از ايکه معلومات
 عده آن کافی، کار های بازار موجوديت عدم صورت در که اند کرده فرض گان

 اجرت به را گران کار خود مزرعه باالی تا اند توانسته نه که زمين صاحبان
 . بگمارند کار به خودرا اطفال آهنا تا شود می موجب امر اين بگيرند،

 رقم واين بوده، گذار تاثير ها بچه باالی بيشرت درافغانستان کارگر اطفال 
 . باشد می بيشرت روستاها کار دربازارهای

 درگروپ که ستانافغان طفل ميليون 7.88 مجله از که دهد می نشان NRVA معلومات
 اند، مشغول اقتصادی فعاليت خمتلف های خبش در آهنا 18% دارند، قرار 15-6 سنی

 کمک يا دستی، صنعت خانوادگی، جتارت در يا کنند، می کار دستمزد برای يا(
 کارگر اطفال.)  باشند می ها کوچه در کردن مجع مشغول ويا ومواشی درزراعت

 بيشرت برابر سه وتقريبا باشند، می اناث گرکار اطفال  دوبرابر تقريبا ذکور
 ).کنيد مشاهده را 19 جدول. (هستند شهری مناطق به نسبت روستايی مناطق در

 اطفال کار  ميان مهبستگی درنظرداشت با روستايی-شهری جالب های  تفاوت
 کار درحاليکه ، خصوص به.  است گرديده آشکار ها، خانواده سطح فقربه ووضعيت
 درمناطق رسد، می نظر به فقر وضعيت از مستقل روستايی درمناطق اطفال

 وجنسيتی جغرافيايی خصوصيات. باشد می بيشرت توجهی قابل طور به روستايی
 درفعاليت هفته ساعات تعداد براساس که اطفال کار شدت درنظرداشت با مشابه،

 مشاهده را 20 جدول. (است گرديده آشکار اند، کرده سپری دستمزدی اقتصادی های
 ) کنيد

 . کند می فرق وجنسيت اقامت حمل براساس کارگر اطفال  موقعيت
 در بوده%) 73( خويش های خانه در کارگر دخرتان تعداد که گفت بايد کل بصورت

 کارگر دخرتان تعداد اينجا در که باشند، می%) 25( کارگر پسران تعداد حاليکه
 منونه يک کارگر اطفال  برای اقامت حمل براساس. ميدهد تشکيل را بيشرتی رقم

 بيشرت روستايی درمناطق.  دارد وجود پسران، برای خصوص به موقعيت، از خمتلف
 دردکاکين بيشرت ،پسران شهری درمناطق اما. کنند می کار درمزرعه پسران 50%از

 دخرتان تعداد ) .فيصد 42و 54 بين(دارند، اشتغال ها ورستورانت  ها ،مارکيت
 به نسبت که بوده) فيصد 82و 90 بين( شهری درمناطق کنند می کار ها درخانه که

 ميشود حمسوب بيشرت  کمی)فيصد 72( روستايی مناطق
 در قسميکه. نباشد بشری عالی های سرمايه کننده تعين يگانه شايد اطفال کار

 نه باشند، می 15-6 سنين بين که اطفال فيصد 42، شده داده نشان 22 جدول
 براساس که برجسته اختالف با ، اند مشغول درآموزش ونه اقتصادی ایه درفعاليت

 مناطق اطفال های درفعاليت  تفاوت درحاليکه . دارد وجود اقامت وحمل جنسيت
 تفاوت دهد، می انعکاس را مکاتب به رسی دست نظر از تفاوت وشهری، روستايی

 حل قابل مشکل به آهنا که دارند، بستگی فرهنگی های نورم به بيشرت جنسی های



 

 وسرمايه اطفال اشتغال ميان وابستگی سطح وبر مسايل بيشرتبراين حتليل. اند
 . کرد خواهند کمک آموزش برای مناسب سياست درهبرتساخنت بشری عالی های
 اقامت حمل و فقر، ، جنسيت اساس بر(%)  اطفال کار: 19 جدول

  شهری روستايی کل
  فقير غيرفقير فقير غيرفقير  

 *** 2626813 23 پسران
 *** 151626 13 دخرتان
 *** 202159 18 جمموعه
 امهيت چقدر آمار ازروی شهری و وروستايی وغيرفقير فقير های تفاوت که دهد می نشان ها ستاره: يادداشت

 48259 از منونه ها هانداز)  باشد می p < 0.01 نشاندهنده*** و p < 0.05 نشاندهنده** و p<0.1 نشاندهنده( * دارد
 NRVA 2007/08:  منبع. باشد می ، دربرگرفته را طفل ميليون 7.84 که مشاهدات

 

 ) درهرهفته ساعات(  کارگر اطفال:   20 جدول
  شهری روستايی کل

 فقير غيرفقير فقير غيرفقير  
 45 40 **    30 28 30 پسران
 13 13159 14 دخرتان
 35 33* 24 23 24 جمموعه
 کنيد مشاهده را فوق يادداشت:  يادداشت

 NRVA 2007/08:  منبع
 

 وفقر جنسيت اساس بر(%)  اطفال کار موقعيت:  21 جدول
 دخرت پسر جمموعه 

 73 25 41 خانگی سکونت
 19 3950 باغ/زار کشت/مزرعه
 1 7 5رستورانت/بازار/دکان
 8 1519 ديگر

 3171 5900 9071 مشاهدات تعداد
 484674 932009 1416683 نفوس مينیخت اندازه
 شده استفاده خانوادگی سطح به ها اندازه: يادداشت

 NRVA2007/08: منبع
 
 
 
 
 

 اقامت حمل و فقر وضعيت ، جنس اساس بر(%)  طفل فعاليت:  22 جدول
 جمموعه روستايی شهریفقيرغيرفقيرفعاليت جنسيت

 ذکور

 فقط
 مطالعه

43 48 69 40 46 
 12 14 13113کار فقط
وکار

 مطالعه
11 10 7 12 11 

 32 34 333122کدام هيچ
 23 26 242210کار جمموع



 

 جمموع
 مطالعه

54 58 75 52 56 

 اناث

 فقط
 مطالعه

32 35 60 27 34 
 9 11 2 8 10کار فقط
وکار

 مطالعه
4 4 2 4 4 

 53 58 545336کدام هيچ
 13 15 14124کار جمموع
 جمموع

 مطالعه
36 39 62 31 38 

 جمموعه

 فقط
 مطالعه

38 42 65 34 40 
 11 13 2 10 11کار فقط
وکار

 مطالعه
8 7 4 8 7 

 42 45 434129کدام هيچ
 18 21 7 17 19کار جمموع
 جمموع

 مطالعه
45 49 69 42 47 

 48058 از ونهمن اساس بر برآوردها ؛ شده استفاده خانواده سطح های وزن:  يادداشت
  دهنده نشان مطالعه،. باشد می است، اطفال نفوس ميليون 7.82 دهنده نشان که مشاهدات

 نشان کار و کنند، می اشرتاک تعليمی موسسه يک در حاضر حال در اطفال که است امر اين
 سهم خانوادگی غير  های فعاليت در گذشته درهفته اطفال که است امر اين دهنده
 کار که اطفال و کنند می کار فقط که گيرد می ارتباط اطفال به کار عجممو. داشتند
 و کنند می مطالعه فقط که گيرد می ارتباط اطفال به مطالعه جمموع. کنند می ومطالعه
 . کنند می ومطالعه کار که اطفال
 NRVA 2007/08:  منبع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV :  فقر وآمارگيری اجتماعی اقتصادی، مشخصات : 
 وابستگی قويرتين گيری آمار عوامل:  اند بزرگرت فقيرتر های خانواده معموآل

 اندازه مثال خانواده، يک مشاری نفوس خصوصيت. باشد می درافغانستان فقر های
 مثال طور به. است گذار تاثير آن وتندرستی سالمتی باالی مستقيما خانواده

 اثر منابع وساير غذا وکيفيت مقدار بر خانه يک در خانواده اعضای تعداد
. کشاند می فقر طرف به را خانواده توجهی قابل طور به براين بنا است، گذار

. باشد می نفر 7.3 اوسط طور به افغانستان در ها خانواده وسعت درجمموع



 

 درحاليکه ميرسد، نفر 8  به آن اعضای تعداد و اند بزرگرت فقيرتر های خانواده
 آمار روی از تفاوت اين. دارند نفرعضو 6.9 اوسط طور به غيرفقير های خانواده

 هرزمانيکه ، ها کشور بيشرت با مشابه مدرک با ها يافته اين 28.است امهيت قابل
 سازگاری شوند استفاده انفرادی سالمتی های گيری اندازه برای نفر فی شاخصهای

 يقينا مصرف در اقتصادی ازنظر ها خانواده اندازه نفر فی های شاخص 29.دارد
 وجود بايد کافی اقتصادی منابع که دهد می نشان ونتايج. نيست ذيرفتنیپ

 دارد، وجود خانواده واندازه فقر ميان که مثبت ارتباط تا باشد، داشته
 فقير های خانواده هاميان خانواده اعضای درتعداد نسبی تفاوت . سازد معکوس

 عوامل از بيشرت يلتفص ، درفوق. باشد بيشرتمی اندکی شهری درمناطق ، وغيرفقير
 سن ها، خانواده وساخلوردگان اطفال تعداد نظرداشت در با نفوس آمارگيری

 .  است گرديده ارايه آموزش، به دستيابی و ها خانواده رئيسان
 . دارند بيشرتی گان وابسته فقيرتر های خانواده

 یکليد نتيجه. کند می تغير نيز فقر وضعيت با ها خانواده ترکيب و حجم مثآل
. برخوردارند بيشرتی گان وابسته تناسب فقيرتراز های خانواده که اينست

 سال 60 سنين وباالی ساله 15-0 سنی های گروپ اعضای تعداد  از، عبارت وابستگی
 شکل به تناسب اين.  باشد می سال 60 – 15 کاری سن اعضای از تعداد نسبت به

. باشد می فيصد 151 فغانستاندرا متعلقات تناسب اوسط ،  شده داده نشان فيصدی
 25 يعنی است، فيصد 167 متعلقات تناسب فقير های خانواده در اما) 23 جدول( 

 تفاوت شهری مناطق در است، بيشرت فقير غير های خانه تناسب به نسبت فيصد
 شهری فقير های خانواده. است برجسته بيشرت فقير وغير فقير های خانواده ميان

 غير های خانواده متعلقات تناسب با مقايسه در فيصد 161 تمتعلقا تناسب دارای
 . باشد می فيصد 120 دارای که فقير

 آهنا و بوده وابستگان تعداد بر مبتی وابستگان وتعداد فقر ميان تناسب
  يافته افزايش وابستگان تعداد طوريکه. کنند می وارد فشار عوايد برمنابع
 می تقسيم خانواده اعضای متام دربين عمناب مانده، ثابت داران معاش وتعداد
 می منعکس فقر برآوردهای ودر شده کمرت نفر فی بر منابع سطح درنتيجه گردند،

 مصرفی واحد ازآجنايکه، شود، تفسير احتياط با بايد ارتباط اين اما. گردد
. باشد منی جويی صرفه مقياس شامل شود، می استفاده فقير ساخنت معين برای

 دوبرابر از بيشرت دونفری خانواده به نسبت نفری چهار نوادهخا يک: مثال(
 واحد با ها جويی صرفه مقياس اگر. ) توانند می کرده زندگی ارزانرت آهنا قيمت
 ويا بزرگرت ها خانواده وتندرستی سالمتی درآنصورت شد می يکی فقر کننده تعين

 نفر فی مصرفی احدو که بود می آن از بيشرت دارند، زياد اطفال هايکه خانواده
 نشان 23 درجدول که فقير وغير فقير های تفاوت  امر اين ومطابق دهد، می نشان
 .شد می برآورد زياد آن واقعی ارتباط از شده داده
 فقر و(%)  وابستگی تناسب: 23 جدول
 جمموعهفقيرفقيرغيرحمل

 132 161 120شهری
 155 168 148روستايی

 166 168 168کوچی
 151 167 142 عهجممو

  خانواده سطح در شده استفاده ی ها وزن: يادداشت
 NRVA2007/08: منبع
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. جنو و راواليون را ببينيد مهچنان ال. را ببينيد  1995برای اسناد و مدارک اينها ليپتون و راواليون  29  
 برای يک حبث که چگونه ارتباط ميان اندازه وفقر خانوادگی تعين می گردد 



 

 :  خانواده رئيس وسن فقر ميان روشن رابطه عدم
 مراحل خباطر ها، خانواده فقر سطح با خانواده رئيس سن کشورها دربسياری 

 انوادهخ. است وابسته دارد، وجود ها خانه در که اقتصادی های فعاليت حياتی
 هنوز ينکه خباطر برند، می بسر درفقر بيشرت هستند جوان  رئسای دارای که های

 شايد باشند، مهسن اگر. پرورانند می را جوان واطفال نکرده مجع را ها دارای
 را ارتباط اين خبواهيم ما اگر افغانستان درزمينه. کنند جتربه را کمرتی فقر

 ها خانواده. باشد می مغلق بيشرت نواده،خا ساختار وسعت علت به ، کنيم تفسير
 داران معاش شايد گيرند می قرار درراس کسانيکه و باشند می نسل چندين شامل
 مهسن رئسای دارای که های خانواده مشابه طور به. نباشند يا باشند اصلی

 کم تناسب احتماال. ( هستند زيادی معاش دارای که معنی اين به هستند،
 هستند، مهسن رئسای دارای که های خانواده بناء). ميدهد نشان را وابستگان

 رئسای از. باشد می الگو هردو دهنده نشان 24 جدول. هستيم فقر کاهش شاهد ما
 تناسب در 28% الی 37% از فقر ميزان باشند، می) 40 -31( وسطی سن دارای که

 اما. تهياف کاهش هستند، سال 60 سن از باالتر رئسای دارای که های خانواده
 رئيس که قدر هر. است برعکس قضيه هستند، سال 30 سن زير که رئسای آنعده

 . يابد می کاهش فقر اندازه مهان به شود، ساخلورده خانواده
 خانواده رئيس سن براساس فقر: 24 جدول

(%)فقريزانم )ساهلا( يسسن رئ
 35.2 کم يا 20

21-30 27.1 
31-40 36.6 
41-50 36.0 
51-60 31.3 

 28.1 60باالتر از 
 شد استفاده خانواده سطح های وزن: يادداشت

 : آموزش به رسی دست
 فقر باسطح دقيقا آموزش افغانستان در. خانواده رئيس آموزش سطح اساس بر فقر

  افراد برای آموزش که ميرود انتظار عموم بطور.  دارد نزديک ارتباط خانواده
 ميدهد نشان 2008 و NRVA)  (2007.  داد خواهد افزايش را درآمد و کاريابی فرصت

 جدول در .دارد بستگی خانواده رئيس فقر سطح به آموزش و سواد سطح دو هر که
 فيصد 35%, ندارند آموزش نوع هيچ آهنا رُوسای که های خانواده فقر ميزان) 25(

 متقابآل منايد حاصل بيشرت تعليم خانواده رئيس که اندازه هر به. است بلند
 در فقر ميزان يعنی يابد، می کاهش تدريج مذکوربه خانواده فقر ميزان

 يابد می کاهش 23% به باشند، مکاتب التحصيل فارغ آهنا رُئسای که های خانواده
 فيصد 35. % ميسازد آشکار را خود نيز سواد داشت نظر در با منونه اين .

 که های خانواده يصدف 27% با مقايسه در سواد، بی رُئسای دارای های خانواده
 . فقيرتراند هستند، باسواد رُئسای دارای
  خانواده رئيس آموزش سطح براساس فقر: 25 جدول
(%)فقرميزان آموزشسطح
 35.3 آموزش بدون
31.0 ابتدايی مکتب
 30.4 متوسط مکتب
 21.9  ليسه



 

 22.9 معلم تربيه
 8.7 پوهنتون

 6.7 ليسانس فوق
 NRVA 2007/08: منبع اند شده استفاده خانوادگی سطح یها اندازه:  يادداشت

 و آموزشی وضعيت ، مصئونيت شرايط مانند ديگر، ابعاد از بسياری فقر، برعالوه
 نظر قطع دارد، وجود ابعاد اين به کمک برای که راهی . دارند وجود  هبداشتی

.  باشد یم عامه اساسی خدمات به افغانستان مردم رسی دست آهنا، فقر وضعيت از
 ، اساسی روريات و اجناس از فرعی مالکيت حسب بر تنها موارد بيشرت در فقر

 به خود صدای ورساندن باکيفيت خدمات دسرتسی به فقير افراد. گردد منی ظاهر
 خدمات .باشد گرديده فراهم عمومی سطح در خدمات اين گرچه دارند، گرايش دولت

 از بسياری,  مردم هبداشت و آموزش وضعيت هببود هدف با بشر، انکشافی اساسی
 گذاری سرمايه و جوان نسل برای آموزش زمينه ساخته، کن ريشه را فقر عوامل

 شکسنت. بکشد بيرون فقر از را آهنا تا تواند می ساخته فراهم را هبداشت خبش در
 اين به وسيع دسرتسی گرفته، دام در ها نسل برای را فقير افراد که فاسد چرخه

 . ميسازد مساعد درآمد حيث از جوانان برای را زمينه اسیاس خدمات
 جنسيتی تفاوت و مانده، باقی پايين افغانستان در اساسی آموزش پوشش سطح

 ابتدايی مکاتب در نام ثبت خالص ميزان که دهد می نشان)  NRVA( . دارد ادامه
 است، بوده فيصد 37% ، باشند می سال نه الی شش سنين بين در که اطفال برای
 پايين برجسته بطور ميزان اين املللی بين معيار با مقايسه در)  26( جدول
 مکاتب در نام ثبت خالص ميزان براساس عمومًا سی31اسا آموزش پوشش.  30است

 ثبت درجات در مکاتب ابتدايی اطفال تناسب که ميشود گيری اندازه ابتدايی
 سنين بين که اطفال نام ثبتبر مترکز32 ها حتليل دراين . باشد می ابتدايی نام
 شامل که باشد اطفالی باالی توجه که اين برای.  است باشند، سال نه الی شش

 بطور نام ثبت ميزان امر، اين داشت نظر در با هلذا ميشوند، آموزشی سيستم
 جنسی بزرگ اختالف اما .است يافته هببود,  2005 سال فيصد 25% از انگيز شگفت
 12% اندازه به دخرتان جمموعی، بطور.  دارد وجود دايیابت نام ثبت در هنوز
 قابل اين حال، هر به . اند مانده عقب ابتدايی نام ثبت در پسران از فيصد
 تفاوت پايين نسبتًا نام ثبت ميزان و جنسيتی زياد اختالف باوجود که است دقت

 نام ثبت ميزان . دارد وجود نام ثبت ميزان در فقير غير و فقير ميان اندک
(  20% مصرفی جدول و است شده داده توزيع ذيل در پسران و دخرتان برای

 دوم درجه در دخرتان و پسران برای نام ثبت ميزان مشابه واقع در)  فقيرترين
 ما برای نتايج اين حتليل يقينا. است)  مصرفی توزيع از صد در 80 ـ 60(  فقرا
 گرديده ظاهر فقير نفع به مشخصآ مکاتب در نام ثبت به دسرتسی که دهد می نشان

 .)برند می سود آموزشی های برنامه از مساويانه بطور فقير افراد يعنی( 
  9 الی 6 سنين دارای که اطفال ويژه ابتدايی نام ثبت: 26 جدول

PC quintile جمموعه دخرتان پسران 

 36 31 41 )فقيرترين(1

2 42 27 34 

                                                            
اگر ما مستقل ترين سن . فيصد می باشد 78،   2007اوسط ميزان ثبت نام خالص درکشورهای کم درآمد در  30

در  2007لص درافغانستان درسال ميزان ثبت نام خا. سال می باشد 12الی  7مناسب برا ی آموزش ابتدايی از 
 .فيصد می باشد، که بسيار کم ا زاوسط کشورهای کم درآمد می باشد 50حدود 

 
اين قابل ذکر است که طريق ختمين ميزان ثبت نام خالص بايد قسمی عيار گردد که با معلومات موجود درست  32

. حال حاضر درمکاتب ثبت نام گرديده انداطفال که در) 1دراين حتليل ، هدف ما از ثبت نام ابتدايی . بيايد
 حاضری صنف بايد به بيشرتين سطح آن باشد) 2



 

3 40 28 34 
4 40 30 35 

 46 40 51 )نتري غنی(5

 37 31 43 جمموعه

   
 
 

 سن براساس نام ثبت ميزان: 9 شکل

 
 

 و  پائين ابتدای مشوليت ميزان تفاوت تا ميکند کمک سن براساس مشوليت ميزان
 11 سنين به اطفال که زمانی افغانستان، در نام ثبت ميزان: شود روشن جندر

 نشان نام ثبت ميزان منونه . گردد می بالغ فيصد 62% به). 9 شکل( برسند سالگی
 کلی مشکل يک بگذرد عادی سن از و نگيرد صورت مبوقع نام ثبت اگر  که ميدهد

 به اناث، طبقه جمموعی نام ثبت شواهد با مقايسه در. آورد خواهد بوجود را
 می مشابه عمومی منونه با اناث سنی نام ثبت شواهد که شود می ديده وضاحت
 باال خط(  عمومی نام ثبت و)  پايين خط(  دخرتان نام ثبت ميان تفاوت.  باشد
 دارای که اطفالی فيصد 10% از بيشرت حدود در که مانده باقی وسيع شکل به) 

 .دارد باشند،وجود می آن از بيشرت يا) 10( سنين
 حمل و قرف وضعيت براساس سال 9 الی 6 سنين بين اطفال ابتدايی نام ثبت: 27 جدول
 اقامت

 فقيرفقيرغير
 مهه دخرتان پسرانمههدخرتانپسران

 46 43 49 55 52 58شهری



 

 36 29 43 35 28 41روستايی
 10 5 14 14 10 17کوچی
 36 30 41 38 31 43 جمموعه
 درمناطق فقير غير و فقير اشخاص ميان ابتدای مشوليت ميزان در زيادی تفاوت
 :دارد وجود شهری
 ميزان. دارد وجود اساسی آموزش عرصه در روستايی و شهری مناطق ميان وتتفا
 فيصد 52% شهری مناطق در ، سال نه الی شش سنين بين اطفال ابتدايی نام ثبت

 در و بوده فيصد 35% روستايی مناطق در مشوليت ميزان حاليکه در داشته مشوليت
 و روستايی و شهری ناطقم تفاوت حتليل .باشد می فيصد 11% ها کوچی اجتماعات

 مشخص) 27( جدول.  ميسازد آشکار را جالبی نتايج ها خانواده فقر وضعيت
 کم خيلی ملی سطح در فقير غير و فقير ميان مشوليت تفاوت ميزان که ميسازد

 وجود شهری مناطق در تفاوت اين اما،)  فيصد 36% مقابل در فيصد 38. ( %است
 شهری مناطق در فقير، غير و فقير ميان تدايیاب نام ثبت ميزان مقايسه. دارد

 اما بوده)  فيصد 46% مقابل در فيصد 55( % که دهد می نشان را بزرگی تفاوت
 در فيصد 35( % مثآل ندارد وجود روستايی مناطق در عمده تقاوت حاليکه در

 برای اصلی عامل فقر که دهد می نشان احتماًال نتيجه اين که)  فيصد 36% مقابل
 بلند برای . باشد منی روستايی مناطق در مکاتب به رفنت از اطفال ساخنت ودحمد

 فرهنگ، مثآل شوند، گرفته نظر در هم ديگری عوامل بايد ، مشوليت ميزان رفنت
 حتليل. غيره و آموزان دانش امنيت مکتب، کيفيت مکتب، موقعيت تعليمی، ديد

 و روستايی مناطق هردو عوامل ساير شناسايی در مارا مسئله اين روی بيشرت
 .  رساند می کمک شهری

 :اند داده تشخيص  را زنان آموزش مدت دراز منافع حتقيقات،
 عمده تاثير مادران آموزش که ميدارد اظهار  پاکستان از اخير  نوشتجات 

 در,  هستند باسواد شان مادران که اطفال.  دارد اطفال آموزشی های برپيامد
 در را بيشرتی دقيقه 75 ميباشد، سواد بی مطلق شان درانما که اطفال با مقايسه
 آموزش مقدار يک که مادران.  کنند می سپری خانه در ،,  آموزشی های فعاليت

 سپری نيز مکتب وظيفه به خود اطفال کردن کمک در را بيشرتی وقتی اند ديده
 نلسا در,  دارند ديده آموزش مادران که اطفال امتحانات منرات.  ميکنند

 )  2009 خواجه و داس,  اندرابی(  . هستند باالتر رياضيات و اردو,  انگليسی

 : صحی های مراقبت  به دسرتسی
 مقابل در)  BCG(  معافيت  شامل افغانستان اطفال برای رمسی دهی معافيت  جدول
  واکسين 14 و 10 ،6  های هفته در B نوع زردی و DPT3,  تولد زمان در سل مرض
 واکسين و,  ماه 9 و 14 و 10,  6 های هفته در,  تولد زمان در پوليو فمی

 معيارپوشش اساس به ) WHO 2008(  .باشد می ، 18و 9 های ماه در سرخکان
 اطفال برای پوششمعافيت ـ DHS مشول به معافيت  های بررسی از بسياری معافيت،

 واکسين بايد اطفال متام ،طوريکه شده داده گزارش ماهگی 23 الی 12 سنين بين
 . ميگرفتند ماهگی 12 سن تا را کامل های
  معافيت  ميزان:  28 جدول

BCG OPV3 DPT3 معافيت سرخکان 
 کامل

 بدون
 واکسين

 12 39 59 45 72 77  فقير غير
 17 33 52 38 70 68 فقير
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 می نشان NRVA معلومات , اطفال صحی های مراقبت جهت  ها گذاری سرمايه حسب بر
 های خانواده افرادی .دارد مشکالت هم هنوز افغانستان در فقير افراد که , دهد

 از قبل های ومراقبت هبداشتی موثر خدمات فقير غير به نسبت عمومًا,  فقير
 . ميشوند مستفيد کمرت را ماهر شخص نظر حتت والدت هم ويا والدت

 ها خانواده شدن فقيرتر به مصابيت چانس والدت از قبل های مراقبت به دسرتسی
 ، مطلوب های پيامد جهت تضمين والدت از قبل های مراقبت . ميدهد می کاهش

 پيامد نوع اين .ميباشد جلوگيری قابل امراض از عاری و اطفال وزن با تولدات
 و برده یپ موضوع ارزش به که ميتواند بوده دسرتس قابل زمانی تولد مطلوب های

 اطفال که زنانی به راجع)  NVRA(   معلومات آوری مجع  .باشيم داشته آگاهی
 صورت اند، شده تولد ، مصاحبه تاريخ الی 2005 آگست زمانی فاصله در آهنا

 صورت شان نزد والدت از قبل های مراقبت  که حامله زنان فيصدی.است گرفته
)  29 جدول(  مصرفی واحد براساس اند گرفته قرار معاينه مورد هم يا و گرفته

 نشان مهچنان جدول اين. دهد می نشان دسرتسی و مصرف ميان مثبت ارتباط يک
 فقيرترين کتگوری در که حامله زنان چهار بر يک از کمرت که است آن دهنده
 اين که وصف با,  منودند دريافت را والدت از قبل خدمات اند، داشته قرار

  ترين غنی کتگوری در  در.  يابد می افزايش تدريج هب مصرفی مقياس با تناسب
 برابر دو از بيشرت والدت از قبل های مراقبت خدمات  به دسرتسی) پنجم کتگوری(

 . باشند می فيصد%57, 
 

 مصرفی کتگوری 5 اساس بر والدت از قبل های مراقبت:  29 جدول
PC quintile والدت از قبل مراقبت (%) 

 24 )فقيرترين(1
2 29 
3 38 
4 42 
 57 )ترين غنی(5
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 مهم بعد:باشد می پايين افغانستان در معيار هر با ماهر شخص نظر حتت والدت
. باشد می اطفال والدت مصونيت  از عبارت مادر و طفل صحت های مراقبت ديگر

 اندازه به( هانج در در را مادران مير و مرگ ميزان  ترين بلند  افغانستان
 و جمرب پرسونل از استفاده 33که,  بوده دارا) تولد 100000 هر در,  مرگ 1800

 تا است درنظر,  مورد دراين . خبشد هببود را حاالت اينگونه تا تواند می مسلکی
. ( منايند کسب را الزمه مهارت اطفال والدت جهت  ها قابله و ها نرس,   داکرتان

NRVA  (والدت از 25% فقط که دهد می نشان اخير پذيری وآسيب خطرات ملی سروی 
 در 34هنوزهم رقم اين  . است گرفته صورت ماهر اشخاص نظر حتت اطفال های

                                                            
 آمار کشور  UNICEF :منبع. تولد  100000تعداد ساالنه مرگ ومير زنان به علت حاملگی براساس  33
 .بوده ، ارتباط می گيرد NRVAماه قبل از سروی  24معلومات به والدت زنده هر زن که در   34



 

 قرار فيصد 43% در که,  بوده کمرت,  2007 کم عايد دارای های کشور با مقايسه
 .دارد

 ماهرنزد صشخ نظر حتت گردد،والدت مالحظه مقايسوی صورت به مصرفی طيف زمانيکه
  فيصد 49%,  ترين غنی کتگوری  پوشش حاليکه در . است کم بسيار فقير  افراد

 عميق حتليل يک)  30 جدول(  کند می نزول فيصد 10% به فقط فقيران  نزد ولی
 های والدت به رابطه در را موجوده وضعيت  تواند می پرستاران انواع از تری
 از عبارت که را مهارت با اشخاص انواع 31 جدول .سازد واضح ماهر شخص نظر حتت

 در گان قابله که رسد می نظر به و دهد می نشان ميباشد ها قابله و دوکتوران
 . دارد زياد شهرت) سوم الی اول کتگوری( فقير افراد ميان

 مصرفی کتگوری 5 اساس بر ماهر شخص نظر حتت والدت: 30 جدول
PC quintile ماهر شخص نظر حتت والدت(%) 

 10 )فقيرترين(1
215

323

4 31 
 49 )ترين غنی( 5

 25 جمموعه
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 مصرفی کتگوری 5 اساس بر گان کننده مساعدت  انواع: 31 جدول
 نفر فی مصرفی حد  اخير والدت کننده مساعدت

 جمموعه 5 234فقيرترين 
 2.18 1.59 3.192.872.420.61 کس هيچ

 12.33 31.04 3.945.218.815.35 داکرت
 11.75 17.23 5.738.3113.7415.19  قابله
 0.88 1.22 0.481.190.690.94 دايه

 2.05 2.95 1.051.081.933.49 جامعه صحی کارمند
 32.74 24.59 33.4738.9734.9131.2 حملی های دايه

 37.46 20.75 51.0541.637.2733.08دوست/مهسايه/اقارب
 0.6 0.64 1.10.770.240.16 ديگر

 100 100 100 100 100100 جمموعه

 : معلوليت و فقر
 در و,  کرده جتربه دهه دو از بيش در را خمتلفی منازعات  و ها جنگ افغانستان

 ها جنگ و حادثات,  گرديده کشت  کشور سراسر در زمينی های ماين ، نتيجه
 مواظبت ضعيف سيستم يک,   جنگ برعالوه . ميگردد تلقی  معلوليت عمده عامل
)  پوليو مثل(  امراض بعضی وقايه  در موفقيت عدم بر بنا تواند می نيز صحی

 بيان و معلوليت پاليسی  امهيت دانسنت  برای . گردد معلوليت باعث نتيجتًا
 ملی عملياتی پالن افغانستان حکومت,  معلوليت دارای افراد حقوق و ها نياز

 در ذيل های دريافت . .است منوده تسؤيد  را 2011 الی ANDAP )   (2008 معلوليت
 چنان وهم افغانستان در معلوليت وسعت  دانسنت جهت ها زمينه آوری فراهم
 تشخيص را معلول افراد های نياز ما اينکه برای . کند می کمک آن عمده عوامل
 . دارد امهيت ماعیاجت اقتصادی وضعيت و معلوليت ميان ارتباط فهميدن,  دهيم
 آغاز معلوليت و فقر ميان ارتباط بيان و معلوليت های مقياس با خبش اين

 حکومت اقل حد يا شده گذاشته اساس برآن که معلوليت ملی راهکار,  گرديده
 گروه نظريه براساس . دهد تشخيص را پذير آسيب نفوس آن براساس افغانستان

 از را سوال 5  پذيری آسيب و خطرات ملی سروی  NRVA,  معلوليت برآمار واشنگنت
 مقياس 5 به فرد هر . دادند اجنام فزيکی و ذهنی های فعاليت باره در افراد
 تشکيل معلوليت بودن وخفيف شديد ، ها مقياس آن ازمجله که دادند جواب مشکل

 5 از يکی با اقل حد که شود می شناخته معلول خفيف بطور شخص آن بود، گرديده
 خودی مواظبت  و حترک,  حافظه,  شنيدن,  ديدن(  باشد داشته مشکل میک مقياس

 زيادی مشکل مقياس 5 اين از بايکی که شود می شناخته معلول شديدًا شخص آن و) 
 در معلوليت شيوع ماميزان,  افراد نزد معلوليت ميزان برعالوه . باشد داشته

 اقل حد خانواده آيا کهاين براساس . کنيم می ختمين نيز را ها خانواده سطح
 است مهم مقياس يک خانواده سطح در معلوليت شيوع ميزان,  دارد معلول عضو يک
 در با  را اقتصادی و روحی فشار تواند می معلول عضو يک جاييکه آن از, 

,  اعضَا ساير جانب از اقتصادی محايت و و صحی های مراقبت بلند قيمت نظرداشت
 بعضی در,  معلول عضو يک موجوديت که است اين ساسیا مفکوره 35. . دهد افزايش

 جاييکه آن از .گذارد می تاثير خانواده اعضای ساير برزندگی ها شيوه از
 تعداد چه به که ميسازد روشن را اين ما برای انفرادی سطح در معلوليت ختمين

 می کمک خانواده سطح در معلوليت ميزان,  هستند معلول ابعاد بعضی در افراد
                                                            

برحسب . براساس اندازه گيری سواد ، حضور يک شخص با سواد دريک خانواده تاثير دارد) 1998(و و فوسرت باس 35
 مهين اندازه گيرها يک عضو معلول اثرات منفی درخانواده دارد 



 

 گرديده متاثر معلوليت توسط مستقيم غير يا مستقيم بطور مردم چقدر که ندک
 تعداد  که,   بوده معلوليت دارای ها افغان فيصد 5,2% ، گزارش براساس . اند
 . رسد می نفر ميليون 1,3 به آهنا

 به آهنا تعداد و اند شده داده گزارش شديد معلوليت به افغاهنا فيصد 1,6% و
 يک دارای حداقل)  28,4( % ها خانواده ربع يک از بيشرت.  رسد می نفر 400000

 در) .  خانواده سطح در معلوليت شيوع(  باشد می خانواده در خفيف معلول عضو
 فيصد 10,2% . هستند شديد معلوليت دارای ها افغان فيصد 1,6% فقط حاليکه

 . باشند می شديد معلول عضو يک دارای حداقل ها خانواده
 هيچگونه حاليکه در , است بيشرت فقير غير افراد برای خفيف علوليتم شيوع

 تفاوت باوجود. شود منی ديده فقير غير و فقير های  خانواده ميان تفاوت
 0.2 فقط تفاوت اندازه معلوليت، شدت ازحيث فقير وغير فقير افراد بارزميان

 را کيفی خوب مفهوم  هدف مورد های پاليسی  حيث از رقم اين که باشد می عدد
 خانواده به نسبت فقير های خانواده برای شديد معلوليت شيوع. منينمايد ارايه

 . باشد می بيشرت غيرفقير های
 اسباب  ساس برا انفرادی و خانوادگی معلوليت ميزان: 32 جدول

 خانوادگی انفرادی 
 فقير غير فقير فقير غير فقير 

 28.5 4.75.628.2 خفيف معلوليت
)0.1( )0.1*** ( )0.6 ( )0.4( 

 9.9 1.51.710.8 شديد معلوليت
)0.1()0.0* ()0.4( )0.3* ( 

 ميان شيوع ميزان در  آماری های تفاوت. است موجود قوسين در استندارد اشتباهات. خفيف معلوليت: يادداشت
 .گردد می ارزيابی فقير وغير فقير

 بيشرت فقير به غيرفقيرنسبت رایب درجمموع افراد  شديد معلوليت شيوع ميزان
 ، گرچه 36)بلند سن مريضی، جنگ،( شده درنظرگرفته که هرعلت براساس . است

 سن براساس شديد معلوليت هم وآن مورد دريک تنها ، اند کم بسيار ها تفاوت
 ونسبتا است، امهيت قابل آماری ازروی فقير غير و فقير ميان تفاوت بلند،
 مطابقت نيز خانوادگی سطح معلوليت برای ها يافته اين 37.است زيادی تفاوت
 برای معلوليت اسباب ،  خانوادگی معلوليت ميزان موارد  درمتام. دارد

 سن براساس معلوليت درمورد جز به است، يکسان فقير وغير فقير های خانواده
 نسبت فقير غير برای بلند سن براساس معلوليت شيوع انفرادی، وميزان. بلند

 . است بيشرت فقير به

 اسباب  ساس برا انفرادی و خانوادگی خفيف معلوليت ميزان: 33 جدول
 خانوادگی انفرادی 
 فقير غير فقير فقير غير فقير 

 1.1 حوادث/  جنگ
)0.0( 

1.3 
)0.0*** ( 

8.2 
)0.4( 

8.0 
)0.3( 

 0.6 والدی نقيصه
)0.0( 

0.7 
)0.0( 

4.4 
)0.3( 

4.2 
)0.2( 

                                                            
درمورد معلوليت براساس نقص تولد ، تفاوت ازروی آماری مهم نيست، اما درمتام موارد معلوليت به سطح     36  

 .  ادی برای غير فقيرنسبت به افراد فقير بيشرت استانفر
برای توضيح بيشرت اين امر، اگرمثال بياوريم ، طوری است که افراد غير فقير احتمال بيشرت زندگی   40  

يا به عبارت ديگر . طوالنی تری را دارند، وبه مهين ترتيب احتمال بيشرتی معلول شدن براساس سن بلندرادارند
 . احتمال بيشرتی فوت شدن قبل از سن بلند را دارندافراد فقير 

 



 

 1.6 مريضی
)0.1( 

1.9 
)0.0*** ( 

11.4 
)0.4( 

11.4 
)0.3( 

 1.3 ساخلوردگی
)0.1(

1.9 
)0.1*** (

9.2 
)0.4( 

10.8 
)0.3*** ( 

 ميان شيوع ميزان در  آماری های تفاوت. است موجود قوسين در استندارد اشتباهات. خفيف معلوليت: يادداشت
 .گردد می ارزيابی فقير وغير فقير

 

 زنان دوبرابر مردان برای جنگ علت هب معلوليت ميزان جنسيتی، تفاوت برحسب
. باشد می  
 تعجب قابل ، درافغانستان وکشمکش جنگ وضعيت بادرنظرداشت جنسيتی تفاوت اين

 فقير تفاوهتای در گی ويژه.  اند گرديده متاثر ها جنگ در بيشرت ومردان نيست
 خفيف معلوليت ميزان. باشد می مشابه جنس هردو برای زيادی حدی تا وغيرفقير

 ميزان است، بيشرت فقير اناث به نسبت غيرفقير اناث برای مريضی ازجهت
 بادرنظرداشت. است بيشرت فقير غير جنس هردو برای بلند سن ازجهت معلوليت
 که ازداليل يکی. است مهم معلوليت علت برمشردن ، پاليسی و معلوليت جنسيت،

 کم بسيار زنان که اينست باشد، می کمرت زنان برای جنگ براساس معلوليت چرا
 خواهد ارزيابی را مسئله اين آينده حتليل. ميباشند بيرون منزل از اوقات از

 . کرد
 .را به خود گرفته است U  شکل ظاهرا نفر فی مصرف و معلوليت بين ارتباط
 ، را خانوادگی سطح به معلوليت ميزان بلندترين ،) فيصد 20( طبقه ترين پائين

 درصد 20 برای ميزان اين .دارد خفيف معلوليت همو شديد معلوليت برحسب هم
  هيچ هرچند.يابد می افزايش مصرفی درتوزيع واندکی  يافته، کاهش بعدی

 واضح را اين اما ندارد، وجود بکند داللت منونه براين که هنگام زود پاليسی
 و معلوليت درعرصه ، را مهمی های وغيرفقيرتفاوت متايزفقير که سازد می

 .نگهميدارد پوشيده ، رفاهيت  رفمص تدابير
 فقر و جنسيت اسباب،  براساس خفيف معلوليت شيوع: 34 جدول 

              
 زن

              
 مرد

 

  فقير   غنی    فقير غنی

 0.8 
)0.0*( 

0.7 
)0.1( 

   1.8 
  )0.1  *** (

 1.6     
)0.1( 

 حادثه/حبران

0.5 
)0.0( 

0.5 
)0.0( 

   0.9 
  )0.0( 

0.8    
)0.1( 

 والدی نقيصه 

2.0 
)0.1***( 

1.7 
)0.1( 

1.7 
)0.1( 

1.6 
)0.1( 

 بيماری

1.8 
)0.1***( 

1.3 
)0.1( 

1.9 
)0.1(*** 

1.4 
)0.1( 

 کهولت



 

 تفاوت. است شده داده نشان ها قوس در شديد های ناتوانی يا معلوليت معيارهای -:نوت
: از است عبارت آزمايش اين اساس. تاس شده آزمايش غنی و فقير افراد ميان آماری

0.01<P***;0.05<P**;0.10<P* 
 
 
 

 مصرف ميزان و شدت براساس معلوليت شيوع: 35 مشاره جدول
 ميزان   

 مصارف
   

   اول دوم سوم چهارم پنجم

 
5.8 

)0.1*( 
2.0 

)0.1***( 
 

28.0 
)0.8***( 

10.8 
)0.5***( 

 
5.6 

)0.1( 
1.7 

)0.1( 
 

28.6 
)0.8( 

9.9 
)0.5( 

 
5.4 

)0.1( 
1.4 

)0.1( 
 

28.5 
)0.8( 

8.7 
)0.5( 

 
4.5 

)0.1( 
1.3 

)0.1( 
 

26.9 
)0.7( 

8.8 
)0.5( 

 
4.9 

)0.1( 
1.8 

)0.1( 
 

30.2 
)0.8( 

12.9 
)0.6( 

 
 خفيف

 
 شديد

 
 

 خفيف
 

 شديد

 انفرادی
 
 
 
 

 خانوادگی
       

 

 داخل در ستانداردا شده اصالح ديزاين). گرديده تنظيم قيمت براساس( نفر فی مصرف جمموع -:نوت
. ميباشد آزمايش درين مساويانه مصارف و آزمايش امهيت ميزان نشاندهنده ها ستاره. است ها قوس
 *P***;0.05<P**;0.10<P>0.01 -:از است عبارت فورمول اين اساس

 
 مصرف ميزان و علت براساس سطحی معلوليت  -:36 مشاره جدول

  ميزان مصارف
سوم چهارم پنجم دوم اول  

7.6 
)0.5( 

8.1 
)0.5( 

8.9 
)0.4( 

7.3 
)0.5( 

8.5 
)0.5( 

 حادثه/جنگ

4.1 
)0.3( 

4.4 
)0.4( 

4.0 
)0.3( 

4.6 
)0.3( 

4.2 
)0.3( 

 نقيصه 
 والدی

9.7 
)0.5( 

12.0 
)0.6( 

12.6 
)0.6( 

10.4 
)0.5( 

12.8 
)0.6( 

 بيماری

11.6 

)0.6( 

10.7 

)0.5( 

9.6 

)0.5( 

9.3 
)0.5( 

9.7 
)0.5( 

 کهولت

 شده اصالح ديزاين اند، گرديده معلوليت باعث عاملی يک هاييکه خانواده ادتعد -:نوت 
 مساويانه مصارف و آزمايش امهيت ميزان نشاندهنده ها ستاره. است ها قوس داخل در استاندارد

 *P***;0.05<P**;0.10<P>0.01 -:از است عبارت فورمول اين اساس. ميباشد آزمايش درين
 عضو يک زيرا، است برخودار ويژه امهيت از ها وادهخان سطح به معلوليت ميزان
 اعضای ساير وفزيکی ،ذهنی اقتصادی های محايت به نياز خانواده يک معلول
 معلوليت ملی سياست در جدی بررسی سزاوار موضوع اين رو مهين از. دارد فاميل

 که دهد نشان تا دارد وجود کم مدارک مهرفته روی .باشد می خانواده سطح به
 بدتری دروضعيت غنی افراد با مقايسه در معلوليت دارای فقير راداف

 يابد، می کاهش اندکی معلوليت ميزان رود باال مصرف وقتيکه گرچه. قراردارند
 بگيريم نظر در بايد که را مورد يک. باشد می کم مالحظه طورقابل به تفاوت ،



 

 نيز بلند نس براساس معلوليت ميزان يابد افزايش مصرف زمانی که اينست
 زنده کم احتمال فقير افراد که دارد تطابق امر اين با و. يابد می افزايش
 افراد برای معلوليت ميزان که است دليل مهين به رادارند، بلند سن الی ماندن
 باعث مهچنان و  حمسوب افراد معلوليت اصلی ازعوامل وحادثات جنگ .است کم فقير

 سياست بيشرتين که درحاليست اين. گردد می درمعلوليت جنسيتی تفاوت ايجاد
 فراهم اقدامات ادامه برای را زمينه ها يافته اين متمرکزاست، جنگ برکاهش
 . يابد هببود صحی مواظبت به رسی دست تا ميسازد
 الصحه حفظ  برق،  ، صحی آشاميدنی آب: اساسی خدمات به دسرتسی
 ساير و مسکن هتيه لصحه،ا حفظ  خدمات ، صحی آشاميدنی آب مانند عامه خدمات
. دارد ناگسستنی ارتباط رفاهيت  و فقر با که اند مواردی مهه زيربنايی خدمات
 نشان خود اين و دارند دسرتسی خدمات اين به کمرت فقير های وخانواده افراد
 عامه خدمات برخی از غنی افراد به نسبت فقير افراد بارديگر يک که ميدهد
 خانواده پوتانسيل  و عايدات های فرصت بر  مورد اين آن، بر عالوه. اند حمروم
 فقر زمينه ساخنت درمساعد حلاظ مهين به -است گذار تاثير  ها نسل و موجود های
 های حمدوديت ، که است امهيت قابل اين فقر، ازماهيت هبرت فهم برای. کند می کمک
 برای آهنا پيشروی از ، دارد وجود عامه خدمات به رسی دردست فقرا برای که

 .شوند برداشته ، آهنا های توانايی بردن باال
 2008 سال آگست ماه در مهانطوريکه . است پايين مهه برای خدمات به دسرتسی ميزان
 ميزان گرديد، اعالم پذيری آسيب و خطرات ملی سروی) ای وی آر ان( توسط ميالدی
 تنها. دارد قرار نپايي سطح در افغانستان در اجتماعی خدمات بيشرت به دسرتسی

 خانواده از درصد 41 دارند، دسرتسی صحی آشاميدنی آب به خانواده از درصد 27
 و الصحه حفظ  خدمات به ها خانواده درصد 5 و هستند مستفيد برق انرژی از ها

 به نسبت فقير و ناتوان افراد موارد متام در. دارند دسرتسی عصری های تشناب
 از درصد 33 مثال بگونهء. دارند دسرتسی جتماعیا خدمات به کمرت غنی افراد

 از صد در 45 که درحاليست اين دارند، دسرتسی برق انرژی به فقير های خانواده
 .دارند دسرتسی برق انرژی به غنی های خانواده

 و دارند دسرتسی اساسی خدمات به کمرت جامعه اقشار ساير به نسبت فقرا مشخصًا
 حفظ  خدمات به مردم دسرتسی عدم صورت در ريهابيما اکثر که درحاليست اين

 برق انرژی هم ويا  صحی آشاميدنی آب به دسرتسی عدم و عصری تشناب ، الصحوی
 درصد 33 ، صحی آب به فقراء از فيصد 23 تنها) 37جدول(در. ميکند پيدا شيوع

 از فيصد 2 تنها اينکه تر دهنده تکان هنايت ترتيب مهين به و برق انرژی به
 بودن پايين. دارند دسرتسی  عصری های وتشناب   الصحوی حفظ خدمات به اءفقر
 جامعه طبقه اين که است شده باعث خدمات اين به ناتوان افراد دسرتسی سطح

 .بربند رنج صحی مشکالت از بيشرت
 خدمات به فقير افراد رسی دست):  37( مشاره جدول

 خدمات به دسرتسی فيصدی فقير غنی جمموع

 صحی آب 23 29 41

 برق انرژی 33 45 41

 تشناب و الصحوی حفظ  خدمات 2 7 5

 صحی خدمات کارگران و عصری های تشناب ايجاد و سيفون نصب شامل: وتشناب الصحوی حفظ -:نوت
 .دارند فعاليت روستاها در که اجتماعی

 NRVA 2007/08: منبع

 امهيت آهنا اعضای یصح ووضعيت ها خانواده سالمتی برای دقيقا صحی آشاميدنی آب
 در کودکان مير و مرگ اصلی عوامل از يکی يونسف اداره گزارش براساس .دارد
 دسرتسی ميزان بردن بلند با بيماری اين که. است اسهاالت بيماری شيوع جهان
 قابل عصری های وتشناب الصحوی حفظ خدمات عرضه و صحی آشاميدنی آب به مردم



 

 شيوع ملوث آهبای از استفاده طريق از که یبيمار که بدينگونه.است جلوگيری
 سوی از شده ارايه های آمار براساس ترتيب اين به .38شود کنرتول ميکند پيدا

  خمتلًف شيوه روستايی و شهری مناطق در ها خانواده ،08/2007در) ای وی آر ان(
 آب دريافت منابع گزارش اين به نظر. دارند صحی آشاميدنی آب دريافت برای
 نل آب و حمفوظ طبيعی های چشمه معمولی، های چاه دستی، های پمپ عموًالم صحی
 نسبت  مبراتب شهری مناطق در ملی سطح در صحی آب به مردم دسرتسی ميزان. است
 دسرتسی مناينگر خود که) درصد 19برابر در درصد 58( است بيشرت روستايی مناطق به

 در دسرتسی ميزان که يسازدم روشن معلومات اين. دارد فقر سطح با را خدمات
 حد اساس به 38 جدول در.(گردد می مشخص ها خانواده رفاهيت سطح با شهری مناطق
 های خانواده دسرتسی ميزان روستايی  نقاط در) است شده داده نشان افراد مصرف
 واين). درصد 21تا18( است برابر هم با قسمًا صحی آشاميدنی آب به غنی و فقير

 می خدمات درعرضه مسئله يک روستايی درمناطق رسی دست که دهد می نشان را
 صحی آشاميدنی آب با دسرتسی در مالحظه قابل تفاوت شهری نواحی در برخالف. باشد

 آب به نفوس  درصد 39 تقريبا) فيصد 20( پائين درطبقه و.دارد وجود مصرف حد و
 يافته افزايش یدسرتس بعدی درهرطبقه ترتيب به که دارند، دسرتسی صحی آشاميدنی

 . ميرسد شهری درمناطق هنايی حد  فيصد 66 به باالخره و

) خانواده فيصدی به( را صحی آشاميدنی آب به ها خانواده دسرتسی ميزان -:38 مشاره جدول
 .ميدهد نشان

 شده استفاده ها خانواده وزن: نوت
 NRVA 2007/08: منبع

 آب آوردن بدست برای را خويش روزانه بيشرت اوقات فقير و ناتوان افراد
 آب منابع به رسيدن برای زمان مدت مثال طور به. ميرسانند مصرف به آشاميدنی
. ميدارد بيان را صحی آشاميدنی آب به دسرتسی و فقر ميان ارتباط آشاميدنی

 از  آب منابع زيرا است روستايی مناطق در خصوصًا صحی آب به دسرتسی شيوًه  اين
 بيشرت وقت به آب آوردن بدست برای و است دور ها خانواده گی زنده و اقامت حمل

 تفاوت يک افغانستان مورد در) ای وی آر ان( های داشته براساس.  است نياز
 يک. دارد وجود روستا و شهر در آب آوردن بدست برای مالحظه قابل یزمان

  يکطرفه طور به را فاصله دقيقه 9 اقل حد روستايی مناطق در خانواده
 يک برای شهری مناطق در که درحاليست اين برسد  آب منابع به تا ميپيمايد
). 39جدول( پيداکند دسرتسی صحی آب منابع به تا کافيست دقيقه 2 تنها خانواده

 از کامًال)  نفر فی( مصرف درنظرداشت با صحی آب منابع به رسيدن برای سفر وقت
 از و دارند دسرتسی کمرت اساسی خدمات به هاييکه خانواده. ميباشد متفاوت هم

 را بيشرت وقت نيز صحی آب آوردن بدست برای استند، مند هبره چندانی نه رفاهيت
 .ميرسانند مبصرف

 باالی  آب منابع بسوی رفنت است، ها خامن بدوش معموًال صحی آب هتيه وظيفه ازينکه
 يک. دارد تاثير امور وساير کار بازار و مارکيت در زنان اشرتاک و فعاليت

                                                            
38   http://www.unicef.org/mdg/childmortality.html 
  

 PC quintile شهری روستايی جمموع

 )ترين فقير( 1 39 18 19

19 18 40 2 

22 19 48 3 

26 20 49 4 

 )ترين غنی( 5 66 21 43

 جمموع 58 19 27



 

 احداث حصه در پيشرفت که ميدهد نشان پاکستان روستايی مناطق در حتقيق
 هتيه برای وقت صرف ميزان از تا گرديده باعث آشاميدنی آب سکتور در زيربناها

 و زنان  فعال سهمگيری باعث امر اين و شود کاسته مالحظه قابل بشکل آب
. است گرديده عايداتی و توليدی های فعاليت در شان اوقات اکثر گذشتاندن

 ).2000 گريمارد و اهلی(
 

 نشان را آب منابع به رسيدن برای زمانی اوسط حد جدول اين: 39 مشاره جدول
 )دقيقه.(ميدهد

ستارو  شهر
PC quintile 

 )ترين فقير( 1 3.6 10.6
11.1 2.8 2 

9.2 2.8 3 
7.8 2.2 4 

 )ترين غنی( 5 1.5 7
جمموعه 2.0 9.3
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 الصحه حفظ به ها خانواده دسرتسی عدم از بزرگ رقم يک نشاندهنده معلومات
 . باشد می حميطی
 الصحوی حفظ های سهولت از افغانستان رد ها خانوده از فيصد 5 تنها مهرفته روی

 غير و بارز تفاوت يک نيز: 40 مشاره جدول .اند برخوردار عصری های وتشناب
 نشان را ها شهر و روستايی مناطق در عصری های تشناب موجوديت باور قابل

 تشناب از دوردست و روستايی مناطق در ها خانواده از يک هيچ تقريبًا. ميدهد
 يا گيری بکار ميزان. منيکنند استفاده عصری آب فاضل ستمسي و عصری های

 سطح به توجه با ها خانواده توسط شهری درمناطق عصری های تشناب از استفاده
 که گفت ميتوان ترتيب اين به. است متفاوت مالحظه قابل طور هابه خانواده فقر

 تشناب از غنی های خانواده از درصد 28 و فقير های خانواده از فيصد 2 تنها
 است کم هم هنوز ارقام اين. ميکنند استفاده جديد آب فاضل سيستم و عصری های

 اين البته. ميباشد روستايی مناطق در درصد 2.4 و شهری مناطق صد در 28 زيرا
 عامل عصری آب فاضل سيستم نبود و عصری های تشناب کمبود که نيست معنی بدين
 حنوه با آشنايی عدم و آگهی نداشنت ونچ ديگری عوامل بل است معضله اين اصلی

 .است افزوده مشکل اين به نيز ها سهولت ازين استفاده
 پيشرفته وتشناهبای الصحه حفظ به مردم دسرتسی ميزان: 40 مشاره جدول

روستا جمموع شهر PC quintile 
 )ترين فقير( 1 2.9 0.5 0.6
1.1 0.6 8.0 2 
1.3 0.8 5.1 3 
4.3 1.5 14.0 4 

 )ترين غنی( 5 28.4 2.4 15.0
جمموعه 20.5 1.1 4.9

 سيستم ساير و سيفون با مهراه پيشرفته های مسرتاح هدف ميگوييم عصری تشناب ما وقتی: نوت
 .است آب فاضل کاناليزاسيون
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 .است تر وسيع اساسی خدمات ساير تناسب به برق انرژی به دسرتسی دامنه



 

 می بدست را انرژی ما که است منبع  به مربوط برق نرژیا به دسرتسی ميزان 
 . 39است شده گرفته درنظر ازمصاحبه قبل روز سی جريان در موضوع اين و.آوريم

 باالتر که ميدهد نشان) ای وی آر ان( های يافته ، تعريف اين داشت نظر در با
 جدول( دارند دسرتسی برق انرژی به افغانستان در ها خانواده از فيصد 41 از

 روستا در که های خانواده دسرتسی ميزان ميرود، انتظار مهانطوريکه). 41 مشاره
 های خانواده از درصد 29 تنها زيرا است کم برق انرژی به ميکنند گی زنده ها

 خانواده دسرتسی ميزان ديگر سوی از. دارند دسرتسی انرژی به روستايی مناطق
 در. است باال اساسی خدمات يرسا مانند برق انرژی به شهری غنی  های

 در درصد 22 از برق انرژی به روستايی های خانواده دسرتسی اوسط حد افغانستان
 پنجم مصرف حد به درصد 34 الی و آغاز) مصرف اول کتگوری(  اول مصرف حد
 .ميرسد) مصرفی پنجم کتگوری(

 )باشد که منبع هر( برق انرژی به دسرتسی ميزان: 41 مشاره جدول
روستا عجممو شهر PC quintile 

 )ترين فقير( 1 70 22 23
31 28 76 2 
37 31 83 3 
45 32 88 4 
 )ترين غنی( 5 94 34 63
جمموعه 90 29 41
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V .2005 های سروی مقايسات:  رفاهيت  های گرايش 
، 2007 ،2007/08 NRVA 
 وضعيت حتليل آن. ميدهد نشان NRVA1386/87 گزارش اساس بر را فقر سطح قبلی، خبش

 اخيراجنام سروی معلومات اساس به مطلقًا و داده نشان را افغانستان کنونی
 فقر سطح که آنست کرد فراموش نبايد و است مهم بسيار که آنچه ؛.است پذيرفته

 ختمين متامی آنکه با. نيست مقايسه قابل وجه هيچ به شد اجنام که) سروی( دو در
 ها سروی اين اجنام ميتود و پرسشنامه اما گرفته صورت پروسيجر کي جمرای از ها
 يافته که گفت اطمينان با منيتوان حلاظ بدين. بود متمايز هم از سال جريان در

 های يافته فيصد 33 از تر پايين يا و باالتر NRVA1386/87 در فقر سطح% 36 های
NRVA ميباشد  ميالدی 2007 سال هبار معلومات%  42 يا و   2005 سال تابستان در. 

  ختمين با) فقر ميزان فيصد 36( فعلی ختمين چرا که ، کليدی دومسئله دراينجا
NRVA دارد وجود نيست، مقايسه قابل قبل ساهلای. 
 وجود درافغانستان فقر وضعيت به راجع فصلی بزرگ تفاوت يک ، اينکه:  اول

 .است نشده گرفته نظر در قبلی وبررسی ختمين دو هر در موضوع اين و دارد
 مواجه فصلی تغيرات با افغانستان در فقر شد، داده نشان 7 جدول در طوريکه

 اجنام 1386/87 پذيری آسيب و خطرات سروی اساس به که فقر% 36 ختمين.  است بوده
 سروی در برعکس. است داشته نظر در را سال جريان در فصلی های تفاوت ، يافته

 حتت درهبار 2007 سروی و تابستان در 2005 سروی ، سال صولف از يکی تنها قبل های
  مستقيم مقايسه که گفت ميتوان نتيجه در.  بود گرفته قرار مطالعه يا پوشش

 را رفاهيت واقعی غير منای يک ، متذکره های سروی داشت نظر در فقربا ميزان
 . منود خواهد ارايه

                                                            
شبکه برق، جنراتور دولتی، جنراتور شخصی، جنراتور : اختيار منابع انرژی در پرسشنامه عبارت اند از  39

 .حملی،سولر، باد و بطری ميباشند



 

 در که تغيراتيست ميگردد، کرهمتذ ساليان در فقر مقايسه مانع که دومی مسئله
 .است گرديده رومنا سروی

 و چگونگی به راجع که سوالی صدها به پاسخ از فقر پيرامون ارقام اين و 
. است آمده ،بدست گرفته صورت مردم از غذايی غير و غذايی مواد مصرف مقدار
 ، است گرديده استفاده مصارف جمموعی سطح ساخنت مشخص جهت سواالت به پاسخ جمموعه

 سروی سواالت لست در. اند برده بکار فقر ارزيابی برای را مصارف سطح اين و
 استدالل  و حتقيق .بود شده گنجانيده غذايی غير و غذايی بيشرتمصارف 1386/87
 مهان به ميکنيم مطرح مصرف ميزان از را بيشرت سواالت وقتی که ميدهد نشان

 مهه  صورت درين). 2001 جوليف لمثا.( ميرود باال نيز مصرفی ارزش  اندازه
 افزايش هم مصرف ارزش که است طبيعی ميگيرد صورت بيشرت سوال وقتی ميدانند

 .)منيدهد انعکاس را مصارف مستقيم افزايش اما.( ميابد
 است، غيرممکن مقايسوی بگونهء جامعه در زمان مروز با فقر سطح تعيين ازينکه

 اندک مداخالت سلسله يک قادربه را ما تا ميکند پيشکش را های شيوه  خبش اين
 ساهلای بين افغانستان در ها خانواده رفاهيت گرايش مورد در وبتوانيم ساخته

 هردو در مشابه غذايی اقالم از زياد تعداد ازينکه . مناييم اقدام2008 و2005
 مقايسوی بگونه را روند اين ميخواهيم ما ميخورد، چشم به)  NRVA( سروی دور
 آسايش ديگر سوی از و کرده بازنگری غذايی فقر و غذايی مصارف از ادهاستف با
 گرديده ايجاد 2007 و 2005 ساهلای بين در ها خانواده گی زنده در ايکه رفاه و

 و غذايی کفايت از خودی گزارش ، کالوری اخذ عالوتًا. کنيم بررسی را است
 گرايش از نتايج دیتايي ميتواند نيز اجتماعی-اقتصادی های شاخص در تغيرات

 .باشد غذايی فقر
 مقايسيوی مسائل
 سال های يافته با 2005 سال در) NRVA( های يافته در فقر سطح که اصلی دليل
2007 )NRVA (و غذايی مواد مصرف هردو که آنست ، است مقايسه قابل غير 

  ای پرسشنامه در زيادی مصرفی اقالم. کرد تغير غذايی غير های پرسشنامه
)NRVA (08/2007 يک هتيه نيز و وغيرغذايی غذايی بيشرت مصارف دريافت منظور به 

 NRVA " پرسشنامه در. (بود شده اضافه ملی حسابات  سطح به تر گسرتده معلومات
 شده اضافه مصرفی قيم های شاخص و ملی حماسبات  درنظرداشت با اقالم تعداد"  
 .)  بود

 :مصرف خمارج مقايسه
 منايش به 42 مشاره جدول در 2007 به 2005 سال از)  NRVA( پرسشنامه سيرتکامل

 در بايد که بود بگونه طرح ، پرسشنامه جدول تنظيم هنگام.  است شده گذاشته
 از غذايی اقالم رقم ،افزايش توسعه اين و شد  داده توسعه پرسشنامه آخری دور

 رقم فزايشا که است داده نشان ها پژوهش. گرديد شامل را نوع 91 به نوع 64
 را ها سروی مقايسه خود که ميربد، باال را جوابات ارزش ، پرسشنامه در فعاليت

 اصلی اجزای از يکی عنوان به غذايی مصرف تغيير ديگر سوی از و. منمايد خمتل
 يک تنها غيرغذايی مواد قلم 11 در نتيجه عنوان به. است مهم هنايت پرسشنامه

 مصارف که ميکنيم ادعا ما دليل مهين به و است مشابه هم با مواد اين قلم
 واين است مقايسه قابل غير) NRVA( سروی روند هردو ميان در غذايی غير مواد

 .40دارد مترکز مصارف باالی ً عمدتا حتليل و بررسی
 )NRVA( سيرتکامل: 42 مشاره جدول

                                                            
افه منودن سواالت  مستقيمًا باالی ختمين مصارف خانواده ها تاثير دارد و شرح ميدهد که اض  2001جوليف   40

در يک جتربه گروپی که در سلوادور صورت گرفت سواالت با . مهچنان سطح يا ميزان واقعی فقر را بدست ميدهد
پيرامون  جزييات بيشرت در پرسشنامه طرح ريزی گرديده بود و با اين شيوه اعضای گروپ توانستند ارقام حقيقی

درصد بيشرت را  31يعنی اين شيوه نتايج .ميزان مصرف خانواده ها و نيز سطح فقر در آن جامعه را بدست آورند
 .در تناسب به پرسشنامه قبلی نشان ميداد

  



 

NRVA 08\2007 NRVA 2005  

خانواده تعداد(منونه يا مسپل اندازه 30000 21000
 )ها

 غذايی اقالم تعداد 64 91

 غيرغذايی اقالم تعداد 13 41
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 ميدهد نشان 2007/08 و 2005 سال)  NRVA(از  غذايی مصارف  تفصيلی مقايسه يک
 قابل خود اين که داشته دوگانگی  چشمگير بگونه غذايی مصارف پرسشنامه که

/ 08و 2005 های سال در که ذاهايیغ مقايسوی اقالم های بسته ما..است مقايسه
 و چکه( ديگر مواد دو اضافت با را بود گرديده بندی دسته) NRVA(  توسط 2007
 قرار پوشش حتت) شير و ماست( نام زير 2005 سال در ميشود گفته که) پودری شير

 و ها خانواده 2005 سال غذايی مصارف متام لست اين. کرديم آماده بود، گرفته
 قابل قسمت يک برگيرنده در که 2007/ 08 در ها خانواده دغذايیموا فيصد 80

 کوچک رد موا سلسله يک .ميدارد ارايه  را است، ها خانوده غذايی مصارف مالحظه
 -:از اند عبارت مقايسوی مصارف احيای در

 را غذايی مشابه" وغيره"  پاسخ يک هرگروپ برای) NRVA( 08/2007 سروی -1
 مصارف% 0.5.(هستند کوچک است، شده گذاری عنوان زير در که مصارف.است افزوده

 گونه به غذايی اقالم متام تا است بوده اين مهواره ما توقع و) غذايی مواد
 .شود داده گزارش اش واقعی

 که درحاليست اين نيست، شامل 2007/ 08 مقايسوی لست در تازه آلوی زرد  -2
 پرسشنامه. ميدهد تشکيل را 2005 سال غذايی مصارف اقالم از يکی آلو زرد

)NRVA (08 /2007 اين. ندارد خود غذايی مواد خبش در را تازه آلو زرد 
 احتوا را%) 0.7(2005 سال غذايی مصارف کوچک کسر يک حساب اين که درحاليست

 مصرف يک غذايی مواد نوع يک عنوان به آلو زرد قيمت نسبت ازينکه. است  کرده
 .منيشود پنداشته الزمی آنقدر آن قيمت اضافت و يترعا رو مهين از ، است کوچک

 پرسشنامه شير( بود گرديده جتزيه ليست شامل غذايی مواد قلم دو. غيرمرتاکم -3
 و بود گرديده عوض 2007 سال پرسشنامه در پودری شير و تازه شير به   2005 سال

. منود  يرتغي 2007 سال پرسشنامه در چکه و ماست به 2005 سال درپرسشنامه ماست
 2007 سال در ما وقتی اما دارد توقع شير 2005 سال در شخص يک که درحاليست اين

 بلند و بيشرت فعاليت تعويض اين پودری، شير يا تازه شير که بسازيم مشخص
 و ميتود گونه هيچ آن بررسی در اما ميکند، اقتضا را سال گزارش سطح بودن
 .است نشده گرفته کار به روش

 وجود عرض اساسی عنصر دو عنوان به شير و ماست که ميدهد نشان 43 مشاره جدول
 ميکنيم اضافه آن به را چکه هم يا و پودری شير پسوند ما وقتی و ، است کرده

. دارند کمرت تاثيرات هزينه و مصرف ميزان داشت بادرنظر مورد اين که اساسًا
 غذايی مواد لمق دو عنوان به را چکه و پودری شير که بود اين ما انتخاب
 به را شير و ماست ديگر سوی از و کنيم درج 2005 سال ليست در منوده  اضافه
 .کنيم عالوه نيز 2007 سال های بررسی ليست در مصرفی عنصر دو عنوان

 

 .ميباشد غذايی مصارف فيصدی نشاندهنده: 43 مشاره جدول



 

 غذايی مواد نوع 08/2007 2005

  سال متام تابستان تابستان

 شير 3.28 3.8 3.31
 0.12 0.17  پودری شير

3.00 2.98 2.48  ماست
 0.50 0.36  چکه
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 Method for Price Adjustment of the Consumption: (جمموعی مصارف قيمت تنظيم شيوه
Aggregates ( 

 بگونه را 2007 سال مصارف ما 2007 سال در فقر ميزان از گيری نتيجه برای
 خط. بسازيم مشخص را درکشور فقر اصلی خط بتوانيم تا ميکنيم بررسی قايسویم

 اين که است گرديده تعيين 2005سال درتابستان فقر خط براساس ،2007 هبار در فقر
 ميزان با ما. ميگيرد صورت غذايی مواد قيمت در تغيير نظرداشت بادر عمليه
 مقايسه منظور به  2008 سال ارهب در فقر خط به را 2007 سال هبار فقر، خط بندی

 نوسان در مهواره غذايی مواد قيمت تعديل و تنظيم ازينکه.   ميگيريم نظر در
 .ميکنيم ريزی طرح را خوبی راهکار نيز موضوع اين حل برای ما آينده در است

 )Inter-temporal price adjustment:(قيمت مؤقتی تعديل و تنظيم
 در) NRVA( توسط ها خانواده از که های سروی اساس بر جدول در مؤقتی قيمت

 نرخ براساس ها قيمت ازينکه. است گرديده تنظيم ، يافته اجنام ها ولسوالی
 اساس بر گذاری قيمت اين رو مهين از است گرديده تعيين ها ولسوالی در مروج
 های قيمت گفت ميتوان گيری نتيجه عنوان به و. است نگرفته صورت اقالم واحد

 است رفته بکار ذيل جدول در اجناس و اقالم حقيقی

 . 
 1 مشاره جدول

 .است گرديده گذاری قيمت ذيل بشکل غذايی مصارف
1 0 1
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1 0
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∑ 10 جاييکه ,

TP    سال دو مقايسه 0 و 1 جدول در قيمت 

0. ميدهد نشان را مقصود بودجه  jw0و jw 

0.ميباشد اجناس قيمت نشاندهنده  jp1و jp 
 .ميگيرد بر در مقايسوی بگونه را دوسال  J  و 

جدول اين باشيم داشته نظر در را موجود های تفاوت ها قيمت در اينکه برای
 .است گرفته درنظر را اساجن وزن حداوسط نيز و ها قيمت اوسط حد

 

 صورت سروی دور دو در مصارف گزارش درنظرداشت با مذکور جدول در اجناس وزن
 جدول. است گرديده تعيين پذيری آسيب و خطرات ملی سروی) NRVA( توسط گرفته
 سال سروی و منوده حماسبه 2005 تابستان در اجناس نرخ اساس بر را ها غذا فوق،
 .داشت بر در را جنس قلم 63 -2005



 

 مواد قيمت. است گرديده هتيه غذا قيمت براساس مذکور جدول که کرد تاکيد بايد
 ها قيمت در تزييد فيصد 50 بشمول) 1.50( 2008 سال هبار و 2007 سال هبار دربين
) CPI( سال در سال  درصدی 53 غذايی اقالم با کامًال رقم اين. است گرديده حماسبه
 سروی اقالم های قيمت از خباطری ما. است مشابه انافغانست قيم مصرفی شاخص

 ديگر سوی از و گرفته بر در را کشور سراسر در اجناس قيمت که کرديم استفاده
 شامل را روستايی ساحات ونيز شهری مناطق هم سروی در غذايی مواد قيمت

 کشور بزرگ شهر 6 از تنها افغانستان) آی پی سی( که حاليست در اين ميگردد
 .است شده هتيه

 )Spatial price adjustment(: قيمت فضايی  تنظيم
 يک 2008 هبار تا 2007 هبار از فقر خط جدول، در اجناس قيمت داشت نظر در با

 سطح در اجناس قيمت اوسط براساس ها قيمت اين. است داشته مالحظه قابل تورم
 غذايی فقر حسط ها داشته ازين استفاده با اينکه برای. است گرديده هتيه ملی
 سال تابستان های سروی در که را شيوه و ميتود مهان عين ما کنيم تعيين را

 براساس عمليه اين و ميکنيم را،تعقيب است شده گرفته بکار 2007 هبار و 2005
 .ميگيرد صورت ذيل فورمول

.ميدهد نشان زون سطح در را اجناس  قيم شاخص     
.ساندمير را خانواده مفهوم  k, 
.برميگيرد در را ها خانواده  i, 

.ميدهد نشان را اقالم حملی های وزن    و
 و پايه خنست مرحله در.ميدهد نشان را قيمت) NRVA( 2007 اگست سروی در R عالمت
 .ميگردد شامل را منطقه يک ربع هر در حماسبه اين اساس

 غذايی کمبود ميزان
 هبار ،2007 هبار ،2005 تابستان سروی در را غذايی اقالم بسته ما مرحله، درين
 سال هبار در غذايی فقر خط. منوديم آماده  مقايسوی بگونه 2008 تابستان و 2008
 بين تورم متامی که است شده تعديل بگونه) 2005 تابستان فقر خط براساس(  2007
 مقايسوی مصرف رمسی ارزش.برميگيرد در را 2007 سال ربع دو اخر تا 2007 هبار

 ا يافته اجنام مشابه  روش از استفاده با نيز 2007/ 08 در) NRVA( غذايی اقالم
 .ست

 در با را رفاهيت مقايسوی ميزان ما که ميدهد اجازه ما به مسايل  اين حال
) NRVA( سروی و) NRVA( قبلی سروی  بين غذايی مصارف مقايسوی سطح نظرداشت

 شکل يک اين که ميکنيم تاکيد ما ازهمب و.کنيم بررسی و ختمين 08/2007در
  که غذايی وغير غذايی مواد اقالم جمموعه حداقل. نيست زمانی  فقر خط مقايسيوی

 شامل را مواد قلم 63 که جمموعه ازين بزرگرت گرديده، تعريف 2007/08 درسروی
 .ميباشد ميگردد،

 پيشکش را ای آستانه و مقايسوی جمموعه يک ما برای مقياس اين اينحال با
 مقايسوی صورت به شان مصرف که ميکنيم  مراجعه های خانواده به ما. ميکند

  غذاهای از استفاده سطح باشد تا باشد خانواده يک مصرف اوسط حد از کمرت
) NRVA( 2005 سال فقر سطح با کنونی ميزان کل در. گردد معلوم نيز ناکافی

) NRVA( 08/2007های يافته با رقم اين هم باز اما. بود خواهد مقايسه قابل
 .نيست مقايسه قابل ، فقر سطح پيرامون

 .است شده داده نشان 10 مشاره شکل در نتايج



 

 

 

 
 غذايی مواد کمبود به متايل: 10 شکل

 
 NRVA 2007/08: منبع

 2008 و 2005 ساهلای ميان در غذايی مواد کسر که ميدهد نشان حتليل و گراف اين
 مومسی تغييرات که است گواهی هم اين ديگر سوی از. است نيافته تغيير آنقدر

 برای. دارد تاثير ها خانواده رفاهيت و فقر باالی گسرتده بشکل درافغانستان
 را ها خانواده و افراد ميتوانيم تنها غذايی مواد کمبود ميزان مناسب تعيين

  فصل دو) NRVA( وبررسی رویس دور دو ميان. کنيم بررسی معيين فصل يک در
 .منايد ترسيم مبا را غذايی مواد فقدان گرايش ميتواند ک بوده، موجود

 2008 و  2007 هبار -2  و2008 و 2005 تابستان -1
 فصل هر تغيير با غذايی، فقدان گرايش:  44 مشاره جدول

95 percent C.I. زمانی دوره غذايی کمبود ميزان 

 2005 انتابست 36.1 {37.2‐34.9}
 2008 تابستان 36.6 {38.5‐34.7}

  2007 هبار 44.6 {49.8‐39.4}

 2008 هبار 41.3 {43.6‐39.0}
 NRVA 2007/08: منبع

 تا 36 بين 2008 تابستان و 2005 تابستان از غذايی مواد کمبود سطح مرحله درين
 از ، است نزديک بسيار باهم ارقام و ختمين اين اينکه دليل به. است درصد 37

 احصائيه و اماری نظر از ديگر سوی از. است برخوردار زيادی امهيت از رو مهين
 با 44 مشاره جدول در .است تشخيص قابل غير قسمًا  نيز دهی گزارش های وقفه وی،

 41( است، خوبرت 2007 هبار به نسبت 2008 هبار در غذايی مواد کمبود ميزان آنکه



 

 مهم آنقدر وی احصائيه نظر از تفاوت اين مآهن با اما) فيصد 45 برابر در فيصد
 آسايش و گی زنده هببود مالک يک نشاندهنده ختمين اين که درحاليست اين. نيست

 مواد کمبود حلاظ از ها افغان. است تابستان و هبار های فصل در ها خانواده
 در هبار به نسبت تابستان  های فصل در غذايی مواد به دسرتسی ميزان و غذايی

 .دارند قرار خوبی عيتوض
 از حاکی مدارک و شواهد ميتوانيم؟ کرده تشريح را رفاهيت به گرايش  ما چطور
 اين.بود خوبی سال زراعتی حاصالت حلاظ از افغانستان در 2005 سال که آنست

 بلند حبران با افغانستان در ها خانواده بيشرت 2008 سال نيمه در که درحاليست
 در که بينيم می رخداد دو درين دقت با. بودند واجهم غذايی مواد قيمت بودن
 افغانستان در غذايی مواد به مردم دسرتسی تفاوت ميزان 2005 به نسبت 2008 سال

 های قدم افغانستان که  باشد امر اين مبين ميتواند موضوع اين و بوده اندک
 اوليه مواد قيمت بلندرفنت ديگر سوی از. است پيموده پيشرفت عرصه در را خوبی

  باعث ممکن افغانستان در 2008 سال تابستان و هبار در غذايی مواد ويژه به
 .باشد گرديده غذايی مواد تکافوی در وضعيت وخامت

 )Subjective Assessment of Wellbeing( :رفاهيت ذهنی ارزيابی 
 است يافته افزايش  ذهنی رفاهيت پيمايش برای ها تالش اخير های سال در

 خود ، شان گی زنده سطح معيارات مورد در ها دهنده پاسخ متامی هک چنانچه
 زمان مرور به اما است ذهنی طبيعتًا آنکه با اطالعات اين. اند کرده پيشنهاد
 گرايش برای اطالعات و معلومات اين ميرسد بنظر کندو کسب عملی جنبه ميتواند

 سلسله يک شامل) NRVA( ابزار .شد خواهد واقع موثر رفاه، و خوب گی زنده بسوی
 در و سال يک جريان در هاييکه سروی درکنار. است زيستی خوب ذهنی های نياز
 معلومات سلسله يک مهچنان) NRVA( است، گرفته صورت) NRVA( توسط خمتلف های فصل

 و اقتصادی وضعيت ، ها خانواده گی زنده وضعيت پيرامون را ديگر اضافی
 پاسخ از. است آورده بدست نيز مرد و زن های دهنده پاسخ از غذايی تکافوی
 در پيش سال يک با شانرا اقتصادی وحالت وضعيت تا است شده خواسته ها دهنده

 خانواده توانايی و -:ب .کل در اقتصادی وضعيت -:الف . کنند مقايسه بعد دو
 .غذايی های نياز رفع برای
 غذايی های نياز برابر در مشکالت بررسی: 45 مشاره جدول

در مشکالت دفعات 2007 هبار 2008 هبار 2007 هبار 2008 ارهب
های نياز برابر
خانواده غذايی

 ها
ذکور های دهنده پاسخ اناث های دهنده پاسخ  

هرگز 24.5 40.8 18.8 27.0
 )بار 3-1(ندرتًا 39.4 35.4 36.7 33.1
6-4(اوقات بعضی 27.0 18.4 32.5 25.3

 )بار
 ماهانه(اغلبًا 7.0 4.1 8.2 8.8

 )چندبار
 اکثرًآ 2.2 1.5 3.9 5.7
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 دهنده پاسخ.(ميدهد نشان گذشته سال با مقايسه در را اقتصادی وضعيت:  11 مشاره شکل
 .)است مردان مشمول ها



 

 
 

 سال به همقايس در) HH( خانوار اقتصادی  وضعيت از ذهنی ارزيابی: 46 مشاره جدول
 گذشته

  مرد زن

  2007هبار 2008 هبار 2007 هبار 2008 هبار

 بد بسيار 14.5 18.3 14.9 18.1

 بد 41.6 38.9 41.3 39.3

 مناسب 32.4 32.9 32.3 27.5
 خوب قسمًا 10.8 9.1 10.6 14.2

 خوب بسيار 0.8 0.8 0.9 0.9
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  :2008 و 2007 های سال نيمه در که ميدهد نشان اقتصادی وضعيت مشاهده

 11 مشاره گراف يا شکل. است نبوده خبش قناعت آنقدر کل در اقتصادی وضعيت
 سال فصل مهين در و سروی هنگام در را ها خانواده اقتصادی وضعيت ارزيابی

 ذکور دهندگان پاسخ متامی از سروی جريان در. ميدهد نشان مقايسوی بشکل گذشته
 جدول به.(بود مشابه هم ها پاسخ مالک و است شده پرسيده بهمشا سواالت اناث و

 گرديده ذکر جدول در مقايسوی بشکل ومرد زن های پاسخ  که کنيد رجوع 46 مشاره
 ها يافته.) است مردان ارزيابی نشاندهنده تنها 11 مشاره گراف يا شکل. است

 شدن ناگوار در پيوسته پيش سال با مقايسه در اقتصادی وضعيت که ميدهد نشان
 وضعيت که اند گفته دهندگان پاسخ اکثريت سال اول نيمه در. است بوده

 در اما. است يافته هببود هم يا و بوده گذشته سال به برابر شان اقتصادی
 مصيبت يک عنوان به غذايی مواد قيمت رفنت بلند حبران وقتی سال دوم نيمه

 اين. کرد تغيير مالحظه قابل بشکل هم ارزيابی  کرد،نتايج پيدا گسرتش اجتماعی



 

 سال با مقايسه در شان اقتصادی بد وضعيت از  دهندگان پاسخ اکثريت بار
 . بودند شاکی  گذشته

 شکايت شان اقتصادی وضعيت بودن وخيم از که دهندگانی پاسخ فيصدی  :مثال بطور
 در درصد 69 به و 2008 هبار در فيصد 57 به 2007 خزان در فيصد 37 از کردند

 که ميساخت آشکار دهندگان پاسخ نظريات در وسيع خالی. باالرفت 2008 تابستان
 شده مبدل فرسا طاقت حبران يک به ها خانواده برای غذايی مواد قيمت رفنت بلند
 هبار در را ديگر سروی يک مهچنان پذيری آسيب و خطرات ملی سروی) NRVA( .است

 منظور به تا ميسازد قادر را ما سروی اين های يافته که کرد اندازی راه 2007
 در را ها پاسخ اينکه برای. بنگريم  افقی ديد يک با معضله اين مقايسه
) NRVA 08/2007( منونه ساخنت حمدود و منحصر کنيم، مقايسه هم با ابزار دو برابر

 سال های يافته از شده منحصر های منونه تا ميکند کمک را ما سال فصل عين در
 نشان اطالعات و ها يافته اين. کنيم مقايسه هم با را) NRVA( 2008 و 2007

 نسبت آسايش و رفاه نامناسبی اندک وضعيت 2008 هبار در ها خانواده که ميدهد
 نزديک ذکور های دهنده پاسخ ميان در. دارند قرار 2007 هبار در مشابه زمان به
 يک به نسبت نشا اقتصادی وضعيت که ميکنند احساس ها خانواده از فيصد 4 به

 .41است شده ناگوار مراتب به پيش سال
 یسو از شده ارائهگزارش ( يیغذِا یهايازمندين به ها خانواده یدسرتس مشکالت: 12 شکل
 )زنان
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 .نظريات در پاسخ دهنده گان اناث و ذکور نسبتًا مشابه ميباشد ۀشيو  41



 

مواد  يمکه در دوران حبران ق يیغذا یها يازمندین در برابر  مبارزه توانايی
خامن ها در مورد  يقیپاسخ پرسشنامه حتق .بود يدهحالت بد گرد دچار يیغذا

سال  ياندر جر یغذائ يازمنديهاین ساخنت برآوردهدر  ها خانواده یتوانائ
در حاالت بد تر  2007/08سال  يریپذ يبخطر و آس یمل يابیارز يتفعال یگذشته  ط

از  يچگاهکه ه یدرخانواده ها يعبه صورت وس  تغير ينا ).12شکل . (داشتقرار 
نداشته  یغذائ هدر ربع سو م چهارم معضل% 27 يبًاتقر یربع اول  الدر % 35

 یبعض ياندرتآ و يکهدر کسان افزايش يک بانزول  ينا ه،رو به نزول بود ،اند
 .است يافته بازتابداشته اند  هزمان معضل يناوقات درع

 تهسال گذش یط يیغذا یهايازمنديمشکالت برآورده ساخنت ن یذهن  یابيارز – 47جدول 
 اناث ذ کور 
 2008هبار 2007هبار 2008هبار 2007هبار 

 27.0 24.540.818.8 هرگز
 33.1 36.7 35.4 39.4 )بار 3 یال 1(ندرتآ 

 25.3 32.5 18.4 27.0 )بار 6 یال 4(اوقات  یبعض
 8.8 7.04.18.2 )در هر ماه یاندک(معموآل 

 5.7 2.21.53.9 )يادز يلیخ(اوقات  اکثر
 NRVA 2007/08: منبع

 یم يشرفتسال به سال پ ًاظاهر یغذائ يازمنديهایساخنت ن برآورده یتوانائ
 و خطر ملی ارزيابیکه از هر دو طبقه ذکور و اناث در  يگریدرسوال د .يدمنا

 درخانواده ها  آيا که بود اين ،شده بود يدهپرس  2007/08و 2007پذيری آسيب
).  47جدول (سال گذشته مشکل داشتند  طیشان  یغذائ يازمنديهاین ساخنت برآورده

 ينبه ا یسرو درينپاسخ ذکور و اناث  ی،اقتصاد وضعيت یسرتاسر يابیبرعکس ارز
مردان  يصدف 41، 2008هبار سال  یسرو در مثال، گونه به. بود متفاوتسوال 

 يشانخانواده ها يیدر برآورده ساخنت مواد غذا يچگاهاظهار داشتند که آهنا ه
آهنا  يصدف 27شد، فقط  يدهسوال از زنان پرس ينع يکهزمان. شتندندا یمشکل

 یشان مشکل يیغذا يازمنديهایاظهار داشتند که آهنا در برآورده ساخنت ن
در  يشمسله  با گذشت زمان،گرا ينا  يابیهرچند، در رابطه به ارز. نداشتند

در  25، 2007مطابق مردان، در سال . يرسدپاسخ زنان و مردان هببود به نظر م
رقم در سال  ينمواجه نبوده، ا يیبا مشکل مواد غذا يچگاهخانواده ها ه یصد

درصد  19، 2006مطابق زنان، در سال . است يافته يشدر صد افزا 41به  2008
 2008رقم در سال  ينمواجه نبوده، ا يیبا مشکل مواد غذا يچگاهخانواده ها ه

زنان و مردان  ينب يابیارز ينا یسطوح جمموع. است يافته يشدر صد افزا 27به 
آهنا هببود  یکه با گذشت زمان در هردو يرسداما بنظر م يباشد،متفاوت م يلیخ

 . واقع خواهد شد
 )Objective Assessment of Wellbeing: ( يترفاه ارزيابی

 معلومات ، ذهنی رفاهيت و غذايی مواد فقدان گرايش از خمتلط اشکال وصف با
 ساليان جريان در  صحت و معارف شاخصهای در مالحظه قابل پيشرفت نشاندهنده

 يرشان از د يفکه تعر یاجتماع – یاقتصاد یشاخصها يلحتل .ميباشد 2007/08، 2005
را در رابطه به شناخت از  یتر یاست، معلومات غن يماندهثابت باق یزمان
 یهلاسا یهردو سرو. يداردم يهارا يتافغان به طرف رفاه یخانواده ها يشگرا
 يزاندرمکتب و م يتمشول يزانم يسویمقا ينما را قادر به تع 2007/08و  2005

 48بگونه مثال ، جدول . يسازددر صحت م يتمعاف يزانسواد در معارف و مهچنان م
کشور در )  9-6( يناطفال سن يتمشول يزاندر م يشافزا% 49نشاندهنده حدودًا 

%  31از ) 24-15(جوان  يناد نزد سنسو يزانبوده، عالوتًا م يهابتدائ يماتتعل



 

قابل مالحظه  یهببود 50جدول  يًا،شب). 49جدول . (است يافته يشافزا يصدف 37.6به 
 .يدهدنوزادان نشان م يناسيونواکس يزانزمان متذکره در م ينرا در ع

 مکاتب به و دهيگردشامل )  9 -6( نيسنکودکان : معارف در ارقام شيگرا - 48جدول 
 )یصديفه ب( رونديم
 جمموعه ذکور اناث 
 2005 2007/08 2005 2007/08 2005 2007/08 

 50.3 47.234.953.434.8 34.7 یشهر
 34.1 27.428.840.524.6 20.1 یروستائ

 11.4 7.75.814.75.4 5 یکوچ
 34.9 28.928.440.624.9 21.2 یمل

 NRVA 2007/08: منبع

  )سال 24-15 نيسن نيب افراد( ارقام سواد  شيگرا  - 49جدول 
 جمموعه ذکور اناث 
 2005 2007/08 2005 2007/08 2005 2007/08 

 6306 52.670.37463.3 55 یشهر
 32.9 15.735.848.425.7 11.7 یروستائ

 11.6 6.06.115.85.9 5.6 یکوچ
 37.6 22.439.851.331 19 یمل

 NRVA 2007/08: منبع

 
 24-13 نيسن یدرکودکان دارا  نيواکس زانيم یصديف: صحت  در ارقام شيگرا - 50 جدول
 ماه

 NRVA 2005NRVA 2007/08 
 6074 جی سی بی

 4871 يوپول
 1743 تی پی دی

 5356 سرخکان
 1137 کامل يتمعاف 

 NRVA 2007/08: منبع

 
 

VI .هنايی توضيحات: 
 سال پذيری آسيب و خطرات ملی سروی در ارقام آوری مجع موفقانه ابتکار بنابر

 بيان به قادر گزارش اين سال، جريان در افغانستان واليات متام در 2007/08
 هتيه و ارقام آوریمجع .ميباشد نفوس باالی فقر اثرات چگونگی و بيشرت جزئيات

 دهات انکشاف و احيا وزارت و احصائيه مرکزی اداره مهکاری بدون گزارش اين
 به متکی کامًال فقر ختمين و گزارش اين هتيه. بود ناممکن ، دشوار شرايط درين

 متويل ختنيکی و مالی مهکاری و فقر ختمين ختنيکی کميته و اقتصاد وزارت رهربيت



 

 بين انکشاف اداره ، جهان غذايی برنامه ، اروپا احتاديه چون گان کننده
 .ميباشد جهانی بانک و آسيايی انکشاف بانک ، انگلستان املللی

آن، خصوصًا  یپول يرفقر را با در نظرداشت بعد غ یگزارش خاصًه چند بعد ناي
جداول موجوده . يداردم يحتوض يگرو صدمات د يریپذ يبمعارف، صحت، آس يتوضع
- یاقتصاد يتوضع یو چگونگ يتجنس يداتی،گزارش به اساس زون ، منابع عا يندر

 ينابعاد خمتلفه فقر، ختماز  يریتصو يهبرعالوه ارا. است يدهآماده گرد یاجتماع
درجه  ينو ختم يافتهگزارش اجنام  ينا يلهرا بوس یمل يانگرمنا ينفقر که اول

. است یمسله ارزمشند يزشهروندان بر اساس فصول سال در افغانستان، ن يترفاه
 یمانند هببود يتمشهود و مشخص رفاه يراتمهانا تغ يلحتل ينمهم ا يلیخ يامپ يک

گذشته مهچو معلومات در دسرتس قرار  یها يندر ختم ينکهاز. يباشدمعارف و صحت م
شناخت و دانسنت فقر در افغانستان  یخال ها ينگزارش و ختم ينا يتنداشت، موجود

 . يداردرا برطرف م
 



 

 
 :مآخذ
متام روز چه )" 2009(يجازا يمخواجه عظ -يشنوداس ج –طاهر  – یاندراب .1

(  یچگونگ -آن در کودکان جيو نتا یمراقبت مادر" ی؟اجنام داد یکار
 .2009نوامرب  -5143مشاره  یبانک جهان – ینظر سنج:  يقحتق) ياستس

 يهفق سرمااعدم تو" کودکان کارگر يگاهجا) " 2003( یهد–س و س  -هبالوترا .2
 .227-197صفحه ) : 2( 17 ینظر اقتصاد يدجتد – یبانک جهان –

 يتودکان کارگروتربک) "1997(  ياکوملب –ه  –و  –س  –کا نا گاراجا  .3
 یبانک جهان -1844مشاره مسلسل  – ینظر سنج –" آهنا در گانا یآموزشگاه
 .یس یواشنگنت د

ساخنت  یبرا یفهرست رهنمائ) " 2002(  يمانسل – یآنگوس و زاهد – يتوند .4
 135مشاره مسلسل  ینظر سنج -LSMS"  يستیهبز يابیجمموعه مصارف جهت ارز

  یانرتنت يتسا – یبانک جهان یس یواشنگنت د
WDSP/IB/  wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/-http://www

2002/07/31/000094946_02071304010552/Rendered/PDF/multi0page.pdf [May 26, 2009]   
و اثرات آن  یتکان اقتصاد) " 2007(د لوسن  –و  -مل   –د  –س  -يادور .5

 يشرفتخربنامه پ"  يلدر براز یآموزشگاه يتدرکودکان استخدام شده و ترب
 .214-188صفحه  –) 1( 84 یاقتصاد

 " يتنامکودکان کارگر در حتول و) " 2004(س  –و ترک  – یو –ِا  –ادمانس  .6
تورم ,  یرشد اقتصاد" -)  eds( دالر  –د  –ل و ن و اگراوا,يوگل –در پ  .7

- 505صفحه  – یس یواشنگنت د – یبانک جهان -"يتنامخانواده در و يستیو هبز
550. 

اندازه تورم  يهصنف جتز"  يکار - يکجول و تورب –جرر ,  يزمج –فاسرت  .8
 765-761) : 3(52 –) 1984( یم" یاقتصاد
 یمرجع سازگار یگروپ فرع) " 1991(, ستورکس  –ف , و الف  يزمج –فاسرت 

 .709-687: صفحه 59" یتورم اقتصاد
 یساده موضوع برا یاجنام منونه طرحها" جن السن  -استفن و الجنو –هوس  .9

 -99صفحه ) : 1( 44) 1998(مارچ  – يهو سرما يدنظر عا يدجتد" تورم يسهمقا
101. 

عرضه آب و : یصعامه و خمارج شخ يالتتسه) " 2000( يماردجر –ن و ف  – یاهل .10
جات پاکستان  يهخامن ها در قر یبرا یفرهنگ ييرو تغ یاقتصاد يشرفتخبش پ

 .75-45صفحه , 1. اس اس  یا,  49.  یو, ) 200( اکتوبر , 
کودکان که به  ياکودکان کارگر ) "1997( يلسنن –س . ه. و . پ  –جنسون  .11

 يتمجعخربنامه , يمبابویمدارک از ز"توانند؟ یکرده م يدگیمکتب رس
 . 407-424: 10 یاقتصاد

است که فاصله   یچگونه حس": ها و مکان  يمتتورم ق) "2006( داين, يفجول .12
- 296)2( 44یاقتصاد يشتفت يکند؟م يقتطب یزندگ يمتتورم را به ق يحتوض
310. 

 بر حساسيت" : یمطلق و تورم ارتباط يریاندازگ) "2001(يندا,  يفجول .13
 آمار و اقتصادی نامه خرب, طرح بررسی در کننده مصرف های فاميل آورد

 . 23-1ص : 2/1 27) 2001( اجتماعی



 

 ثبات عدم و تورم قدرت)" 2004( هور مانا شرما و جيگوروف,  داين, يفجول .14
 يرساده تاث های طرح و ها متغيرقيمت فضای سازی تصحيح" مصر در ارقام
 . 572-557): 4(8  یاقتصاد يشرفتنظر پ يدجتد: گذار 

 .446-437ص 48"  اقتصادی تورم ارقام صنف يک در) " 1980( ناناک ,یکاکوان .15
 يلکننده در آمد در فام يدتول يثمنح گراطفال کار) " 2001(,د , کروکر  .16

 .یس یواشنگنت د يناقتصاد پوهنتون مارل يپارتيمنتد"ها 
 نامه خرب" فاميل اعضای تعداد وتورم ) "1995(يونواول ينو مارت يرتب, الجنو .17

 . 1434-105:1415 اقتصادی
 يرج"  ياستتورم و س) " 1995(  يليونرف,  ينو مارت  يخايلم,  لبستون .18

در کتاب ها روزمره  یاقتصاد يشرفتپ) eds(  ينوسنسر, ن , حبرمند و ت 
 مشال هالند: امسرتدام , جلد سو م 

دو : اطفال کارگر و اطفال پابند به مکتب ) " 1998(, ه چ , سن  يلن .19
 يقاتکارگر ها و حتق يتمارک یبرا یمرکز, "  یمرکز يوستهپ يمتصم

 .دمنارک  98-15 ینظر سنج یاجتماع
 یبانک جهان"  یو عمل يوریتورم در ت یصف ها) " 1998( ينمارت,  ينرول .20

 یواشنگنت د, 133,  ینظرسنج, کردن  یزنده گ يارهایمطالعه سنجش مع يتسا
 یانرتنت يتسا,  یبانک جهان یس
-http://www

rnal/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523wds.worldbank.org/exte
679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=00009494

[December 15, 2009] 6_99031911030079&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679 
و عمل متقابل  یآموزشگاه يتکودکان ترب, کودکان کارگر)" 2000(ر ,  یر .21

, و پاکستان يروپ ینا شده برا یشواهد عمل" : آهنا با نوجوانان کارگر
  347- 67) : 2(14, ینظر اقتصاد يدجتد,  یبانک جهان

 يدجتد" :  یکار یها  يتمشارکت شاگردان مکتب در فعال) "1999(م ,  یساسک .22
 .یس ینت دواشنگ یبانک جهان, "  یعلم يردر مطالعات غ ياتنظر ادب

 س.به  يبترت يک: تورم ) " 1976( ياسن امارت .23
 
 

 

 

   

 


