
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -شمال و شرق كشور  وزارت امور خارهج رد نمايندگي
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 به نام خدا                                                      

 گزارش خبری:

  "افغانستان همچنان فقیرترین کشور جهان" 

د با وجو .سدها جنگ و درگیری داخلی و خارجی هنوز نتوانسته به ثبات اقتصادی برافغانستان پس از سال       

 افغانستان گزارشی نوشته که در "برگن"ن هنوز فقیرترین کشور در جهان است. نشریه امریکایی ها افغانستاتالش

های متعدد صورت گرفته رود که درسال های اخیر با وجود تالشیکی از فقیرترین اقتصادهای جهان به شمار می

 .نتوانسته شرایط را به طرز چشمگیری تغییر دهد

دالر است که در مقایسه با  1۹۵1انه تولید  ناخالص داخلی در افغانستان براساس این گزارش متوسط سر    

ترین ارقام در بین کشورهای مختلف هزار دالری جهانی یکی از پایین 1۷متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی 

ندگی درصد زیر خط فقر ز ۵۴.۴میلیون نفری افغانستان،  ۳1.۶افزاید که از جمعیت گزارش می  .شودمحسوب می

ترین درآمد روزانه در بین دالر در روز درآمد دارند که پایین ۳.1درصد کارکنان کمتر از  ۹۸کنند و حدود می

درصد شاغلین در کشور از  ۸۰درصد است و  ۲۵همچنین نرخ بیکاری در افغانستان  .تمامی کشورهای جهان است

سال جهان  ۷۲.۲شد که بسیار کمتر از متوسط باسال می ۶۴امنیت شغلی برخوردار نیستند و امید به زندگی 

تخت بیمارستانی وجود دارد و  ۰.۵پزشک و  ۰.۲۸نفر تنها  1۰۰۰در این گزارش آمده است که به ازای هر  .است

 .با وجود در اختیار داشتن منابع طبیعی زیاد، حدود دو سوم کل جمعیت افغانستان به آب سالم دسترسی ندارند



 

 ۲ 

میلیارد دالر بوده است.  ۲۰.۸۲تنها  ۲۰1۷طبق اعالم بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال 

درصد تشکیل می دهد و پس از آن  ۵۵.۹بر اساس این گزارش، خدمات بزرگ ترین بخش اقتصاد افغانستان را 

درصد بیشترین نقش را در اشتغال  ۴۴.۳ کشاورزی با .درصد قرار دارند ۲1درصد و صنعت با  ۲۳کشاورزی با 

همچنین  نسبت بدهی به  .درصد قرار دارند 1۸.1درصد و صنعت با  ۳۷.۶افغانستان دارد و پس از آن خدمات با 

افغانستان  .درصد بوده است ۵( ۲۰1۷درصد و نرخ تورم تا پایان آخرین آمار موجود )سال  ۷تولید ناخالص داخلی 

درصد آن به مقصد پاکستان بوده  ۲۹.۶درصد آن به مقصد هند و  ۵۶.۵ته است که میلیون صادرات داش ۷۸۴

درصد آن از  ۲۰.۵درصد آن از چین ،  ۲1میلیارد دالر واردات داشته است که  ۷.۶1است و از سوی این کشور 

 درصد آن از پاکستان بوده است. 11.۸و  ایران

  ۷/۶/۹۸منبع : سایت خبرگزاری آوا ) صدای افغان (  مورخ 
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