گــزارش ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان بــه حمایــت اتحادیــه اروپــا تهیــه و نشــر شــده
اســت .محتــوای ایــن گــزارش مســئولیت مشــترک اداره مرکــزی احصائیــه و انســتیتوت ICON
مــی باشــد و بــه هیــچ وجــه منعکــس کننــده دیــدگاه اتحادیــه اروپــا نیســت.

مقدمه
ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان  -قبــا بــه نــام ارزیابــی ملــی خطــرات و آســیب پذیــری
شــناخته مــی شــد -یــک ســروی ملــی چندیــن هــدف مــی باشــد کــه توســط اداره مرکــزی احصائیــه
اجــرا مــی شــود .ایــن ســروی بــا حمایــت مالــی اتحادیــه اروپــا و پروگــرام غذایــی جهــان ســازمان
ملــل متحــد انجــام گردیــده اســت .دوره فعلــی  17-2016ششــمین دور جمــع آوری ارقــام اســت،
ســروی هــای پیشــین در ســال هــای  ،12-2011 ،8-2007 ،2005 ،2003و 14-2013
انجــام شــده انــد .ایــن ســروی شــامل معلوماتــی اســت کــه از خانــوار هــا ،افــراد ،و اجتمــاع (شــورا)
بدســت آمــده کــه از ثــور  1395الــی حمــل  1396تحــت پوشــش قــرار خواهــد گرفــت.
هــدف از ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان جمــع آوری و تحلیــل ارقــام مرتبــط بــا فقــر،
مصئونیــت غذایــی ،معیشــیت ،صحــت ،تعلیــم و تربیــه و تعــداد زیــاد شــاخص هــای دیگــر
انکشــافی اســت کــه دولــت افغانســتان و ســازمان هــای ذیدخــل را بــرای طــرح پــان ها و پالیســی
هــای انکشــافی کمــک مــی کنــد .در پهلــوی تعــداد زیــاد از احصائیــه هــا و شــاخص هــای انکشــافی
دور فعلــی ســروی ســالهای  17-2016تمرکــز ویــژه بــاالی فقــر و مصئونیــت غذایــی دارد.
گزارش نهایی شاخص ها و تحلیل ها را در زمینه فقر فرآهم میکند.
ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان و ارزیابــی ملــی خطــرات و آســیب پذیــری از جملــه
مهمتریــن منبــع شــاخص هــا بــرای نظــارت از اهــداف انکشــافی هــزاره بــوده اســت .همچنــان
مــی توانــد بــه حیــث منبــع اصلــی بــرای تولیــد شــاخص هــا بــرای نظــارت از تطبیــق آجنــدای
ســال  2030بــرای انکشــاف پایــدار کــه در مــاه حمــل ســال  1395مطابــق مــارچ  2016توســط
کمیســیون احصائیــه ملــل متحــد تصویــب گردیــد ،اســتفاده گــردد .هــر چنــد اهــداف انکشــافی
پایــدار زمانــی نهایــی گردیــد کــه کار هــای ســاحوی ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان شــروع
شــده بــود ،جمــع آوری ارقــام مــورد نیــاز بــرای تعــداد زیــاد شــاخص هــای جدیــد در زمــان طــرح
پرسشــنامه پیــش بینــی گردیــده بــود و درنظــر گرفتــه شــده .در نتیجــه ،ســروی وضعیــت زندگــی
در افغانســتان ســالهای  17-2016قــادر خواهــد بــود تــا گــزارش در مــورد  22شــاخص اهــداف
انکشــافی پایــدار را ارائــه کنــد ،کــه بعضــی از شــاخص هــا در ایــن گــزارش تحــت پوشــش قــرار
گرفتــه انــد .ایــن باعــث مــی شــود کــه افغانســتان را در زمــره یکــی از کشــور اول در زمینــه تولیــد
معلومــات در مــورد اهــداف انکشــافی پایــدار قــرار دهــد.
گزارش فعلی نتایج مقدماتی سروی را به اساس ارقام شش ماه اول سروی ،فرآهم میکند.
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هــدف از ایــن گــزارش مختصــر شــش ماهــه از بیــن بــردن فاصلــه بیــن جمــع آوری ارقــام و
انتشــار گــزارش نهایــی ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان اســت کــه انتشــار آن بــرای مــاه
قــوس  1396مطابــق دســمبر ســال  2017پیشــبینی گردیــده اســت( .متعاقبــا یــک گــزارش ســه
ماهــه معلومــات تجدیــد شــده و تــازه و تحلیــل مقدماتــی فصلــی را ارائــه خواهــد نمــود) مجموعــه
ارقــام دور نهایــی ،شــامل اطالعــات نزدیــک بــه  21هــزار خانــوار و بیشــتر از  150هــزار نفــر
بــه شــمول کوچــی هــا مــی شــود ،طوریکــه کوچــی هــا در ســروی هــای ملــی  1دیگــر مــورد پوشــش
قــرار ندارنــد.
بایــد متذکــر شــد ،ارقــام کــه در ایــن گــزارش ارائــه شــده اســت متعلــق بــه بهــار و تابســتان ســال
 1395میباشــد .نوســانات فصلــی داللــت بــر ایــن دارد کــه بــرای بعضــی شــاخص هــا مقایســه
مســتقیم بــا نتایــج مکمــل ســروی قبلــی بــا دقــت صــورت گیــرد .عــاوه بــر آن ،گــزارش شــش مــاه
اول نیــاز بــه موشــگافی بیشــتر دارد و نتایــج نهایــی شــاید تــا انــدازه متفــاوت باشــد .بــرای شــرح
تفصیلــی نتایــج و تغییــرات در مقایســه بــا دوره هــای قبلــی ســروی ،بــه راپــور نهایــی مراجعــه
شــود.

 1نفــوس کوچــی در ایــن گــزارش تحــت پوشــش قــرار نگرفتــه ،چــون جمــع آوری ارقــام در بیــن کوچــی هــا تنهــا در فصــل

تابســتان و زمســتان صــورت گرفتــه مــی توانــد.
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نمونه گیری
نمونــه گیــری ســروی طــوری دیــزان شــد کــه نتایــج آن بــه ســطح ملــی ،والیتــی و جمعیــت کوچــی
را نمایندگــی کنــد .بــه ایــن منظــور نمونــه گیــری کلســتر هــا دو مرحلــه ای صــورت گرفتــه کــه در
کل  34حــوزه بــرای والیــات و یــک حــوزه بــرای جمعیــت کوچــی تعریــف شــده اســت .در توزیــع
ســاحات نمونــه گیــری در هــر والیــت ،یــک تناســب دقیــق در ســطح والیتــی و ملــی در نظــر
2
گرفتــه شــده اســت.
ســاحات شــمار انتخــاب شــده در داخــل والیــات ،بــر اســاس تناســب احتمــال تعــداد خانــوار در
هــر ســاحه شــمار صــورت گرفتــه اســت در مرحلــه نهایــی ،بــه تعــداد  10خانــوار ثابــت در هــر
ســاحه شــمار بــا اســتفاده از میتــود سیســتماتیک نمونــه گیــری از لســت خانوارهــا انتخــاب شــده
اســت.
بــرای ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان ســال  17-2016از چــوکات نمونــه گیــری ســروی
لســت خانــوار ســال هــای  05-2003تجدیــد شــده ،اســتفاده گردیــده اســت .بــرای هفــت والیــت
 3از لســت خانــوار جدیــد اســتفاده شــده اســت .بــرای محاســبه وزن نمونــه گیــری از نفــوس
تخمیــن شــده ســال  2016اداره مرکــزی احصائیــه اســتفاده صــورت گرفتــه اســت.

 2بــرای تخصیــص مناســب نمونــه ،یــک تناســب بیــن تخصیــص متناســب و تخصیــص انــدازه برابــر بــا قــدرت کیــش

 1=0.25بــه دســت آمــد.

 3چــوکات نمونــه گیــری هفــت والیــت از لســت خانــوار ســروی اقتصــادی -اجتماعــی ودموگرافیکــی اســتفاده شــده اســت:

بامیــان ،غــور ،دایکنــدی ،کاپیســا ،پــروان ،ســمنگان و کابــل.
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عملیات ساحه
جمــع آوری ارقــام بــرای ســروی  17-2016در مــاه حمــل ( 1395اپریــل  )2016پــس از انتخاب
و آمــوزش ســه هفتــه کارکنــان ســاحوی کــه در مــاه هــای قبلــی انجــام شــده بــود ،آغــاز گردیــد.
در  33والیــت ،یــک تیــم ســاحوی متشــکل از دو جــوره مصاحبــه کننــده (زن و مــرد) و یــک
ســوپروایزر ســاحوی مصاحبــه هــا را بــه منظــور جمــع آوری ارقــام ماهانــه ســروی انجــام دادنــد.
والیــت کابــل دارای دو تیــم از جــوره هــا اســت .یــک سیســتم مکمــل نظارتــی عملــی میگــردد تا از
جریــان و کیفیــت جمــع آوری ارقــام ،بــه شــمول نظــارت از ســاحه توســط ســوپروایزر هــای والیتــی
و کار منــدان ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان از دفتــر مرکــزی اداره مرکــزی احصائیــه،
ثبــت کوردینــات هــای سیســتم موقعیــت یابــی جهانــی ( )GPSو ارزیابــی کیفیــت ارقــام ســریع
بــه اســاس روش هــای چــک ارقــام بــه شــکل کمپیوتــری و دســتی ،تمــاس بــا مصاحبــه کننــده هــا
و ســوپروایزر هــا از طریــق تیلفــون و رهنمائــی ان هــا و آمــوزش هــای مجــدد صــورت میگیــرد.
بــا مشــکالت امنیتــی موجــود ،یــک ســتراتیژی امنیتــی تطبیــق مــی شــود ،کــه شــامل نقشــه
بــرداری از ســاحات نــا امــن ،ارزیابــی امنیتــی در ســاحه و مشــوره بــا منابــع معلوماتــی مرتبــط
دیگــر ،میگــردد .ســاحات جمــع آوری ارقــام کــه نــا امــن تلقــی میشــوند بــا ســاحات دیگــر در نمونه
اصلــی یــا بــا ســاحات یــک نمونــه احتیاطــی تعویــض میگــردد .در شــرایط کــه وضعیــت امنیتــی
ســاحه بیشــتر میگــردد ،از ســاحه اصلــی در یــک مرحلــه بعــدی مالقــات میگــردد .در شــش مــاه
اول ســروی ،از  18فیصــد ســاحات انتخــاب شــده بــه دالیــل نــا امنــی مالقــات صــورت گرفتــه
نتوانســت ،ماننــد والیــات ارزگان ،هلمنــد ،بغــان و نورســتان از جملــه نــا امــن تریــن والیــات
بــه شــمار میرونــد.

4

پروسس ارقام
پــس از انتقــال پرسشــنامه هــای تکمیــل شــده از ســاحه بــه دفتــر مرکــزی اداره مرکــزی احصائیــه،
یــک تیــم تصحیــح کننــده گان دســتی مســئولیت دارنــد تــا تمــام پرسشــنامه هــا را چــک و بررســی
کننــد و از تکمیــل بــودن و درســت بــودن اطالعــات و دیگــر متغیــر هــای کلیــدی مطمئــن شــوند.
بــه جدیــت مشــکالت در ســوالنامه هــا شناســایی شــده  ،بــرای حــل مشــکل همــان ســوالنامه هــا
دوبــاره بــه تیــم هــای ســاحوی مســترد شــده و یــا مســتقیما طبــق شــرایط و دســتورالعمل خــاص
بــه رفــع مشــکالت پرداختــه شــده اســت .تیــم ارزیابــی دســتی همچنــان ســاحات جغرافیایــی و
متغییرهــای شــغل و بخــش نیــروی کار را کــود گــذاری کردنــد.
بــرای ادخــال و ثبــت ارقــام در کمپوتــر ،یــک پروگــرام در  CSProانکشــاف داده شــد تــا ارقــام
دســتی را بــا تطبیــق ادخــال دو مرحلــه ای - ،مرتبــه اول ادخــال و چــک و اصــاح بــا ادخــال
دوم -انجــام دهــد .برعــاوه پروگــرام هــای تصحیــح ارقــام نیــز انکشــاف داده شــد تــا اشــتباهات
را شناســایی و بــه صــورت اتوماتیــک آن هــا را تصحیــح کنــد ،و یــا مــواردی کــه در پروگــرام قابــل
اصــاح نبــود ،بــه تیــم تصحیــح کننــدگان مراجعــه مــی شــود تــا ســوالنامه دوبــاره چــک شــده و بــه
صــورت دســتی اصــاح شــود .یــک دســته از ارقــام اصــاح شــده یــک مــاه کار ســاحه در مــدت دو
مــاه بعــد از تکمیــل جمــع آوری ارقــام در دســترس میباشــد.
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نتایج ارقام

الف .ساختار نفوس افغانستان

مهمتریــن ویژگــی نفــوس افغانســتان ترکیــب ســنی آن اســت (شــکل  ،)1ترکیــب ســنی جــوان در
کشــور یکــی از بلندتریــن ترکیــب در جهــان بــه شــمار مــی رود .حــدود نصــف تمــام نفــوس (47,3
فیصــد) را افــراد زیــر  15ســال تشــکیل مــی دهنــد .هــر چنــد ،در مقایســه بــا آمــار ســال هــای
( 08-2007حــدود  48,6در صــد) کاهــش کوچکــی دیــده مــی شــود .افــراد بزرگســال ( 65و
باالتــر از آن) بــا  2,9فیصــد ،بخــش بســیار کوچکــی از نفــوس را تشــکیل مــی دهنــد.

جدول  :1شاخص های دموگرافی
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جدول  : 1شاخص های دموگرافی
شاخص

NRVA

2007-08

نفوس زیر سن  15سال

48.6

نسبت وابستگی

105

نسبت جنس

اوسط سایز خانوار

105
7.3

NRVA

2011-12

48.4

106
104
7.4

6

ALCS

2013-14

47.5

105
100
7.4

ALCS

2016-17

47.3

105
101
7.8

ســاختار نفــوس بســیار جــوان افغانســتان باعــث شــده کــه نســبت وابســتگی نفــوس  101باشــد
کــه در مقایســه بــا ارقــام  08-2007نســبت وابســتگی  105کاهــش را نشــان مــی دهــد .یعنــی
بــرای هــر  100نفــر نفــوس در ســن مولــد اقتصــادی ( 15تــا  101 )64نفــر از گــروپ هــای ســنی
وابســته (پاییــن تــر از  15و بــاال تــر از  )65قــرار دارد .در هــر دو ســطح خانــوار و جامعــه ،تعــداد
زیــادی از جوانــان زیــر ســن کار بــار دوش تعــداد نســبتا محــدود نفــوس بالــغ در ســن مولــد مــی
مانــد .بــه اســاس ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان ســالهای  ،14-2013ایــن بــار دوشــی
ســبب مــی شــود کــه تعــداد زیــاد اطفــال (  30فیصــد) اطفــال دارای ســن  14 – 5ســال کار کننــد
درنتیجــه باعــث بــه مخاطــره افتــادن صحــت ،انکشــاف و آینــده آنهــا میگــردد.
خانوارهــا در افغانســتان بــه طــور اوســط دارای 7,8عضــو انــد کــه شــامل  3,7طفــل زیــر 15
ســال مــی شــود .خانــوار هــای بــا  6تــا  8نفــر دارای معمولــی تریــن ســایز خانــوار هســتند ،مگــر
خانــوار هــای بزرگتــر دارای بیشــترین فــرد هســتند ،بیشــتر از نصــف خانــوار هــای نفــوس افغــان
در خانــوار هــای دارای  9نفــر یــا بیشــتر از آن زندگــی مــی کننــد (شــکل  2مشــاهده گــردد) .خانــوار
هــای کــه دارای یــک نفــر یــا دو نفــر هســتند بســیار نــادر مــی باشــد .تنهــا  2فیصــد تمــام خانــوار
هــا دارای چنیــن ســایز هســتند – کــه ایــن تعــداد  1فیصــد کل نفــوس را تشــکیل میدهــد .معمــو ً
ال
در افغانســتان خانــوار هــا توســط مــرد هــا سرپرســتی مــی گردنــد صــرف در حــدود یــک فیصــد
خانــوار هــا سرپرســتی شــانرا خانــم هــا بــدوش دارنــد.

شکل  :2خانوار ها و نفوس به تفکیک اندازه خانوار (به فیصدی)
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ب .پس منظر اقتصادی

شــرایط بــازار کار افغانســتان بــا مشــارکت نســبتا کــم نیــروی کار مشــخص گردیــده اســت.
هــر چنــد مشــارکت نیــروی کار مــردان بلنــد اســت  85فیصــد -میــزان مجموعــی مشــارکت
درنتیجــه مشــارکت کــم زن هــا ( 26,7فیصــد) در فعالیــت هــای اقتصــادی ،کاهــش یافتــه اســت.
ایــن وضعیــت نشــان دهنــده ایــن موضــوع اســت کــه نیــروی زیــاد کار و عامــل بالقوه اقتصــادی در
کشــور غیــر قابــل اســتفاده باقــی مــی مانــد .ایــن همچنــان نشــان میدهــد کــه بــار اقتصــادی بــاالی
خانــوار هــا بــه نســبت وابســتگی بــاال کــه در فــوق ذکرشــده بدتــر گردیــده اســت طوریکــه بصــورت
زیــاد تنهــا فشــار اقتصــادی را اعضــای ذکــور خانــوار بــدوش دارنــد .نســبت نفــوس ســن کار کــه
از لحــاظ اقتصــادی بــه صــورت واقعــی مولــد هســتند -طوریکــه در نســبت مشــغول کار بــر نفــوس
 5ذکــر گردیــده و هــم نســبتا کــم مــی باشــد ( 43,4فیصــد) ،ایــن نیــز بدلیــل نســبت تعــداد کــم
مصــروف کار زن هــا اســت .هــر دو شــاخص نســبت مشــغول کار بــر نفــوس و میــزان مشــارکت
نیــروی کار بــه صــورت منصفانــه در مقایســه بــا دور ســروی قبلــی  14-2013ثابــت هســتند،
مگــر تفــاوت جنســیتی در شــاخص هــا رو بــه افزایــش بــه نظــر میرســد.
تعــداد افــراد کــه قــادر نیســتند کــه وظیفــه قناعــت بخــش و بــا ارزش )اشــتغال غیــر ســودمند)
را بدســت آورنــد – کــه در بــر گیرنــده افــراد بیــکار و کــم کار اســت  - 6نماینــده گــی از یــک بخــش
وســیع نیــروی کار را میکننــد :بیشــتر از یــک در هــر ســه نفــر ( 34,3فیصــد) نمــی تواننــد وظیفــه
مناســب را پیــدا کننــد کــه در بیــن زن هــا ایــن موضــوع بیشــتر اســت یعنــی در بیــن هــر دو زن
یــک زن ( 51,1فیصــد) نمــی تواننــد وظیفــه پیــدا کنند.نتایــج ســروی فعلــی نشــان میدهــد کــه
 19,4فیصــد نیــروی کار بــه طــور کل بیــکار هســتند (شــاخص اهــداف انکشــاف پایــدار ،)2-5-8
 13,9فیصــد در بیــن مــردان و  36,4فیصــد در بیــن زن هــا میباشــد .در مقایســه بــا وضعیــت
ســالهای  ،14-2013میــزان بیــکاری مــردان در بهــار و تابســتان ســال  2013یــا  1392مشــابه
بــه تخمیــن فعلــی بــوده اســت ،مگــر بــرای زن هــا یــک انــدازه افزایــش یافتــه اســت.
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 4مشــارکت نیــروی کار بــه اســاس نســبت نفــوس ســن کار ( 14ســاله و بزرگتــر از آن) کــه از لحــاظ اقتصــادی فعــال

باشــند چــه مشــغول کار باشــند یــا بــی کار ،تعریــف میگــردد.

 5نسبت مشغول کار بر نفوس به اساس سهم سن کار که مشغول کار هستند تعریف میگردد.

 6ســروی وضعیــت زندگــی افغانســتان تعاریــف ملــی کــه در مــورد مشــغول کار ،کــم کاری و بیــکاری اســت کــه بــا موافقــه

اداره مرکــزی احصائیــه ،وزارت کار ،امــور اجتماعی،شــهدا و معلولیــن و وزارت اقتصــاد تعیــن گردیــده بــود را پذیرفتــه
اســت .مشــغول کار بــه کســانی گفتــه مــی شــود کــه دارای ســن  14ســال یــا بزرگتــر هســتند کــه در جریــان مــدت زمــان

یــک هفتــه در وظیفــه بــا معــاش یــا شــغل آزاد بــوده انــد و حداقــل بــرای مــدت هشــت ســاعت کار کــرده باشــند .افــراد

بیــکار کســانی هســتند کــه دارای ســن  14ســال یــا بزرگتــر هســتند کــه در جریــان مــدت زمــان یــک هفتــه (الــف) بــدون
کــدام وظیفــه بــوده انــد و کمتــر از هشــت ســاعت کار کــرده انــد ،و (ب) در جســتجوی کار بــوده انــد .همچنــان افــراد

بیــکار بــه کســانی نیــز گفتــه مــی شــود کــه کار نمــی کننــد و بدلیــل نیافتــن کــدام وظیفــه دلســرد شــده انــد و دیگــر در
جســتجوی کار و وظیفــه نیســتند .کــم کار بــه کســانی گفتــه مــی شــود کــه دارای ســن  14ســال یــا بزرگتــر هســتند و کمتــر

از  40ســاعت در هفتــه کار میکننــد و حاضــر هســتند و اشــتیاق دارنــد تــا کار یــا وظیفــه بیشــتر را انجــام دهنــد.
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جدول : 2شاخص های اقتصادی (بهار و تابستان)
شش ماه اول
ALCS 2013-14

شاخص
میزان اشتراک نیروی کار

مرد

زن

80.5

28.5

54.9

13.2

33.9

18.5

نسبت افراد شاغل بر مجموع نفوس

69.8

میزان کم کاری

میزان بیکاری
)(SDG 8.5.2

میزان اشتغال غیر سودمند

18.9

44.7

هردو
جنس

مرد

زن

80.5

26.7

53.9

13.9

36.4

19.4

69.2

17.0

43.4

17.9

14.1

16.9

15.0

14.6

14.9

17.3

26.6

19.4

14.8

25.2

16.8

31.1

سهم شاغلین درسکتور صنعت ازمجموع نفوس شاغل
)(SDG 9.2.2

هردو
جنس

شش ماه اول
ALCS 2016-17

48.0

35.4

28.9

51.1

34.3

شــاخص جدیــد اهــداف انکشــافی پایــدار اشــتغال در صنعــت بــه حیــث نســبت مجمــوع اشــتغال،
ســهم اشــتغال در ســکتور صنعــت را ارائــه میکنــد 7 ،کــه بــرای اکثریــت کشــور هــا نظــر بــه ســهم
کــه در تولیــد ملــی و اشــتغال دارد ماشــین اقتصــاد ملــی اســت .در افغانســتان ایــن ســکتور در
بــر گیرنــده فیصــدی نســبتا کمتــر  16,8فیصــد مــی باشــد ،نظــر بــه نفــوس مصــروف کار ،هــر
چنــد اشــتغال در صنعــت بــرای زن هــا بســیار مهــم ( 25,2فیصــد) اســت .در افغانســتان 43,8
فیصــد کار در ســکتور زراعــت صــورت میگیــرد 60,9 ،فیصــد کار توســط زن هــا و  39,8فیصــد
کار توســط مــردان.

 7سکتور صنعت شامل کار در معدن و شکار ،تولید ،ساختمان و خدمات عمومی (برق ،گاز و آب) است.
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ج .زراعت

زراعــت – بشــمول مزرعــه و فعالیــت هــای مرتبــط بــه مالــداری ســتون فقــرات اقتصــاد
افغانســتان اســت .بــرای  45فیصــد خانــوار هــا فرآهــم کننــده یــک نــوع منبــع درآمــد مــی باشــد
و بــرای  28,5فیصــد حتــی مهمتریــن منبــع درآمــد اســت .در یــک جامعــه وســیع روســتائی چــون
افغانســتان ،دسترســی بــه زمیــن زراعتــی بــه حیــث مصئونیــت اقتصــادی پذیرفتــه مــی شــود .بــه
طــور مشــخص تــر دستسرســی بــه زمیــن قابــل آبیــاری – بــا ظرفیــت تولیــدی و حاصــل دهــی بــاال
از دو نبــات در یــک ســال – نقــش مهــم را در ایــن ارزیابــی بــازی میکنــد .عــاوه بــر آن حاصــات
قطعــه هــای بــاغ بــرای خانــوار هــای افغانســتان در رابطــه بــه مکمــل نمــودن سیســتم مصرفــی،
و همچنــان در آمــد خانوارهــا مهــم بــوده مــی توانــد .در حــدود  43,0فیصــد خانــوار هــا دارای
مالکیــت زمیــن هــای قابــل آبیــاری هســتند یــا بــه یــک گونــه یــی بــه زمیــن هــای قابــل آبیــاری
دسترســی دارنــد و  14,2فیصــد دارای قطعــه بــاغ هســتند (جــدول  .)۳در مقایســه بــا دور ســروی
ســالهای  14-2013نشــان میدهــد کــه تعــداد خانــوار هــا بــا هــر گونــه دسترســی بــه زمیــن
بــرای تمــام انــواع زمیــن (قابــل آبیــاری ،للمــی و قطعــه بــاغ) افزایــش یافتــه اســت .افزایــش در
دسترســی بــه زمیــن شــاید بــه مقــدار زمیــن کــه خانــوار هــا دسترســی داشــتند را متاثــر ســازد و
تغییــرات وارد کنــد ،طوریکــه مشــاهده گردیــده کــه دسترســی بــه مقــدار زمیــن بــرای تمــام انــواع
زمیــن کاهــش پیــدا نمــوده اســت :اوســط مقــدار زمیــن قابــل آبیــاری در مقایســه بــه ســالهای
 14-2013از  6,1بــه  5,9جریــب کاهــش را نشــان میدهــد ،در زمینــه زمیــن هــای للمــی ایــن
رقــم از  13,2بــه  11,9جریــب کاهــش یافتــه و اوســط ســایز قطعــه بــاغ از  1,9بــه  1,8جریــب
کاهــش یافتــه اســت.

جدول  :3شاخص های زراعتی

شاخص

فیصدی خانوارهایکه به زمین زراعتی دسترسی دارند
زمین آبی

زمین للمی

ALCS 2013-14

ALCS 2016-17

39.7

43.0

12.9

14.2

17.6

باغ

اوسط اندازه زمین های زراعتی که در مالکیت قرار دارند
(به جریب)
زمین آبی

زمین للمی

6.1

13.2
1.9

باغ

10

21.0

5.9

11.9
1.8

 8بــرای اکثریــت خانــوار هــای کــه در زمیــن هــای آبــی کشــت و کار مــی کننــد ( 61,7فیصــد)،
عمــده تریــن منبــع آب رســانی بــرای آبیــاری دریــا هــا ،کانــال هــا و بنــد هــا اســت (شــکل .)۳
دومیــن مهمتریــن منبــع آبرســانی عبــارت از چشــمه هــا اســت ( 11,1فیصــد) و ســومین مهمتریــن
منبــع آبرســانی شــامل کاریــز و بمبــه چــاه عمیــق اســت (بــه ترتیــب  10,7و  10,3فیصــد).

شکل  :3عمده ترین منبع آب برای زمین های قابل آبیاری (به فیصدی)
10.3
10.7

3.5

28.1

2.1
0.6

61.7
11.1

ﭼﺸﻤﮫ
آب ﺳﯿﻼب ,آب ﺑﺮف

ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ-دارای ﭘﻤﭗ
ﻧﺎور

درﯾﺎ ,ﮐﺎﻧﺎل ,ﺟﻮی ﺑﻨﺪ
ﮐﺎرﯾﺰ
ﺳﺎﯾﺮ

مشــکل آبرســانی آبیــاری بــه طــور مشــخص بــرای زمیــن هــای کــه نیــاز بــه آب دریــا هــا ،کانــال
هــا و بنــد هــای آبــی داشــتند بســیار شــدید بــود .بــرای خانــوار هــای کــه بــه ایــن نــوع آبرســانی
متکــی هســتند –  62فیصــد تمــام خانــوار هــای کــه دارای زمیــن هــای قابــل آبیــاری هســتند
(شــکل  – )3کمبــود آب دلیــل عمــده عــدم کشــت در  43فیصــد از موضوعــات بــود .دالیــل عمــده
دوم و ســوم بــرای عــدم کشــت زمیــن هــای قابــل آبیــاری عبــارت از عــدم حاصلخیــزی خــاک و
مشــکالت امنیتــی بــوده ( 16و  14فیصــد بــه ترتیــب) (شــکل  4مشــاهده گــردد).

 8یک جریب مساوی به  0.2هکتار (  ) 2000 m2است.
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شکل  :4خانوار های که مالک زمین های قابل آبیاری اند اما زمین های
شان کشت ناشده باقی مانده  ،به تفکیک دلیل عدم کشت (به فیصدی)
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
ﮐﻣﺑود ﭘول ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ
آب

ﻧداﺷﺗن ﺑودﺟﮫ /ﭘول
ﺑرای ﮐﺷت

ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ

ﺳﺎﯾر دﻻﯾل

زﻣﯾن ﺣﺎﺻﯾﻠﺧﯾز
ﻧﯾﺳت /ﺑﮫ ﺗﻧﺎوب ﮐﺷت
ﻣﯾﮕردد

ﮐﻣﺑود آب

0.0

ج .تعلیم و تربیه
پــس از یــک دهــه افزایــش میــزان شــمولیت و حضوریابــی تعلیــم و تربیــه در تمــام ســطوح در
ســروی  14-2013نشــان دهنــده کاهــش میــزان حضوریابــی در تعلیمــات ابتدایــی مــی باشــد.
نتایــج ســروی فعلــی طــوری میباشــد کــه در حــدود  56فیصــد را پیشــنهاد میکنــد
(جدول .)4
نظربــه جــدول  ،4میــزان حضوریابــی خالــص بــرای هــر دو پســر هــا و دختــر هــا کاهــش را نشــان
میدهــد .بــا مقایســه نتایــج فعلــی بــا شــش مــاه اول ســروی قبلــی یــک رونــد کاهــش دوامــدار
را نشــان میدهــد 3,8 ،فیصــد ممیزبطــور کل پائیــن (از  38,5تــا  34,7فیصــد) 2,9 ،فیصــد
ممیزبــرای پســر هــا و  4,4فیصــد ممیزبــرای دختــر هــا .بــرای تحصیــات عالــی یــک رشــد
کوچــک نشــان داده شــده اســت ،مگــر تفــاوت هــا بســیار کــم اســت کــه از لحــاظ احصائیــوی بــا
اهمیــت اســت.
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جدول  : 4شاخص تعلیم وتربیه
ALCS 2013-14

شاخص

زن

هردو
جنس

63.3

47.6

56.0

64.7

14.1

4.4

9.2

14.3

مرد

نسبت حضور یابی خالص در تعلیمات

ابتدائی
ثانوی

48.1

عالی

میزان اشتراک در تعلیمات رسمی و غیررسمی و تریننگ
ها در  12ماه گذشته به تفکیک جنس
جوانان ()24-15

بزرگساالن ( 25ساله وباالتر)

28.1

38.5

مرد

45.2

زن

هردو
جنس

47.6

56.7

5.2

9.8

23.7

34.7

na

na

na

45.9

21.7

34.0

na

na

na

13.0

65.4

38.6

na

فیصدی جوانان ( 24-15ساله) درتعلیم و تربیه
نیست،مصروف کار یا تریننگ هستند
)(SDG 8.6.1

ALCS 2016-17

na

na

2.2

0.3

1.3

ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان ســالهای  17-2016شــامل معلومــات در مــورد دو
شــاخص اهــداف انکشــافی پایــدار اســت کــه مرتبــط بــا تعلیــم و تربیــه مــی باشــند .میــزان
مشــارکت در تعلیمــات رســمی و غیــر رســمی و آمــوزش در  12مــاه گذشــته (شــاخص )4-3-1
جوانــان (ســن  15الــی  24ســال) و بــزرگ ســاالن ( 25ســال و بزرگتــر) بــرای دسترســی تعلیــم
و تربیــه را در دوره زمانــی اخیــر انــدازه گیــری میکنــد.
در افغانســتان تنهــا چیــزی بیشــتر از یــک ســوم جوانــان ( 34فیصــد) در تعلیــم و تربیــه شــامل
انــد البتــه بــا مشــکالت و زیــان بــرای دختــر هــا وخانــم هــا ( 21,7فیصــد در مقایســه بــا 45,9
فیصــد بــرای پســر هــا و مــرد هــا) .تعــداد بــزرگ ســاالن در تعلیــم و تربیــه ناچیــز اســت؛ مفهــوم
یــاد گیــری مــادام العمــر یــک راه طوالنــی بــرای تطبیــق آن در افغانســتان بــه نظــر میرســد.
فیصــدی جوانــان ( 15الــی  24ســالۀ) کــه در تعلیــم ،اشــتغال و آمــوزش شــامل نیســتند (شــاخص
 )8-6-1مشــکالت دسترســی بــه تعلیــم و تربیــه و از طــرف دیگــر شــمولیت در بــازار کار را انــدازه
گیــری میکنــد .بــه همیــن ترتیــب ،شــاخص از دســت دادن و ضایــع شــدن ســرمایه انســانی در
بیــن یــک نســل مــی باشــد کــه مــی توانــد مــورد توجــه بــرای آینــده نزدیــک کشــور باشــد .در
مجمــوع  38,6فیصــد از جوانــان خــارج از فعالیــت اقتصــادی ،در تعلیــم و تربیــه شــامل هســتند.
هــر چنــد ســهم زیــاد از ایــن هــا را زن هــا و دختــر هــا تشــکیل میدهنــد (بــا ســهم  65,4فیصــدی
کــه در تعلیــم ،اشــتغال و آمــوزش شــامل نیســتند) ،در حالیکــه اکثریــت جوانــان پســر کار مــی
کننــد یــا در غیــر آن در تعلیــم و تربیــه شــامل انــد.
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ســواد بــه معنــی توانایــی خوانــدن و نوشــتن و اســتفاده از لغــات در زندگــی روزمــره اســت .ســواد
یکــی از پیامــد هــای مــورد نظــر تعلیــم و تربیــه اســت ،همچنــان یــک مقیــاس بــرای انــدازه گیــری
توانایــی یــک شــخص در عمــل کــردن و کار کــردن در یــک جامعــه و بالقــوه آن فــرد بــرای رشــد
فکــری بیشــتر و ســهم آن در انکشــاف اقتصــادی  -اجتماعــی وفرهنگــی جامعــه اســت.

جدول  :5میزان سواد نوجوانان و اشخاص بالغ
شاخص سوا د
میزان سواد بزرگساالن ( 15ساله و باالتر)

میزان سواد جوانان ( 24-15ساله)

ALCS 2013-14
مرد

زن

49.1

19.0
36.7

66.3

مجموع
34.3
51.7

ALCS 2016-17
مرد

زن

50.1

20.3

67.5

38.9

مجموع
35.4
53.5

میــزان ســواد اشــخاص بالــغ – کــه شــامل نفــوس  15ســال و بزرگتــر اســت – مجمــوع دســتاورد
هــای تعلیمــات ابتدایــی و پروگــرام هــای ســواد آمــوزی را در زمینــه فرآهــم نمــودن خدمــات
مهــارت هــای ابتدایــی ســواد بــه نفــوس را نشــان میدهــد .جــدول  5میــزان بســیار پائیــن ســواد
افــراد بالــغ را در افغانســتان نشــان میدهــد کــه بــا رقــم  35فیصــد بــه طــور مجموعــی بــرای
نفــوس  15ســاله و بزرگتــر نشــان داده شــده اســت.
میــزان ســواد اشــخاص بالــغ کــه در جــدول  5ارائــه گردیــده اســت همچنــان تفــاوت هــای شــگرف
را بــه تفکیــک جنــس نشــان میدهــد ،بــرای افــراد ذکــور میــزان ســواد تقریبــا دو چنــد بیشــتر از
نفــوس انــاث اســت ( 50در مقابــل  20فیصــد) .ارقــام ذکــر شــده در فــوق نشــان دهنــده بهبــود
انــدک بیــن دو ســال ســروی مــی باشــد.
میــزان ســواد جوانــان – میــزان کــه بــرای نفــوس  15الــی  24ســاله محاســبه میگــردد – یکــی از
جملــه شــاخص هــای اهــداف انکشــافی پایــدار بــرای انــدازه گیــری پیشــرفت در جهــت بدســت
آوردن تعلیمــات ابتدایــی همگانــی اســت .جــدول  5نیــز تفــاوت هــای زیــاد در میــزان ســواد
جوانــان بــه تفکیــک جنــس را نشــان میدهــد .میــزان مجموعــی ســواد جوانــان  53,5فیصــد را
نشــان داده کــه افغانســتان از جملــه یکــی از کشــور هــای مــی باشــد کــه دارای پائیــن تریــن ســواد
جوانــان در جهــان اســت.
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د .صحت
حفــظ الصحــه ابتدایــی همــراه بــا آب آشــامیدنی صحــی و حفــظ الصحــه مناســب از جملــه
موثرتریــن ســتراتیژی هــا بــرای بهبــود وضعیــت صحــی نفــوس اســت.از آنجائیکــه ســروی هــای
قبلــی افزایــش ثابــت را در زمینــه نفــوس بــا دسترســی بــه منبــع بهبــود یافتــه آب آشــامیدنی را
نشــان داده اســت (شــاخص  6-1-1اهــداف انکشــاف پایــدار)9 ،در ســروی وضعیــت زندگــی در
افغانســتان ســالهای  17-2016یــک ثبــات  64,7فیصــد مشــاهده میگــردد .بــا ایــن حــال ،ایــن
نشــان میدهــد کــه بــه هــدف ســتراتیژی انکشــاف ملــی افغانســتان یعنــی  61,5فیصــد بســیار
قبــل از ســال  2020نایــل گردیــده اســت.
نتایــج ســروی نشــاندهنده افزایــش بســیار زیــاد دسترســی بــه حفــظ الصحــه  10از  39,0بــه
 51,5فیصــد اســت .شــرایط اضافــی دسترســی خصوصــی خانــوار هــا بــه تاسیســات حفــظ الصحــه
در شــاخص جدیــد اهــداف انکشــاف پایــدار فیصــدی نفــوس کــه از خدمــات مدیریــت شــده
سیســتم حفــظ الصحــه بهبودیافتــه (شــاخص  )6-2-1شــامل ســاخته شــده اســت .مطابــق بــه ایــن
شــاخص 40,4 ،فیصــد نفــوس افغانهــا بــه حفــظ الصحــه مناســب دسترســی دارنــد.

 9منابع بهبود یافته آب آشامیدنی شامل سیستم های آبرسانی ذیل میگردد :آب نل ،بمبه دستی ،چشمه های

محافظت شده کاریز و چاه بمبه دستی .منابع بهبود نیافته آب آشامیدنی شامل :چشمه های غیر محفوظ ،کاریز و چاه

ها ،هر گونه آب های سطحی ،آب الری های تانکری و هر گونه منابع دیگر میباشد.

 10حفظ الصحه بهبود یافته در این تعریف شامل  :مبرز حفره ئی معمولی سرپوشدار،مبرز حفره ئی بهبود یافته

هواکش دار،مبرز کمود دار(بافلش) وصل شده درسیستم فاضالب،مبرز کمود دار(با فلش) وصل شده درچاه

سپتیک،مبرز کمود دار(با فلش) وصل شده درچاه /یا گودال،مبرز یک خانه ئی یا دو خانه ئی  -همرای مجرای

ادراری،مبرز یک خانه ئی یا دوخانه ئی  -بدون مجرای ادراری میباشند
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جدول  :6شاخص های صحت
شاخص سوا د
فیصدی نفوس که ازخدمات تنظیم شده آب آشامیدنی صحی استفاده می کنند
)(SDG 6.1.1
فیصدی نفوس که از حفظ الصحه بهبود یافته استفاده می کنند

فیصدی نفوس که ازخدمات تنظیم شده حفظ الصحه محیطی صحی استفاده می کنند
)(SDG 6.2.1
فیصدی والدت ها با موجودیت پرسونل ماهر صحی
)(SDG 3.1.2

ALCS
2013-14

ALCS
2016-17

39.0

51.5

45.2

56.4

64.8

27.8

64.7

40.4

در بخــش صحــت مــادری ،حضــور پرســونل ماهــر صحــی در هنــگام والدت بــه عنــوان مهمتریــن
عامــل تولــد بــدون خطــر و همچنــان فاکتــور اساســی کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان بــه شــمار
مــی رود .مشــاهدات ســروی هــای ملــی خطــرات و آســیب پذیری/ســروی وضعیــت زندگــی در
افغانســتان از ســال  2005تــا بــه حــال نســبت خانــم هایــی کــه در هنــگام والدت بــه پرســونل
ماهــر صحــی دسترســی دارنــد رونــد افزایــش را نشــان مــی دهــد ،در ســال  17-2016نیــز حفــظ
شــده اســت .فعــا 56,4 ،فیصــد خانــم هــا در هنــگام والدت توســط پرســونل ماهــر صحــی مــورد
مراقبــت قــرار مــی گیرنــد کــه ایــن رقــم در ســال  45,2( 14-2013فیصــد) در ســال 12-2011
( 40فیصــد) و در ســال  24( 08-2007فیصــد) بــوده اســت .یافتــه هــای ســروی 2015 DHS
بــرای ایــن شــاخص ( 50,5فیصــد حضــور پرســونل ماهــر صحــی) بســیار خــوب بــا ایــن رونــد در
مطابقــت اســت.
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ح  .جندر
بخشــهای فــوق دررابطــه بــه تحصیــل و ســوابق اقتصــادی تفــاوت زیــادی جنســیتی را نشــان
میدهــد .ایــن اشــاره میکنــد کــه ممانعــت فرهنگــی یــک مانــع بــزرگ اســت در پیشــرفت قــوای
بشــری دختــر هــا و خانمهــا در جامعــه افغــان ودسترســی آنهــا را بــه تحصیــل و مارکیــت کار
محــدود میســازد.
بــرای هردواجنــدای انکشــافی هــزاره و اجنــدای انکشــافی پایــدار ،چندیــن شــاخصها مشــخص
شــده تــا نظــارت خــاص در رابطــه بــه دســتیابی تســاوی جنســیت و تقویــت زن هــا و دختــر هــا
( اهــداف انکشــافی پایــدار  )۵داشــته باشــد .برعــاوه ،بســیار از شــاخصهای مربــوط بــه نفــوس
بایــد بــه تفکیــک جنســیت جــدا ســاخته شــود.
شــاخص کــه تســاوی جنســیت را در فرصتهــای تعلیمــی انــدازه میکنــد نســبت دختــر هــا و پســر
هــا در ســطوح مختلــف تعلیمــی بــدون درنظرداشــت ســن میباشــد .ایــن شــاخص نشــان میدهــد
کــه خــا در تعلیمــات ابتدائــی در عیــن ســطح حــدود  72فیصــد بــا مقایســه ســروی وضعیــت
زندگــی ( 14-2013جــدول  )7باقــی مانــده اســت .شــاخص تســاوی بــرای تعلیمــات ثانــوی
حالــت بدتــر از  5,5فیصــد را نشــان داده ،بادرنظــر داشــت اینکــه در تعلیمــات لیســه بــه عیــن
ســطح  41,4فیصــد باقــی مانــده اســت.
شــاخصهای اهــداف انکشــافی هــزاره کــه درخصــوص انــدازه تســاوی جنســیت دربــازار کار بــه
ارتبــاط مــزد و اســتخدام ســهم زن هــا درســکتورغیر زراعتــی ) شــاخص اهــداف انکشــافی )3,2
بــوده اســت ،درحالیکــه ایــن شــاخص در چــوکات کاری اهــداف انکشــافی پایدارتوســط فیصــدی
زن هــا در موقــف هــای مدیریتــی (شــاخص اهــداف انکشــافی پایــدار  )2-5-5جاگزیــن گردیــده
اســت .هــردو شــاخص وضعیــت مختلــف ازبــازار کار بــرای زن هــا نشــان داده و هیــچ شــاخص
کــدام بهبــود را درخصــوص ایــن وضعیــت ارائــه ننمــوده اســت.
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جدول  :7شاخص های تساوی جنسیتی
ALCS 2013-14

شاخص
شاخص تساوی جنسیت در تعلیمات

ابتدائی
ثانوی

70.6

72.0

41.4

41.4

55.5

عالی

سهم زنان در اشتغال با مزد در سکتور غیر زراعتی

10.3

تساوی جنسیت در استفاده انفرادی از انترنت
)(SDG 17.8.1

28.0

فیصدی نفوس زنان در پست های مدیریتی
)(SDG 5.5.2

ALCS 2016-17

6.4

50.2
10.0
6.6

19.2

نقــش انترنــت منحیــث ایجــاد توانائــی در اجنــدای اهــداف انکشــافی پایــدار تأکیــد گردیده اســت.
اســتفاده انترنــت مقیــاس انکشــاف جامعــه بــوده وانــدازه میشــود کــه کــدام اشــخاص دسترســی بــه
معلومــات داشــته و میتواننــد ارتباطــات برقــرار کننــد و تجــارت نماینــد .فیصــدی اشــخاصیکه از
انترنــت اســتفاده میکننــد در لســت شــاخصهای اهــداف انکشــافی پایــدار ( ( )SDGشــاخص -17
 )1-8دیــده میشــود .ســطح اســتفاده ازانترنــت در افغانســتان بســیار پائیــن اســت ( 2,1فیصــد)،
گرچــه یــک افزایــش از  1,2فیصــد را در مقایســه  14-2013نشــان میدهــد .شــاخص تســاوی
جنســیت در اســتفاده انترنــت  19,2فیصــد را نشــان میدهــد کــه فیصــدی دسترســی خانمهــا در
انترنــت صــرف یکــی بــر پنجــم مردهــا میباشــد(  0,7در برابــر  3,4فیصــد).
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