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 1386 سرطان  داكتر رونالد والدمن، ليزلي استرانگ و داكتر عبدالولي

  

 و بدين س2001سيستم صحي افغانستان از سال 
 شرايط بهبود يافته، چشم انداز نسبتاً خوشايند

 خالصه

 پس از جنگ، ارائه خدمات صحي در وضعيتي رقتبار قرار ه سال قبل، دقيقاً در دورپنج
ات اندكي كه در دست است، وضعيت آن زمان به نظر آشفته بر اساس اطالع. داشت
ظرفيت در هر دو بخش خصوصي و عامه، كامالً محدود بود و چشم اندازي . ميرسد

گزارش نتايج واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان كه در . مشخص براي آينده وجود نداشت
دمات در سرتاسر كشور  انتشار يافت، تفاوتهاي فراوان در دسترسي به خ2002جوالي سال 

را ذكر كرد و توجهات را به كمبود شديد كارمندان صحي و زيربناي فوق العاده كم و حتي 
هر كجا هم كه خدماتي ارائه ميشد، سطح كيفيت آن به طرز . 1عدم وجود زيربنا جلب كرد

چشمگيري متفاوت بود و هيچ گونه چارچوب سياستگذاري براي عملكرد سازمانهاي 
در عوض، مراقبت صحي بر يك مبناي پروژوي و توسط بسياري .  وجود نداشتغيردولتي

  . 2از ارائه كنندگان خدمات كه ناهمگون و نسبتاً ناهماهنگ بودند، صورت ميگرفت
در آن گزارش موضوعي، چهار مانع عمده در تحقق يك سيستم صحي مليِ كارآمد و موثر 

ات در داخل وزارت صحت عامه؛ نبود عدم وجود ظرفيت مديريتي و ارائه خدم: ذكر شد
زيربناي مادي و كادر واجد شرايط؛ توزيع ناچيز منابع مالي و بشري؛ و تالشهاي ناهماهنگ 

  .و بي سمت و سوي سازمانهاي غير دولتي
، وزارت صحت عامه و تمويل كنندگان عمده، يك مجموعه اساسي 2002در اوايل سال 

عه رهنمودهايي روشن در ارتباط با بازسازي و اين مجمو. خدمات صحي را توسعه دادند
احياي زيربنا و عضوگيري ارائه نمود و همچنين ميتوانست شالوده تخصصي وزارت را شكل 

در همان هنگام، وزارت صحت عامه و شُركاي بين المللي اش به توافق رسيدند كه . دهد
كند، اداره و گسترش اين اگر اين وزارت با سازمانهاي غير دولتي قرار داد همكاري منعقد 

به رغم . مجموعه اساسي خدمات صحي هم به يك گونه كارآمدتر و موثرتر صورت ميگيرد
داد ميان طرفين منافع وزارت صحت عامه و سازمانهاي غيردولتي بر روي اصل اين قرار

  .توافق صورت گرفت

                                                 
  .ارزيابي افغانستان وتحقيق واحد : كابل. سيستم صحت عامه در افغانستان)/ 2002 (  و حميرا حنيفرونالد والد من.  1
  .عين اثر.  2

واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان
 سلسله نشريات توضيح نامه

 محتويات
شرايط :  بدين سو2001افغانستان از سال ارايه خدمات صحي در  .1

 كنوني

 دولت و چالش هاي آن .2

 تمويل كننده گان و چالشهاي آنها .3

 موسسات غير دولتي و چالشهاي آنها  .4

 نتيجه گيري و سازماندهي روند هاي نظارت، ارزيابي و مستند سازي .5

  در مورد نويسندگان
 و استاد صحت “مهاجرت اجباري و صحت”مدير برنامه رونالد والد من داكتر 

وي رشته . كلمبيا ميباشدعمومي كلينيكيِ آموزشگاه صحت عامة پوهنتون 
وي در زمينه صحت اطفال در كشورهاي در حال  واگيرشناسي طبي است

 تخصص دارد و داراي تجربة گسترده كار در حاالت اضطراري و توسعه نيز
  . پيچيده داكتري در سوماليا، رواندا، جنوب عراق، بوسني و آلبانيا ميباشد

 بهداشت و طب استوايي لندن  داراي درجه ماستري از مكتب:ليزلي استرانگ
وي از سال . در زمينه صحت عامه در كشورهاي در حال توسعه ميباشد

 به عنوان دستيار پژوهشگر در مكتب بهداشت و طب استوايي 2006 تا 2003
لندن كار كرده است و به ارزيابي تاثيرات قرارداد ارائه خدمات صحي در 

  .شرايط مابعد جنگ پرداخته است
ماستري خود را از موسسه طبي كابل گرفته است و با : لوليداكتر عبدا

موسسات غير دولتي مختلف در زمينه هاي هماهنگي طبي ساحوي و 
تيم مكتب بهداشت  وي به. سيستمهاي مديريت صحي همكاري داشته است

و طب استوايي لندن ملحق شده است تا در زمينه ارزيابي تاثيرات خدمات
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 نگرانيهاي اكنون كه پنج سال از انعقاد اين قرارداد مي گذرد، به نظر مي رسد كه
دولت، سازمانهاي غيردولتي و شماري از تمويل كنندگان حد اقل در كوتاه مدت 

وزارت صحت عامه در زمينه اعطاي اين مجموعه اساسي . بي جهت بوده است
ارزيابي . خدمات صحي به اكثريت افغانها پيشرفت قابل مالحظه اي داشته است

ي باشند و آنچه سيستم هاي مستقل، نشانگر بهبود كيفيت مراقبت صحي م
اطالعاتي مديريت صحي نشان ميدهد، افزايش مداوم و قابل مالحظه در تعدادي 

مفهوم قراردادي . از شاخصها و بهبود ظرفيت مديريتي وزارت صحت عامه ميباشد
مربوط به ارائه خدمات، اثر نسبتاً خوبي در سازمانهاي غيردولتي و واليت هاي 

با وجود . زارت صحت عامه از خود بر جاي گذاشته استجزءِ سه مكانيزم تقويتي و
كه هر كدام از آنها مزايا و زيان هاي (اينكه تفاوتهايي ميان طرحهاي انعقادي 

نظري اجمالي بر طرحهاي قراردادي تمويل ”خودشان را در پي دارند؛ به 
وجود دارد، تامين هزينه مجموعه )  مراجعه كنيد14-15در صفحات  “كنندگان

ي خدمات صحي، پيمانكاري و فراهم كردن ضرورتهاي وزارت از نظر تمويل اساس
كنندگان عمده يك تالش اصلي جهت هماهنگ سازي سياست ها به حساب مي 

تاكنون، تمويل بخش صحي، نسبتاً رضايت بخش بوده است؛ اگر چه به . آيد
 و في واسطة آن افغانستان به شدت وابسته به كشورهاي خارجي باقي خواهد ماند

الواقع در حال حاضر شاخصهايي وجود دارند كه بيانگر احتمال كاهش تعداد منابع 
به  با وجود اينكه درصد چشمگيري از كمكهاي بالعوض. اهدايي مي باشند

در عين [سازمانهاي غيردولتي افغانستان تعلق ميگيرد، باز هم رقابتي شديد و 
تساب قرادادها و كمكها وجود مثبت ميان سازمانهاي غيردولتي بر سر اك] حال

سه چهارم سازمانهاي غيردولتي كه براي بدست آوردن قرارداد به . داشته است
 بدين سو، خصوصاً براي توزيع مجموعه اساسي 2001رقابت پرداخته اند، از سال 
  .خدمات صحي ايجاد شده اند

واليتي و با نگاهي به آينده به اين نكته پي مي بريم كه دولت در سطوح مركزي، 
اجتماعي با چالشهايي از قبيل يكپارچه سازي كامل واحد مديريت كمكهاي 
بالعوض و قراردادها و تقويت مهارت تخصصي و مديريتي در ديگر بخشهاي 
اصلي وزارت؛ حفظ سطح كمك تخصصي؛ تقويت روابط بين سطوح مركزي، 

ات؛ و افزايش واليتي و منطقوي؛ تشريح نقشها و مسئوليتهاي دفاتر صحي در والي
  .ميزان دسترسي و كيفيت به خصوص در نواحي دوردست مواجه خواهد شد

تمويل كنندگان ملزمند تا به نوبة خود بر روابط موجود ميان برنامه هاي عمودي، 
شراكت هاي جهاني جديد، و مجموعه اساسي خدمات صحي واقف باشند و سطح 

ا هم عملكرد سيستم صحي را و قابليت پيش بيني حمايت بودجوي را حفظ كنند ت
در سطح عاليِ كنوني انتظارات مردم تثبيت كرده و هم اينكه وزارت صحت عامه 

  . را قادر سازند تا در امر طراحي قاطعيت به خرج دهد
 واحد تحقيق و در تحليل در مجموع، پيشرفتي در عنوان كردن چهار مانع عمده

اين پيشرفت .  صورت گرفته است انجام شد،2002 كه در سال ارزيابي افغانستان
تا به امروز تنها طبق شاخص هاي روندي اندازه گيري شده است و هنوز كسي 
نمي داند كه آيا اين پيشرفت منجر به ايجاد يك شرايط صحي در جمعيت 

بواسطة انجام يك ارزيابي در مورد تاثير اين پيشرفت  .افغانستان خواهد شد يا نه
  . به اين نكته پي بردميتوان طي يك يا دو سال 

ولي اين . به طور كلي، اين سند گزارشي در مورد يافته هاي مطلوب ارائه مي كند
به تعبيري، اگر وضعيت بسيار آشفتة بخش . يافته ها رضايتبخش نمي باشند

 را در نظر بگيريم، پيشرفت هايي كه در حال حاضر صورت 2001صحي در سال 
ممكن است از . ه آساني مي توان بدان نايل آمدگرفته اند از آن دسته اند كه ب

پيشرفت ديگري توسط مشكالت وخيم مانند مديريت نامنظم، سيستمهاي مالي 
از اين گذشته، انواع . ناكافي و شفافيت و پاسخگويي نامنسجم جلوگيري شود

مختلفي از مشكالت بالقوه عنقريب در حال اتفاق افتادن هستند و فراهم آوردن 
ت بخش و قابل پيش بيني تامين بودجه و كمك تخصصي هم به سطوح رضاي

عالوه بر همة اينها، مشكالت ديگري در مورد زمينه . جاي خود باقي مي ماند
هاي وسيعتر وجود دارد كه ناشي از وضعيت امنيتي بي ثبات، ضعف نسبي دولت و 

ا به وضعيت اقتصادي بغرنج مي باشد كه پيشرفت در آن براي بسياري از افغانه
  . صورت گرفته است 2002طور نا محسوسي تنها پس از سال 

تاكنون قادر باشد تا بر پيشرفتهايش بنا بگذارد و به گونه ] صحت عامه[اگر وزارت 
و نتايج را ابالغ نمايد، مي تواند يك اشتراك قوي  اي موثر اثرات را مستند ساخته

ر حفظ محيط سياسي با و سالم نه تنها در مورد مسئله بهداشت و صحت بلكه د
ثبات كه ضرورتي بنيادي براي امنيت، خوشبختي و رفاه بهبود يافتة مردم 

  .افغانستان ميباشد، داشته باشد

  :پيشنهادات مشخصي كه در اين باره وجود دارند عبارتند از
رت صحت عامه نيازمند ايجاد يك استراتژي ارتباطات مي باشد تا اوز .1

د كه جمعيت افغانستان و سياستگذاران بانفوذ بواسطه آن اطمينان حاصل كن
و مقتدر دولت از دستاوردهاي بخش صحي آگاهند و همچنين براي اينكه 
بتواند تا اندازه اي به امر تضمين تامين بودجه مداوم و قابل پيش بيني 

  .كمك كند

تمويل كنندگان بايد به نوبة خود، تالش كنند تا تامين بودجه مداوم و قابل  .2
وزارت صحت عامه و شركايش . ني بخش صحي را تضمين كنندپيش بي

بايد در تقويت ظرفيت مديريتي دفاتر صحي واليتي سهم بگيرند و بدين 
وسيله آنان را قادر سازند تا به طرز بهتري به وظايفشان در مديريت صحت 

  .عامه عمل كنند

 “ويژگيهاي”وزارت صحت عامه بايد بهترين شاخص هاي هر كدام از  .3
نيزمهاي قراردادي را به منظور بهبود بيشتر سيستم كلي پيمان كاري مكا

  .اتخاذ كند

وزارت صحت عامه بايد با همكاري شركايش در زمينه گسترده تر بحث از  .4
عدم تمركز و تنظيم بودجه برنامه ريزي شده، به شناسايي / تمركز زدايي

خاذ مي تصميمات مقتضي كه در سطح واليتي يا سطوح پايين تر بهتر ات
  .شوند، بپردازند
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 شرايط كنوني:  بدين سو2001ارائه خدمات صحي در افغانستان از سال   1

در افغانستان، ارائه خدمات صحي در  پنج سال قبل، دقيقاً در دورة پس از جنگ
وضعيت آن زمان بر اساس اطالعات . سرتاسر كشور در وضعيتي رقتبار قرار داشت

در اسناد هميشگي نمايندگي هاي سازمان ملل و موسسات نسبتاً كم كه بيشتر 
ظرفيت در هر دو بخش عامه . غير دولتي موجود مي باشند، آشفته به نظر مي رسد

. و خصوصي كامالً محدود بود و چشم اندازي مشخص براي آينده وجود نداشت
سيستم ”افغانستان مونوگرافي تحت عنوان در آن زمان واحد تحقيق و ارزيابي 

 مونوگراف، گزارشي در اين مورد ارائه اين.  منتشر كرد“ عامه در افغانستانحتص
 40,000به ] مركز[نسبت مراكز صحي اساسي به جمعيت تقريباً از يك ”نمود كه 

در جنوب ] نفر [200,000به ] مركز[در نواحي مركزي و شرقي به يك ] نفر[
 به سوي كمبود شديد  مونوگراف مذكور توجهات را“. افزايش پيدا كرده است

. 3 و حتي عدم وجود زيربنا جلب كرد“زيربناي فوق العاده كم”صحي و  كارمندان
در آن زمان، مراقبت صحي غالباً از سوي سازمانهاي غيردولتي صورت مي گرفت 
و بسياري از آنها با دولت انتقالي كه پس از چندي بسيار متزلزل ظاهر شد، رابطه 

                                                 
   .رونالد والدمن و حميرا حنيف، نقل قول قبلي.   3

ر نكردند و هر كجا هم كه خدمات صحي به هر طريقي برقرا) رسمي و غيررسمي(
قابل دسترس بودند، سطح كيفيت ارائه آن به طرز چشمگيري در نوسان بود و 
هيچ گونه چارچوب سياستگذاري وجود نداشت كه سازمانهاي غيردولتي طبق آن 

در عوض، مراقبت صحي بر مبناي پروژوي و توسط بسياري از ارائه . عمل كنند
  .4خدمات كه ناهمگون و نسبتاً ناهماهنگ بودند، صورت گرفتكنندگان 

، چهار مانع عمده در تحقق يك سيستم صحي ملي كارآمد و آن گزارش موضوعي
  :موثر را ذكر كرد

 عدم وجود ظرفيت مديريتي و ارائه خدمات در درون وزارت صحت عامه؛ •
 نبود زيربناي مادي و كادر واجد شرايط؛ •
 ي و انساني؛ وتوزيع ناچيز منابع مال •
 .تالشهاي ناهماهنگ و بي سمت و سوي سازمانهاي غيردولتي •

                                                 
 .عين اثر.  4
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در طرف مثبت قضيه، قدرت و توان بسيار زيادي در بخش صحي وجود داشته 
 و فلج اطفال توسط صندوق انواكسيناسيون عليه سرخكاقدامات مربوط به . است

ه دقت و با  كه ب صحي جهان و سازمان)يونيسف (حمايت از اطفال سازمان ملل
استفاده از منابع بسيار محدود وزارت صحت عامه مشغول به كار مي باشند، طرح 

سازمانهاي غيردولتي همچنان به نحو . ريزي شدند و سريعاً به مرحله اجرا درآمدند
بدي به ارائه خدمات ضروري پرداختند و در اجراي سياستهايي مانند معيارهاي 

رت صحت عامه بواسطه ا و وزصحتجهاني ولي سازمان . معاش پيشقدم شدند
ساير شركا در توسعه مجموعه اساسي خدمات صحي كه مي توانست منتج  كار با

به شكل گيري شالودة تخصصي وزارت صحت عامه شود قدمي پيش تر از 
اين مجموعه اساسي خدمات صحي، همچنين رهنمودهايي براي . ديگران نهادند

اي عضوگيري در سطوح مختلف تسهيالتي، ارائه الگوه بازسازي و احياي زيربنا و
  .نمود

، در گزارش مربوط به يك ماموريت تمويلي مشترك كه 2002پريل سال ادر 
بيانگر درسها و تجارب حاصل از ديگر شرايط مابعد جنگ به خصوص در كشور 
كامبوج مي باشد، اظهار شده است كه اگر وزارت صحت عامه ماموريت اجراي 

اساسي خدمات صحي را بر عهده سازمانهاي غيردولتي مي شرايط مجموعه 
مسير آنها را راهنمايي مي كرد، تامين خدمات هم به نحوي گذاشت و در اين 

بانك جهاني كه طراح اصلي و تامين . 5كارآمدتر و موثرتر ارائه و گسترش مييافت
از اين  خصوصيِ آن زمان بود، پشتيباني خود را - كننده پيشتاز طرح شراكت عامه

تمويل كنندگان عمدة ديگر، ديپارتمنت انكشاف بين . توافق قراردادي اعالم كرد
المللي اياالت متحده امريكا، و كميسيون اروپا بر سر اصل قرارداد به همراه 
رويكرد قراردادي پيشنهاده شدة آن توافق كردند، اما وزارت صحت عامه و 

  .رديد و دودلي نگريستندسازمانهاي غيردولتي هر دو به اين طرح با ت

مقامات وزارت، به ارائه خدمات صحي به عنوان يك عملكرد دولتي نگاه مي 
ردم مشروعيت پيدا مي كرد، در نزد م كردند و بر اين باور بودند كه اگر دولت جديد

  . بدان عمل ميكردمي بايست

از لحاظ تاريخي، دولت و بسياري از شهروندان نسبت به بخش خصوصي كه 
اشته ميشد جهت گيري افراطي به كسب منفعت و توجه كمي به ارائه خدمات پند

به دوره جنگ به عنوان يك مورد ويژه . اجتماعي موثر دارد، بي اعتماد بودند
در آن زمان سازمانهاي غيردولتي به علت ناتواني دولت مجبور . نگريسته مي شد

  .بودند تا مسئوليتهايش را بر عهده بگيرند
سازمانهاي غيردولتي در كار با دولت، بانك جهاني، يا به ميزاني پايين بسياري از 

 كه بزرگترين تمويل  ديپارتمنت انكشاف بين المللي اياالت متحده امريكاتر، با
تا حدودي آميزه . كنندة فعال در بخش صحي مي باشد، محتاطانه عمل مي كردند

ول سالهاي جنگ، تصوري اي از داليل فلسفي وخو گرفتن با استقالل نسبي در ط
در سازمانهاي غيردولتي ايجاد كردند كه ممكن است سنت استقالل طلبي شان به 

تا آن زمان، هم . خطر افتد و در معرض گرفتاريهاي سياسي ناخواسته قرار گيرند
دولت و هم سازمانهاي غيردولتي اذعان كرده بودند كه قادر نيستند تا بدون 
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  .ود و گسترش خدمات صحي اجرا شدبدولت در ارتباط با چارچوب به

از اين رو، . به ايجاد يك سيستم صحي را انجام دهنديكديگر مسئوليتهاي مربوط 
خصوصي در ارتباط با ارائه خدمات صحي را اتخاذ -هر دو، طرح پيشنهادي عامه

  . يعني، سرپرستي ارائه خدمات بخش خصوصي توسط بخش عامه- كردند

پنج سال مي گذرد و به نظر مي رسد كه ترديد و نگرانيهاي دولت، سازمانهاي 
بي . شماري از تمويل كنندگان حداقل در كوتاه مدت بي جهت باشدغيردولتي و 

گمان، امكان موفقيت بخش صحي افغانستان در ميان مدت و دراز مدت هنوز هم 
درك نشده است و پاسخ بسياري از سواالت از قبيل درصد جمعيتي كه واقعاً 

ر، در حال حاض. جوياي خدمات صحي موجود مي باشند، ناگفته باقي مي ماند
وزارت صحت عامه در زمينه اعطاي مجموعه اساسي خدمات صحي به اكثريت 

ارزيابي هاي انجام شده توسط . 6افغانها پيشرفت قابل مالحظه اي داشته است
نشان ، (Johns Hopkins)پكينزحت عامة بلومبرجِ دانشگاه جانز هاآموزشگاه ص

ود وسيعي در كيفيت  بهب2006 تا 2005 و 2005 تا 2004ميدهند كه بين سالهاي 
افزون بر اين، سيستم اطالعاتي مديريت . صورت گرفته است] صحي[مراقبت 

صحي بيانگر يك افزايش مداوم و قابل مالحظه در تعداد ويزيتهاي سرپايي، 
  . مي باشدلسِز زايمان و ميزانهاي شناسايي موارد مرض مراقبت قبل ا

جاد واحد كمكهاي بالعوض و يكي از عواملي كه به اين امر سهولت بخشيد، اي
قرادادها بود كه تالش كرد تا بر چيزي كه به عنوان يك نقطة ضعف در ظرفيت 

با برداشتن اين گامها . مديريتي وزارت صحت عامه شيوع پيدا كرده بود، چيره شود
در مسير ارائه خدمات، اينك زمان آن فرا رسيده است كه سازمانهاي غيردولتي 

به طور فزاينده ] صحت عامه[ به اين نكته پي ببرند كه وزارت بين المللي و افغان
كه يك عملكرد حياتي در چارچوب نقشش مبني بر  - اي در اجراي قراردادها

وزارت صحت عامه و  . با كفايت مي شود- سرپرستي بخش صحي تلقي مي شود
سازمانهاي غيردولتي هر دو به صورت ثمربخشي با يكديگر مشغول به كار شده 

ند و با مشاركت تمويل كنندگان، اجراي قراردادهايي را تسهيل بخشيده اند كه ا
خدماتي كه خطوط اصلي شان در مجموعه اساسي خدمات صحي كشيده شده 

با توجه به چالشهاي . است را به تناسب مهمي از جمعيت افغانستان ارائه كرده اند
بر سر راه نمايندگي بيشماري كه در هر كشور جنگ زده، به خصوص افغانستان، 

هاي دولتي وجود دارد، اين نوع همكاري منجر به توسعه يك بخش صحي نسبتاً 
  .7كارآمد شده است

و اما تمويل كنندگان؛ توافقنامه هاي مشاركت مبتني بر قابليت تمويل شده توسط 
بانك جهاني كه به طور كلي توسط واحد مديريت كمكهاي بالعوض و قراردادها 

                                                 
امضا شده اند و ) ساحاتي كه از پوشش قراردادي برخوردار نمي باشند (“ساحات سفيد”قراردادهاي مربوط به .  6

 درصد جمعيت در 85در حال حاضر بيش از .  كرده اندسازمانهاي غيردولتي شروع به ارائه خدمات در اين ساحات
مناطقي زندگي مي كنند كه براي تهيه مجموعه اساسي خدمات صحي مورد نيازشان منابع خوبي در دسترس مي 

با اين همه، مهم است كه بدين نكته اشاره ). 2006واحد مديريت كمكهاي بالعوض و قراردادها، سپتمبر . (باشد
ت ساكن در اين ساحات كه دسترسي واقعي به خدمات صحي دارند به ميزاني گسترده، شود كه تناسب جمعي

تغيير پذير است و از اين حيث بايد اقدامات زيادي به خصوص در بخشهايي از كشور كه نامن تر هستند، صورت 
  .گيرد

د افغانستان در اين مورد اگرچه در مورد اين بيانيه اطالعات عيني موجود نيست، ولي اشخاصي كه با آنها در خو. 7
بحث شد، تاييد نمودند كه بخش صحي نسبت به وزاراتي كه عهده دار ارائه خدمات اجتماعي بودند، عملكرد 

همچنين، اگر وضعيت فعلي ساير كشورهاي جنگ زده كه شرايطي همانند افغانستان داشته . بهتري داشته است
ارچوب سياستگذاري مستحكم، رهنمودهاي شفاف فغانستان، چي بينيم كه بخش صحي ااند، را در نظر بگيريم، م

  .براي ارائه كنندگان خدمات، يك طرح ارزيابي رسمي، و دامنه دسترسي مناسب ترسيم كرده است
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هر . افغانستان به شدت وابسته به كشورهاي خارجي باقي خواهد ماند
يري كه در ميزان كمك صورت مي گيرد، مي تواند كاهش چشمگ

 .تاثيري كمر شكن بر روي بخش صحي از خود بر جاي بگذارد

مديريتي دقيق بانك جهاني انجام شد، پيشرفتي رضايت بخش داشته و با نظارت 
] قراردادي[واحد مديريت كمكهاي بالعوض و قراردادها با افزايش مدت . است

در واقع به دور دوم  اكثريت مقاطعه كاران و اعطاي هزينه دور بعد به آنها،
واحد مديريت اكثر سازمانهاي غيردولتي در ارتباط با . قراردادها پايان بخشيد

كمكهاي بالعوض و قراردادها از خود اعتماد نشان داده و برخوردي مثبت با آن 
همچنين گفتگوهايي جهت افزايش حوزة جغرافيايي مجموعه اساسي . داشته اند

خدمات صحي، حتي تا يك سطح جنبي، و باالتر از آن، تا يك مركز صحي 
  . اساسي در حال جريان مي باشند

به نوبة خود، از همان ابتدا از اف بين المللي اياالت متحده امريكا انكشديپارتمنت 
اين نمايندگي هرچند براي . قرارداد با سازمانهاي غيردولتي پشتيباني كرده است

كنترول بودجه ها و قراردادهايش در دوره اول توافقات، از علوم متوسط مديريت 
مديريت عمومي كمكهايش به صحي استفاده كرده است، اخيراً براي اينكه بتواند 

سازمانهاي غيردولتي را به نحوي عملي تر انجام دهد، تغييراتي در برنامه خود 
 سازمان اگرچه وقوع اين امر تا اندازه اي ناشي از مقررات(ايجاد كرده است 

 ميباشد، حداقل، مراحل آغازين دور بعدي مديريت مالي توسط سازمان متذكره
نهايتاً كميسيون اروپا هم كه پا به عرصه .) د انجام خواهد شصحي جهان

قراردادي نهاده است، درحال ايجاد تغييراتي در مكانيزم قرارداديش جهت اعطاي 
اين كميسيون در نظر دارد تا پيش از . نقش رهبري مهمتري به وزارت مي باشد

 آنكه به طور تدريجي به مرحله بندي قراردادها و سپردن اجرا و كنترول آنها به
  .وزارت بپردازد، به برنامه تامين بودجه قبلي اش تداوم بخشد

در حالي كه تمامي تمويل كنندگان عمده بر سر اصل اساسي مقاطعه دادن توافق 
كرده بودند، هر كدام رويكردي نسبتاً متفاوت بر مبناي تجربه و چشم اندازهاي 

دانسته شده بود، چيزي كه در رهنمودها و مقررات سازماني، قابل اجرا و مناسب 
زيرا از آنجا كه هر كدام از برنامه ها مزيت ها و نقاط ضعف . اتخاذ كردند

مخصوص به خود را دارد، نمي توان آنها را به طور مستقيم با يكديگر مقايسه 
  .كرد

، مقايسه يا رتبه بندي برنامه هاي قراردادي يا موسسات توضيح نامههدف اين 
اخيراً آموزشگاه بهداشت و طب . يا عملكرد نمي باشدغيردولتي بر مبناي قابليت 

استوايي لندن، مطالعه و تحليلي دقيق و مستقل در مورد سه طرح متفاوت انجام 
گزارش . داده است كه دو تن از نويسندگان اين سند در تهيه آن نقش داشته اند

اهد اوليه اين سند در دسترس است و نشريات مربوطة ديگر بزودي به دستمان خو
سند حاضر، يافته هاي اين مطالعه و اطالعات حاصل از مشاهدات و . 8رسيد

                                                 
8   .Strong, L., Wali, A. and Sondorp, Eدو سالِ تغييرات : ، سياستگذاري صحي در افغانستان

تجربه بين المللي و ديگر منابع موجود را در خود  مصاحبات تكميلي و همچنين
  .جاي داده است

 2001 بررسي پيشرفت سيستم صحي افغانستان از سال  توضيح نامهاهداف اين
كردن چالش هايي است كه احتمال مي بدين سو و تالش براي شناسايي و عنوان 
  .رود در دوره هاي قراردادي بعدي رخ دهند

در حال حاضر افغانستان دوره هاي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني را تجربه 
كرده است و دولت مركزي آن، گرچه هنوز هم در تالش براي ايجاد ثبات و 

وي هم رفته، وضعيت ر. افزايش مشروعيتش مي باشد، يك عملكرد فعال دارد
تمويل بخش صحي تاكنون رضايت بخش بوده است؛ اگر چه به واسطة آن 
افغانستان به شدت وابسته به كشورهاي خارجي باقي خواهد ماند و در حقيقت، 
. بعضي از شاخصهاي كنوني بيانگر احتمال كاهش تعداد منابع اهدايي مي باشند

 گيرد، مي تواند تاثيري كمر هر كاهش چشمگيري كه در ميزان كمك صورت مي
سطح بودجه تمويلي در ساير . شكن بر روي بخش صحي از خود بر جاي بگذارد

كشورهاي مابعد جنگ متغير و غيرقابل پيش بيني بوده و اكثر كمكهاي اعطا شده 
. به بخش صحي از سوي اولويتهاي مشهود ديگر مورد تهديد قرار گرفته اند

لغ هنگفتي كه جهت پيشبرد اهداف سيستم صحي احتمال مي رود كه ميزان مبا
اما خوشبختانه اين سيستم ديگر در نخستين . كمك مي شوند، كاهش يابند

. روزهاي پيشرفتش قرار ندارد و شايد بتواند در برابر تكانهاي خفيف مقاومت كند
از سوي ديگر، اين سيستم راهي طوالني براي رسيدن به پيشرفت كامل پيش رو 

سالهاي آتي موانع بسيار زيادي در ارائه خدمات صحي كارآمد و موثر دارد و در 
  .بوجود خواهد آمد كه بايد به مقابله با آنها بپردازد
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  دولت و چالشهاي آن  2

همان طور كه سيستم صحي افغانستان در حال توسعه ميباشد، تمامي عاملين 
 بخش عامه، تمويل اصلي، سازمانهاي غيردولتي، ارائه كنندگان خدمات در

كنندگان، و مديران و سياستگذاران وزارت صحت عامه هم بايد به دقت به جنبه 
 جنبي، واليتي و - هاي مديريتي و ارائه خدمات در تمامي سطوح اين سيستم

بعيد به نظر مي رسد كه پيشرفت سيستم صحي در .  توجه كنند- مركزي
الفت موانع سياسي، اقتصادي و افغانستان روندي بي دغدغه باشد، بلكه با مخ

بسته به اين ] اهدافش[اجتماعي مواجه خواهد شد و توانايي اش در پيشبرد سريع 
خواهد بود كه ذينفعان تا چه اندازه قادرند تا بر چالش ها فائق آيند و خود را با آنها 

درصدد است تا برخي از اين چالشها را شناسايي كرده توضيح نامه اين . وفق دهند
به ] صحي[ سپس بيان كند كه كدام مراحل مي توانند در كمك به تحول بخش و

  . يك واحد معتبر و پراهميت دولتي ضروري باشند

با نگاهي به آينده متوجه چالشهايي خواهيم شد كه دولت در سطوح مختلف با آنها 
  .سطوح مركزي، واليتي و اجتماعي: مواجه است

  سطح مركزي
 ايجاد اصالحات در آن، رشد و استحكام قابل مالحظه وزارت صحت عامه از زمان

امكان پيشرفت در اين وزارت توسط شماري از اصالحات اداري . 9اي داشته است
كه توسط دولت افغانستان سازمان دهي شده، فراهم آورده شده است كه شامل 

هدف اين روند اعطاي معاشات باالتر .  ميشودات عاجل و تجديد تشكيالتاصالح
وزارت صحت عامه . پستهاي استراتژيكي قطعي بر يك مبناي رقابتي مي باشدبه 

اين وزارت . برجسته ترين استفاده كنندة اين مكانيزم در ميان وزارت ها مي باشد
اصالحات عاجل و تجديد همچنين يكي از اولين استفاده كنندگان مكانيزم 

ارمند در سراسر  ك900 نزديك به 2005 بوده است و تا پايان سال تشكيالت
 بهره مند اصالحات عاجل و تجديد تشكيالتمديريتهاي واليتي آن از مكانيزم 

 درصد تعداد كلي پستهاي فعلي مربوط به مكانيزم 70اين رقم حدوداً . شدند
سطح .  در سراسر دولت را تشكيل مي دهداصالحات عاجل و تجديد تشكيالت

 طراحي، و مديريت عمومي مركزي، به ويژه مديريت عمومي سياستگذاري و
. 10صحي واليتي آن نيز به طور چشمگيري از اين مكانيزم بهره مند شده اند

عالوه بر اين، وزارت صحت عامه با استخدام تعدادي مشاور افغان كه از سوي 
تمويل كنندگان حمايت مالي و تخصصي مي شوند، به ميزاني زياد از اين مكانيزم 

  .منفعت كسب كرده است

اصالحات عاجل و تجديد ز كاربرد آزادانه و قابل مالحظه مكانيزم هدف ا
ايجاد انگيزه . ، جذب داوطلبان واجد شرايط در ادارات دولتي بوده استتشكيالت

هاي مالي ممكن است در جلوگيري از هجوم متقاضيان به سازمان هاي غيردولتي 
                                                 

و برخي از واحدهاي سازماني به ويژه آنهايي كه كمكهاي  چنانكه ممكن است انتظار برود، رشد وزارت.  9
  . هنگفت تمويل كنندگان را دريافت مي كنند، ناموزون بوده است

: ود مديريت اقتصادي عامهبهب: بانك جهاني، افغانستان، مديريت اقتصاد عامه براي توسعه، جلد سوم.  10
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عامل سودمند و سازمان ملل به منظور اشتراك در برنامه هاي صحي شان، يك 
 كه امري عادي در - )اگر چه ممكن است استناد آن مشكل باشد( بوده باشد

 صحت عامه كه به استخدام داكترانبسياري از . كشورهاي بعد از جنگ ميباشد
واحد مديريت كمكهاي بالعوض و قراردادها و ساير دفاتر وزارت صحت عامه در 

اين سابقة كاري، . لتي كار مي كرده اندآمده اند در واقع زماني در سازمانهاي غيردو
سرمايه اي براي برقراري ارتباط نزديك با شركاي سازمانهاي غيردولتي به حساب 

از آنها در خواست مي ] و در چوكي فعلي شان[مي آيد؛ چيزي كه در حال حاضر 
گذشته از اين، عزيمتي از تجربه ديگر كشورهايي است ] اين سابقه كاري. [شود

ها تامين كنندگان ادارات دولتي و بخش خصوصي منافع مشتركي ندارند و كه در آن
  .فرهنگ سازماني موجود، مانع از ايجاد همكاري نزديك بين آنها مي شود

از سوي ديگر، شك و گمانهايي در ارتباط با واحد مديريت كمكهاي بالعوض و 
اين واحد برخي چنين مي پنداشتند كه . قراردادها در آغاز كارش وجود داشت

كامالً توسط بانك جهاني تمويل شده و با هدف از قبل تعيين شدة نظارت 
برتوافق نامه هاي مشاركت مبتني بر قابليتِ تمويل شده توسط بانك جهاني، 

مي ] صحت عامه[ ايجاد شده است و بدان به عنوان چيزي جدا از وزارت
تانه اين برداشت به خوشبخ. نگريستند؛ نه اينكه ابزاري سازنده در دستگاه آن

سرعت رو به زوال مي رود، چرا كه ساير تمويل كنندگان، كمكهاي تخصصي 
مهمي ارائه كرده اند و هم اينكه واحد مديريت كمكهاي بالعوض و قراردادها در 
حال حاضر نه تنها قراردادها را اجرا مي كند بلكه نقشي حائز اهميت در تنظيم 

 . رت بر برنامه هايش ايفا مي كندسياستهاي وزارت صحت عامه و نظا

اين واحد هنوز هم به سبب نقش مركزي اش در نظارت بر برنامه هاي قراردادي 
كه يك استراتژي اساسي براي ارائه خدمات درماني توسط داكترها به حساب مي 
آيد و به سبب اينكه بي ترديد مشهورترين بخش وزارت صحت عامه براي 

رت، ايل كنندگان مي باشد، نسبت به اكثر بخشهاي وزسازمانهاي غيردولتي و تمو
. از بودجه هاي خارجي و سطح عالي كمكهاي تخصصي خارجي برخوردار مي شود

استحكام و توانايي واحد مديريت كمكهاي بالعوض . هيچ كدام از اينها بد نيست
و قراردادها به همراه حمايت تمويل كنندگان و رهبري وزارت صحت عامه در 

  .تاثيري قابل مالحظه در پيشرفت بخش صحي داشته اندواقع 

مديريت قراردادها مسلماً يگانه عملكرد و حتي برجسته ترين وظيفة وزارت صحت 
برنامه ريزي استراتژيك دراز مدت بر مبناي شواهد، . عامه نيست و نبايد هم باشد

ت بر ، نظار)از قبيل مديريت تداركات و مديريت مالي(ظرفيت مديريتي باال 
 اضطراري بيماري، كنترولخدمات شفاخانه اي، تخصص فني در زمينه هاي 

توسعه و اجراي يك برنامه تحقيقاتي عملكردي و نظارت جاري و ارزيابي دوره اي 
. بخش صحي، تعداد كمي از عملكردهاي اداري سطح مركزي وزارت مي باشند

ي بيشتر در تمامي براي توسعه يك بخش صحي بادوام و كارآمد، نيازمند كمكها
  .اين زمينه ها ميباشيم
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يك آزمايش جالب به عنوان پلي بالقوه به آينده در سه واليت كاپيسا، 
وزارت صحت عامه، به منظور . پنجشير و پروان درحال انجام مي باشد

 به همانگونه - ارائه خدمات مطابق با مجموعه اساسي خدمات صحي
 با دفاتر صحي - كه به سازمانهاي غيردولتي قرارداد اعطاء مي كند

 .واليتي قرارداد همكاري بسته است

در ديگر كشورهاي در حال توسعه، تمويل كنندگان گرايش به كاهش ميزان 
كمكهاي تخصصي دارند؛ آنها در صدد اجراي مكانيزمهايي هستند كه كمتر عملي 

] سكتوري[و مديريت آنها آسانتر و بي دغدغه تر باشد؛ مانند رويكردهاي بخشي 
بخش صحي افغانستان در بيشتر قسمتها از تخصص فني . “يسبد”يا بودجة 

برخي از مشاوران افغان واحد مديريت كمكهاي . خارجي ها بهره گرفته است
بالعوض و قراردادها، مسئوليت بخشهاي سياستگذاري را بر عهده داشته اند و 

، چنانكه مورد توافق وزارت ]افغان[روند استخدام بيشتر مديران سياستگذاري 
تمامي اين تالشها . حت عامه و بانك جهاني مي باشد، در حال جريان مي باشدص

به منظور تداوم بخشيدن به افزايش يكپارچگي واحد مديريت كمكهاي بالعوض 
و قراردادها هم در بينش و هم در عمل از طريق تقويت توانايي تخصصي و 

  .مديريتي در سرتاسر بخشهاي اصلي وزارت مي باشد

  سطح واليتي
ثابت شده است كه عدم توجه به سطح متوسط يا واليتي در ديگر سيستمهاي 
صحي كه پس از جنگ شكل گرفته اند و به منظور افزايش سريعتر و موثرتر 
دامنه پوشش خدمات، مكانيزمهاي قراردادي اتخاذ كرده اند، يك مانع بزرگ به 

د دارد كه بايد دو نوع رابطه در سطح متوسط در افغانستان وجو. حساب مي آيد
اول اينكه، روابط بين سطوح مركزي و واليتي، نه تنها . تحت نظارت قرار گيرند

در جايي كه . در بخش صحي بلكه در سراسر دستگاه دولت هميشه خوب نيست
ين است، در عمل كامالً مبهم و دوپهلو مي يعروابط بر روي كاغذ مشخص و م

يك ) يا حتي عدم تمركز( در افغانستان افزون بر اين، مسئله تمركز زدايي. باشد
به رغم سالهاي جنگ و درگيري كه به . مفهوم سياسي حساس به حساب مي آيد

جهاتي به ايجاد يك حكومت نامتمركز بالفعل انجاميد، همچنان آرزويي مبني بر 
از اين رو . داشتن يك دولت واحد و شديداً متمركز در ميان مردم وجود دارد

از سوي .  بسط دادن قدرت و نفوذ در واليات يا ساحات بيم دارندسياستگذاران از
براي ايجاد عدم تمركز ابتدا بايد تمركز وجود ”ديگر، به گفته يك منبع مهم، 

 و هدف اصلي بسياري از تمويل كنندگان دوجانبه و دفاتر سازمان “داشته باشد
  .ملل، كمك به ايجاد يك دولت مركزي مقتدر و مشروع مي باشد

نانكه قبالً ذكر كرديم، بخش صحي تالش كرده است تا انگيزه هايي مالي در چ
تيم هاي صحي در سطح واليات به خصوص در واليات تحت حمايت بانك 

يكي از طريق مكانيزم . جهاني، ايجاد كند و اين كار را به دو گونه انجام داده است
هداي جوايز به  و ديگر اينكه در هنگام ااصالحات عاجل و تجديد تشكيالت

سازمانهاي غيردولتي داراي بيشترين امتياز در برگة امتيازات متوازن، جوايزي به 

با اين همه، برنامه هاي . كارمندان وزارت صحت عامه نيز اهداء نموده است
قراردادي كه به موجب آن سطح مركزي مسئوليت ارائه خدمات را بر عهدة 

و مسئوليت هاي مقامات صحي در واليات سازمانهاي غيردولتي ميگذارد، نقش ها 
از آنجا كه مسئوليت ارائة خدمات صحي عمدتاً بر عهدة . را زير سوال مي برند

بخش خصوصي و نظارت بر قراردادها بر عهدة واحد مديريت كمكهاي بالعوض 
و قراردادها در سطح مركزي مي باشد، به فكر افتادن در مورد حوزة صالحيت 

  . يك امر منطقي مي باشددفاتر صحي واليتي 

رابطة دوم، رابطة بين دفاتر صحي واليتي و سازمانهاي غيردولتي است كه نيازمند 
تالشهايي در خور توجه جهت بدست آوردن امكانات صحي . توجه دقيق مي باشد

 در بعضي موارد، اين - واليتي در سلسله برنامه هاي قراردادي صورت گرفته است
 تشكيل مي دهند و در آنها به بررسي پيشنهادات مناقصة مقامات هيئتهاي گزينش

  .سازمانهاي غيردولتي و عملكرد آنها در مراحل مختلف مي پردازند

 لندن، تمامي مقامات مصاحبه شده بر اين باور بودند كه  آموزشگاهطبق مطالعات
بهترين رويكرد براي سيستم صحي آيندة افغانستان، ارائه خدمات از طريق بخش 

با توجه به نقش تاريخي دولت و عدم تجربه و ناپختگي اش در . مه مي باشدعا
از سوي . اجراي نقش سرپرستي بخش عامه، وجود اين باور تعجب آور نمي باشد

ديگر، اين مقامات هنگامي كه ظرفيت محدود وزارت را ديدند، به ارزش 
ينده در سه واليت يك آزمايش جالب به عنوان پلي بالقوه به آ. پيمانكاري پي برند

وزارت صحت عامه، به منظور . كاپيسا، پنجشير و پروان درحال انجام مي باشد
به همانگونه كه به  - ارائه خدمات مطابق با مجموعه اساسي خدمات صحي

داد ر با دفاتر صحي واليتي قرا- سازمانهاي غيردولتي قرارداد اعطاء ميكند
ز مكانيزم تقويتي وزارت صحت عامه اين برنامه كه بخشي ا. همكاري بسته است

 نسبت به سازمانهاي قراردادي ها. مي باشد بايد به طور مرتب و دقيق تعقيب شود
غيردولتي با محدوديتهاي بيشتري مواجه اند؛ آنها بايد به ميزاني بيشتر 

ولي با اين وجود هم، طبق گزارشات . رهنمودهاي اداري و مديريتي را رعايت كنند
كه توسط مصاحبات مربوط به اين مطالعه حمايت شده است، عمكرد بانك جهاني 

واليتهاي مربوط به مكانيزم . دفاتر صحي تا به امروز مناسب و منطقي بوده است
از استفاده دولت از روند اصالح ضروي و تجديد سازمان به مراتب ] وزارت[تقويتي 

ه واليت از اين مكانيزم  كارمند در س700حدوداً . (بيشترين بهره را كسب كرده اند
واليات مربوط به مكانيزم (اين امر به همراه جوايز عملكردي ). بهره مند شده اند

به اندازة كافي انگيزه اي ايجاد ) تقويتي در برنامه قراردادي بانك جهاني قرار دارند
 عمومي براي ارائه خدمات عمومي تبديل به قرارداديمي كند كه باعث شود تا 

عملي دراز مدت شود كه الزمة آن كاهش تدريجي يا به تحليل بردن يك گزينش 
با اين . ميزان مشاركت سازمانهاي غيردولتي در برنامه هاي قراردادي مي باشد

وجود هم بايد ذكر شود كه سه واليت انتخاب شده براي انجام آزمايش، از سطح 
كن است اجراي مم. امنيتي و قابليت دسترسي نسبتاً خوبي برخوردار مي باشند

مكانيزم تقويتي در جاهاي ديگر به خصوص در واليات دوردست و ناامن، چالش 
  . هاي بزرگتري به دنبال داشته باشد

در هر حال، اگر دفاتر صحي واليتي به مسئوليتشان در ارائه خدمات به مانند دورة 
هاي قبل از جنگ عمل كنند و اگر هم نكنند، روشن است كه مي توانند از مهارت

 اداره علوم اين روند توسط. مديريتي باال و ديگر كمكهاي تخصصي منفعت ببرند
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 در صد نفوس در ولسوالي هاي زنده گي ميكنند كه به 82بيش از 
 .تسهيالت خدمات اساسي صحي در منطقه شان دسترسي دارند

انكشاف بين المللي اياالت ديپارتمنت  كه مربوط برنامه قراردادي براي صحت
 ميباشد، آغاز شد و در حال حاضر، طرحهايي براي تداوم بخشيدن به متحده امريكا

تك  با عنوان  سازمان متذكرهپروژه جديد. اين نوع كمك پي ريزي شده است
كميسيون اروپا شروع به . ، نيز قصد انجام اين كار را دارد(TechServe) سرو

اجراي برنامه ابتكاري ظرفيت سازي فراگير در سطح واليتي كرده است كه اداره 
بانك جهاني، به . آن بر عهدة گروهي از كارمندان بين المللي و افغان مي باشد

 دروني در قراردادهايش گنجانده است كه به موجب آن نوبة خود، يك شرط
  .سازمانهاي غيردولتي بايد ظرفيت كارمندان دفاتر صحي واليتي را ارتقا دهند

تمامي اين تالشها بايد به مقصد افزايش اعتماد به نفس و توانايي كارمندان دفاتر 
مات سطح مديريت روابط دفاتر صحي واليتي با مقا. صحي واليتي صورت بگيرند

مركزي و سازمانهاي غيردولتي، به همان ميزاني كه بر عهدة شركاي مقامات 
تجارب حاصل از كشورهاي . واليتي است، به عهده خود مقامات نيز مي باشد

ديگر نشان داده است كه بدون شمول سطح متوسط به مفهوم واقعي و موثر آن، 
  .دشوار خواهد بوددستيابي به پيشرفتهاي بيشتر در عملكرد سيستم صحي 

  سطح اجتماعي
عملكرد سيستم صحي اگر نه بيشتر به ميزان ديگر موارد به گستردگي ميزان 
دسترسي و كيفيت خدمات ارائه شده به مصرف كنندگان خدمات صحي وابسته 

 درصد كه پيش از اين در ارتباط با پوشش خدمات صحي ذكر 82مي باشد، رقم 
 اذعان شده است كه اين رقم يك برآورد مبالغه ولي. شد، به كرات اعالم مي شود

آميز از جمعيتي است كه دسترسي واقعي به خدمات صحي داشته يا در صدد 
استفاده از مجموعه اساسي خدمات صحي است كه توسط تاسيسات صحي ارائه 

درحقيقت، اين رقم از لحاظ فني بدين معناست كه قراردادها مناطقي از . مي شوند
 درصد جمعيت كشور را تشكيل 82پوشش قرار مي دهند كه ظاهراً كشور را تحت 

ولي خدمات بيشتر در شهرها و مناطقي ارائه مي شوند كه در آنها امنيت . مي دهد
  . كاركنان صحي و جمعيت كلي تامين شده باشد

براي . دولت از جذب كاركنان صحي براي كار در نواحي دور، دست كشيده است
ه به منظور كاهش رقابت زيان بخش بر سر استخدام مثال، وزارت صحت عام

كارمندان، سياست معاش ملي براي كارمندان سازمانهاي غيردولتي را اتخاذ نمود 
آنچه در . كه در ابتدا توسط سازمانهاي غيردولتي آغاز و پيش نويس شده بود

دستور كار اين برنامه قرار مي گيرد، ضرورت جذب كاركنان صحي براي كار در 
كانهايي است كه جمعيت شان دسترسي محدودي به خدمات اجتماعي دارند و با م

عده اي از كساني . دادن معاشات باالتر انگيزه اي در اين كاركنان ايجاد مي كند
كه با آنها به عنوان بخشي از اين تحليل مصاحبه شد، اظهار كردند كه اين تالش 

وجب آن استخدام كاركنان صحي، عمدتاً به مقصدش دستيابي پيدا مي كرد و به م
اما از سوي ديگر عده اي حاكي از اين بودند كه . راحت تر از قبل شده بود

 به ويژه كاركنان زن در نواحي -استخدام كارمندان براي ارائه خدمات جنبي
 به ميزان تصريح شده در مجموعه اساسي خدمات صحي، در آن زمان -دوردست

 براي مثال، تعدادي از سازمانهاي غيردولتي .هم يك مسئله مشكل آفرين بود
مجبور به استخدام كاركنان صحي خارجي بوده اند و به طور فعال اين كار را در 

تامين منابع انساني در سالهاي آينده، مشكلي . كشور تاجيكستان انجام داده اند
با اين همه، در كل، پيشرفتي . خواهد بود كه نيازمند توجه مداوم مي باشد

براي مثال، گزارش شده است كه در . مگير در اين زمينه صورت گرفته استچش
واليتهاي مربوط به توافقنامه هاي مشاركت مبتني بر قابليت بانك جهاني، بيش از 

 درصد امكانات صحي در آموزش كاركنان صحي زن بكارگرفته شده است؛ 75
.  درصد مي باشد70اين رقم در واليات جزء مكانيزم تقويتي وزارت صحت عامه 

  . درصد بوده است75 برابر با 2002-2003خط مبناي اين شاخص بين سالهاي 

همانطور كه در . توصيه شده است كه ميزان امكانات صحي بايد افزايش داده شود
مجموعه اساسي خدمات صحي بيان شده است، نسبت امكانات به جمعيت، تنها 

اين . به امكانات دسترسي پيدا كنندارزش پيدا مي كند كه مردم بتوانند  زماني
مسئله، نكته اي حائز اهميت مي باشد و از اين رو وزارت صحت عامه با برنامه 
  ريزي جهت ايجاد سطح ديگري از امكانات كه ممكن است هر كدامشان در اختيار

با توجه به نوع منطقه و . نفر قرار گيرد، آن را عنوان مي كند 7,000 تا 3,000
ه هاي افغانستان، انعطاف پذير بودن در مورد توصيه هاي استاندارد كمبود جاد

 پيرامون فراهم آوري امكانات براي يك جمعيت معين، يك سازمان جهاني صحت
  .امر منطقي و معقوالنه ميباشد

دولتي را تشويق مي كند تا  در حال حاضر بانك جهاني، سازمانهاي غير
ي را با انعطاف بيشتري اعمال كنند دستورالعملهاي مجموعه اساسي خدمات صح

. و همچنين گزينش ايجاد دفاتر فرعي در جاهاي مناسب را مورد بررسي قرار دهند
از آنجائيكه ساير تمويل كنندگان سفارش مي كنند كه توضيحات مشخصتري در 
مورد مجموعه اساسي خدمات صحي صورت گيرد، هنوز هم به طراحي اين 

اين همه، هرگز نبايد تغييري در مهمترين نقطة تمركز با . تنظيمات ضرورت داريم
  .ارتباط برقرار كردن با مردم؛ نه تحقق اهداف آماري: ايجاد شود

عالوه بر محدوديتهاي جغرافيايي، اشاره اي به اين مسئله هم نمي شود كه ممكن 
تقاضاي  است در بعضي مناطق، وضعيت امنيتي به عنوان عاملي بازدارنده در

براي مثال، در واليت زابل، تنها نصف . حي در بيرون از خانه عمل كندمراقبت ص
  . تسهيالتِ طراحي شده، ايجاد شده اند و كارآمد مي باشند

مشكالت مشابهي در واليات ارزگان، هلمند و قندهار كه در آنها موارد فلج اطفال 
تقاضاي داليل جغرافيايي و امنيتي در عدم . از نو پيدا شده اند، پيش مي آيد
اما موانع ديگري هم وجود دارند كه بايد مورد . مراقبت صحي، تاثير مهمي دارند

عدم آگاهي از لزوم مراقبت صحي بيرون : اين موانع عبارتند از. بررسي قرار گيرند
از خانه، روندهاي تصميم گيري در درون خانواده، مسائل مالي و يا امكان 

ارائه كنندگان خصوصي خدمات صحي يا دسترسي به ديگر منابع درماني مانند 
  .يطبيبان سنت

انجام تحقيق در سطوح اجتماعي و خانگي از اين رو حائز اهميت مي باشد كه چرا 
تمامي . عده اي از خدمات صحي موجود استفاده كرده و عده اي استفاده نمي كنند

 برنامه هاي قراردادي حداقل به ميزاني متوسط بر روي برقراري ارتباط با
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: رين نقطة تمركز ايجاد شودبا اين همه، هرگز نبايد تغييري در مهمت
  .ارتباط برقرار كردن با مردم؛ نه تحقق اهداف آماري

ارايه خدمات صحي در شرايط پس از جنگ بيشتر از مقاصد سنتي 
بشردوستانه خود را در بر دارد؛ چنين كاري ميتواند به يك دولت 

  .متزلزل، مشروعيت ببخشد

و برخي از آنها اين امر را مبدل به عنصر اصلي (اجتماعات تاكيد ورزيده اند 
كه شامل افزايش تعداد كاركنان صحي اجتماعي مي .)رويكردشان گردانيده اند

حداقلِ كاري كه يك سازمان غيردولتي انجام داده، اتخاذ ابتكار ارائه جوائز . باشد
ه اي موفقيت آميز مردم را براي مالي به كاركنان صحي اجتماعي است تا بگون

براي مثال فرستادن افراد . استفاده از امكانات صحي به تاسيسات صحي بفرستند
 به منظور تشخيص و درمان يا زناني كه زمان تولد طفلشان وباداراي عاليم 
  .نزديك باشد

سياستگذاران و ارائه كنندگان خدمات، بايد به دليل اهميت بالقوة كاركنان صحي 
نوشته هاي مربوط به صحت عامه، حاوي . جتماعي، توجهي ويژه به آنها بكنندا

بحثهايي پيرامون تضمين كيفيت ارائه خدمات در سطح اجتماعي مي باشند و 
سازمانهاي اجرائيوي غيردولتي در افغانستان بايد به تمامي موضوعات مربوط به 

اجتماعي يك مسئله اعطاي مزايا به كاركنان صحي . اين مسئله توجه نمايند
دشوار و خاص بوده است و از آنجائيكه تاثيرگذاري سيستم صحي تا حد زيادي 
وابسته به توانايي اش در افزايش ميزان دسترسي و بهره برداري مي باشد، در 

سياست فعلي وزارت صحت عامه، . افغانستان به ميزان بيشتري اهميت دارد
جتماعي قرار نمي دهد، اما تعدادي از معاشهاي ثابت در اختيار كاركنان صحي ا

سازمانهاي غيردولتي گزارش مي دهند كه كاركنان صحي اجتماعي شان چنين 
مستحق دريافت مزايايي مي باشند مي پندارند كه پس از گذراندن دورة آموزشي 

تا مداخالت صحي مشخصي انجام دهند كه از حد آموزش و ارتقاي صحي فراتر 
تي عبارتند از تجويز داروهاي آنتي بيوتيك براي بيماري چنين مداخال. مي روند

اس براي .آر. و استفاده از زينك به همراه اومالرياذات الريه، توزيع داروهاي ضد 
اين مرحله از پرداخت به كارمندان، حتي به ميزاني ناچيز، مي تواند . درمان اسهال

يش دهد كه براي  گونه اي افزاميزان مصارف وزارت را در لست هزينه ها به
ولي با اين وجود هم، اين مسئله آنقدر مهم . تمويل كنندگان غيرقابل قبول باشد

نيست كه وزارت براي تحقق مقاصدش ملزم باشد كه در كوتاه مدت بدان توجه 
  .كند

در بعضي از كشورها، مصارف كاركنان اجتماعي صحي، توسط اجتماعات پرداخت 
مسلماً اين شيوه در . ح محلي باقي مانده استشده است و حل اين مشكل در سط
ولي در اين راستا نيازمنديم تا در مورد هزينه . افغانستان هم قابل تطبيق مي باشد

هاي شخصي صحي و ظرفيت ها و تمايل صرف هزينه براي مراقبت صحي 
اگر هزينه هاي صحيِ شخصي مانع دسترسي به . اطالعات بيشتري كسب كنيم

، بايد موادي از قانون اساسي اجرا شوند كه ارائه خدمات را مراقبت صحي شوند
حداقل در مورد ارائه خدمات گنجانيده در مجموعه اساسي خدمات صحي، رايگان 

وزارت صحت عامه . هزينة زياد نبايد مانع استفاده از خدمات صحي شود. مي دانند
 همچنين در ارتباط با تقسيم هزينه، يك سياست ملي پيش نويس كرده است و

  .ارائه نموده است دستورالعملهايي جهت اجراي آن

با اين همه، اين جريان از آنجائيكه رايگان بودن مراقبت صحي در قانون اساسي 
افغانستان قيد شده است، به تعويق افتاده است؛ اگرچه بر ميزان آگاهي از اين نكته 

 حركت كند و افزوده مي شود كه بخش صحي بايد به سوي دوام پذيري بيشتر
  .گزينشهاي مربوط به تامين بودجة مراقبت صحي بايد مورد بررسي قرار گيرند

ميزانهاي باالي استفاده از خدمات صحي دولتي براي تحقق هدف بهبود وضعيت 
شاخص هاي صحي جمعيتي استاندارد كه براي . صحي جمعيت ضروري مي باشند

از  .ين شاخصهاي جهان قرار دارندافغانستان در نظر گرفته شده اند، در بين بدتر
اين رو ارائة بيشترين ميزان خدمات صحي امري مهم در تحقق حكم انسان 

اما بايد متذكر شد كه ارائه . دوستانة مربوط به بخش صحي به حساب مي آيد
خدمات صحي در شرايط بعد از جنگ، بايد با مقاصدي فراتر از مقاصد انسان 

ائه خدمات صحي در شرايط پس از جنگ به ار. دوستانه سنتي صورت گيرد
اين امر به نوبة خود . يك دولت ضعيف هم كمك مي كند مشروعيت بخشيدن

 كه پيش شرط اصلي اجراي تا حد - مي تواند در ايجاد دوام سياسي درازمدت
 . تاثير گذار باشد- امكان كاملِ سياستها و برنامه هاي صحي در سطح ملي است

. عامه غالباً بيماريها را داليل اصلي مرگ و مير مي داننداجتماعات طبي و صحت 
اما .  در حقيقت داليل اصلي مرگ در افغانستان هستندمالرياذات الريه، اسهال و 

داليل بسيار زياد ديگري هم وجود دارند كه به صحت جمعيت لطمه وارد مي 
 جهت ارائه در جوامع بعد از جنگ، بايد دست به اتخاذ يك رويكرد متفاوت. كنند

خدمات صحي عامه زد؛ زيرا شرايط سياسي هم يك تاثير بنيادي روي صحت 
براي مثال، ديده شده است كه جنگ و درگيري، به ويژه عواقب . افراد مي گذارند

 به 11.غير مستقيم آن، در افزايش ميزان مرگ و مير، تاثير مهمي داشته است
گيري از شروع دوباره جنگ عبارت ديگر، از يك چشم انداز پيشگيرانه، جلو

ممكن است در دراز مدت ) و كاهش ميزان جنگهاي فعلي(مسلحانه در افغانستان 
به ميزان تدبير شيوه اي براي چگونگي ارائه خدمات صحي در نواحي اي كه در 
  .آن شورش منجر به كاهش ميزان استفاده از خدمات صحي شده است، مهم باشد

دولت در كاهش خطراتي كه باعث درگيري منطقي است كه يكي از راههاي 
. مجدد در بيشتر نقاط يك كشور ميشوند، افزايش مشروعيتش نزد مردم مي باشد

دولت براي مشروعيت يافتن، بايد نشان دهد كه قادر است تا يكي از كاركردهاي 
 تامين خدمات ضروري صحي مانند - كليدي يك دولت كارآمد را انجام دهد

مسئله قسمتي از چيزي است كه از آن مكرراً به عنوان اين . آموزش و صحت
يك سيستم صحي كه پس از جنگ شكل گرفته است، .  ياد مي شود“بهره صلح”

بايد اتخاذ مقصد سياسي اشتراك در ايجاد صلح دراز مدت از طريق كمك به 

                                                 
براي بدست آوردن اطالعات در مورد تحليل واگيرشناختي مربوط به تاثير غيرمستقيم خشونت روي مرگ و .  11

مرگ و مير در جمهوري . Coghlan, B. Brennan< R, Ngoy, p. et alمير مراجعه كنيد به 
  .2006 جنور، 7، )44- 51): 9504 (367، جلد Lancet. يك سروي سرتاسري: دموكراتيك كونگو
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معلومات كافي در باره چيگونگي برخورد افغانها در خصوص جستجوي 
خدمات صحي در دست نيست، كه توصيه ميشود تا بر اين مسايل و 

  :پرسشها، پرداخته شود
و حاالت آنها را مجبور ميسازد تا در تحت كدام شرايط  •

 جستجوي خدمات صحي شوند؟

در صورتيكه ضرورت پيدا شود، آيا آنها در ابتدا به كدام نهاد  •
 .هاي صحي دولتي و يا خصوصي مراجعه ميكنند

آيا در يك خانواده، توجه به مسايل صحي تا چي اندازه اولويت  •
 . شوندداده شده و در مورد آن چيگونه تصميم گرفته مي

بهبود مفهوم دولت ضعيف، را در دستور كار خويش قرار دهد تا بدين وسيله بتواند 
در افغانستان، يك دولت مركزي مورد احترام مردم، . مشروع شدنش كمك كندبه 

 را كه -  از جمله مراقبت پيشگيرانه- ميتواند ارتقاي برنامه هاي صحي ملي
  .تاثيري بنيادي روي سالمت جمعيت افغانستان دارد، تسهيل كند

 بيشتر توجه ي عرضه خدمات صحي در سطح اجتماع بهوزارت صحت عامه بايد
 كه تحقيقات الزم در خصوص اخذ معلومات در مورد  نمايد و اطمينان حاصلكند

ي از شاخص هايبايد  ،اينعالوه بر . انجام مي گيردرفتار سالمت جويانة مردم 
كه نه تنها ميزان ناكافي ارائه ادويه، آموزش  را تعقيب كند  سيستم صحيعملكرد

 سطوحبلكه همچنين ميزان  و ديگر اثرات كاربرد پروسه،  زنان صحيكنكار
 سنجش را مورداعتماد، اطمينان و رضايت در مورد عرضه خدمات از سوي دولت 

 به شمول تمويل كنندگان اصلي  از جنگجوامع پستمويل كنندگان  . ميدهندقرار
 تاكيد  دولت سازيروندتوسعه به گونه اي فزاينده روي  بخش صحي افغانستان،

ممكن است وزارتهاي اصلي براي برخورداري از  در دولتهاي ضعيف، .ميورزند
كمكهاي نسبتاً زياد در دوره پس از جنگ، مجبور باشند تا ثابت كنند كه مي توانند 
تاثيري اساسي در حفظ ثبات سياسي از خود بر جاي بگذارند كه يك امر بسيار 

  .مهم در تحقق مقاصد دراز مدت شان به حساب مي آيد

 موفقيت ها و ابالغزمينه  دد كه وزارت صحت عامه درهمچنين بايد ياد آوري گر
به نظر مي رسد كه .  موفقانه عمل نكرده استكاميابي هايش آنطور كه بايد

 دست داشتند با  كه در تهيه اين گزارشهتمويل كنندنهاد هاي حداقل اعضاي 
  در افغانستان نسبت به سايري كاركرد و فعاليت بخش صحاين نكته موافقند كه

  .  خوب بوده استنه هاي بازسازيزمي

به مردم ابالغ كند كه،  ارتباطات استراتژي  با ايجاد يكوزارت صحت عامهاگر 
براي مثال، در حال حاضر خدمات صحي بسيار زيادي در اختيار مردم قرار دارد، 

رئيس جمهور هم بايد از اين نكته  .ممكن است با استقبال بيشتري روبرو شود
تاثيرگذار بوده و  نوپا مشروعي شدن دولتارت صحت عامه در وزمطلع گردد كه 
 وزارت احتمال ميرود كه  همچنين.باشد امكانات مالي بيشتري ميمستحق توجه و

مزاياي حاصل از   طبق دستورالعمل و چارچوب سياستگذاريش،صحت عامه
 - صحي را با ساير وزارت هاقرارداد با سازمانهاي خصوصي در زمينه ارائه خدمات 

 -به خصوص وزارت معارف كه ظاهراً عملكردش به خوبي ساير وزارات نبوده 
  .تقسيم نمايد
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ضروري  و ، مفيد افغانستان بسيار قوييحمايت تمويل كنندگان از بخش صح
دائمي  مستحكم و، همكاري انجام شدهبا توجه به پيش بيني هاي . بوده است
 يك مدت  در افغانستان برايفني در زمينه كمك هاي مالي و ندگانتمويل كن
احتمال بسيار كمي وجود دارد كه سيستم صحي .  خواهد بودي ضرورطوالني

بتواند بدون كمكهاي دائمي و كالن جامعه بين المللي، عملكرد مناسب و 
ي  ديپارتمنت انكشاف بين المللدر آغاز، بانك جهاني، .رضايتبخش داشته باشد

 به ميزاني از توزيع مجموعه اساسي خدمات  اروپاكميسيونو اياالت متحده امريكا 
 نشانگر اين نكته است خدمات صحي  اساسي مجموعهخريد. صحي حمايت كردند

ي عمده در جهت هماهنگ سازي سياستهاي تمويل كنندگان طبق كه تالش
  .12.ميگيرد توسعه يافته است، صورت (OECD) اصول موثريت كمكها كه توسط

 تمويل كنندگان در ارتباط با وزارت  كه قرارداديطرحهاي بايد ذكر شود كه
رجوع ( ي ديگر توسعه داده اند، از يكديگر متفاوت مي باشندشركا صحت عامه و

متفاوت بودن اين . )نظري اجمالي بر طرحهاي قراردادي تمويل كنندگانكنيد به 

                                                 
  .، اتحاد و هماهنگي در دولتهاي ضعيفOECD-DAC (2004) براي مثال، مراجعه كنيد به .  12

 كه دفاتر كشورهاي تمويل كننده بايد طرحها تا حد زيادي نشانگر اين نكته است
 هركدام از .با مكانيزمهاي كلي اداري و مالي موافقت كرده و طبق آن عمل كنند

 اكثر ،مثالراي ب. قرار گرفته اند كه مورد تقدير اصولي مي باشند داراي  طرحهااين
كه با بانك جهاني در مورد اجراي طرحش با عنوان موسسات غير دولتي 

انعطاف پذيري و   قرارداد همكاري منعقد كرده اند، از“ مبتني بر قابليتتوافقنامه”
توانايي اش در پرداخت مالي پيشكي و يكجا و همچنين پرداخت مزاياي مبتني بر 

اجراي اين موارد . قابليت در اواسط دوره قراردادي و انتهاي آن، قدرداني كرده اند
  المللي اياالت متحده امريكاديپارتمنت انكشاف بين تحت شرايط طرح تمويلي

 براي اشتراك در طرحهاي مبتني بر بودجه بندي اين موسسهممكن نبود؛ چرا كه 
دچار محدوديتهايي از قبيل محدوديتهاي  خطي اقالم و هزينه هاي قابل پرداخت،

زماني مي باشد كه ناشي از احكامي است كه خود اين موسسه پيرامون پاسخگويي 
وزارت دفاتر صحي واليتي   قبالً هم ذكر شد،نطور كههما. وضع كرده است
 مكانيزم تقويتي اين وزارت از انعطاف پذيري  قراردادي انجام طرحصحت عامه در
 كه تحت طرح تمويلي بانك جهاني كار مي  موسسات غير دولتيالزم به مانند

  دولت با وضع احكام مربوط به تداركات و استخدام،- كردند، برخودار نبودند



 شرايط بهبود يافته، چشم انداز نسبتاً خوشايند:  بدين سو2001 افغانستان از سال سيستم صحي
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و موسسات غير دولتي ، همچنين. محدوديتهايي براي اين دفاتر بوجود آورده است
 ديپارتمنت انكشاف بين المللي  تحت حمايت ماليمقامات صحت عامه در واليات

 اداره علوم براي ، به دليل دريافت كمكهاي مالي و فني ازاياالت متحده امريكا
  .ز آن تشكر و قدرداني كردند، كه نمايندگي رابط اين موسسه مي باشد، اصحت

به طور آشكار تالش كرده اند تا نقاط قوت هر وزارت را با موسسات تمويل كننده 
خواسته هايش تطبيق دهند و بدين طريق و با گذشت زمان، برنامه ها و 

مثال، بانك جهاني با انجام مذاكرات بعد از براي . تداركاتشان را كارآمدتر كرده اند
افقت نمود و اين در حالي است كه ديپارتمنت انكشاف بين اعطاي بودجه مو

المللي اياالت متحده امريكا تعديالتي در طرح اصلي اش ايجاد كرد تا آن را با 
 براي دور  كميسيون اروپا نيز.سيستم مبتني بر عملكرد، مطابقت بيشتري بدهد

تني بر  خدماتي مببه قرارداده هايكمك  اعطاي بعدي طرح تمويلي اش، سياست
  .را تغيير داده است دستاورد

طرح  يا مديريت عامهوزارت صحت عامه با بكارگيري اين ويژگيهاي مختلف 
ضعف اين موسسات را   نقاط قوت و، مي تواندهاي خصوصي عرضه خدمات

ارزيابي كرده و از اين ميان، بهترين مشخصه ها را در استراتژيهاي آينده اش 
ي همراه با  طرح هاي قرارداداجراي تمامي  ها،بر اساس پيش بيني. 13بگنجاند

راستاي   بهبود آنها نه تنها در كارهاي زيادي براي ونواقصي صورت گرفته
با اين . دست نخورده باقي مانده اند آنها نيز كارآييراستاي   دركهموثريت آنها بل

 اجراي مكانيزم يك توافق همگاني در مورد اين مسئله وجود دارد كه حال هم،
 با توجه .مناسب و بجا بوده است ،انتسنافغاي در سالهاي پس از جنگ در قرارداد

به تجربه موجود در ارتباط با ساير كشورهاي جنگ زده، سيستم صحي افغانستان 
اين تجربه . در يك مدت زمان كوتاه، پيشرفت قابل مالحظه اي داشته است

ي مي داند  مشكالتاز حل مهمترهمچنين پرداختن به مشكالت قابل پيش بيني را 
  .14كه تاكنون در اجراي طرحها و قراردادها پيش آمده اند

  و جديدبين برنامه هاي عمودي، شراكتهاي جهاني، رابطه يكي از اين مشكالت
اگرچه ممكن است در مورد . ي مي باشدح خدمات صمجموعه اساسيعرضه 

يعني، (صحي مداخالت صورت گرفته در اولويت بندي مجموعه اساسي خدمات 
، گفتگوها و مذاكراتي صورت گيرد، )شمول خدمات صحي رواني و ويژه معلولين

ولي با اين وجود هم، رويكردي كه اين مجموعه در مورد مراقبتهاي صحي اوليه 
ارائه مي كند، يك رويكرد نسبتاً جامع و اولويت بندي شده مي باشد كه مطابق با 

  سيار،تاسيساتاجتماع، : ان يافته استهرم سنتي مراقبتهاي صحي اوليه سازم
با اين وجود هم، در افغانستان،  .داراي امكانات درجه يك) منطقوي( هاي شفاخانه

مانند كشورهاي ديگر، تمويل مالي برنامه هاي عمودي در شرايط فعلي و در 
صندوق ( جديد  جهانيشراكت هاي  وتمويل كنندگان دوجانبهآينده، توسط 

صورت خواهد )  وغيرهGAVIائتالف   و،مالرياسل و ايدز، / يو. آي. جهاني اچ

                                                 
يك ارزيابي رسمي در مورد طرحهاي وزارت صحت عامه هنوز متعهد به انجام  تا آنجا كه مطلع هستيم،.  13

مطالعات مدرسه لندن نقاط مثبت و نقاط ضعف هر كدام از اين طرحها را ارائه خواهند  .قراردادي اش نشده است
در بسياري از سطوح نمي توان اين طرحها را به طور مستقيم با  كرد؛ اگر چه بيان اين مطلب مهم است كه

  .بندي آنها به هر طريقي، يك هدف بيهوده مي باشديكدگر تطيق داد و تالش براي شاخه 
شاهد هستيم، در حقيقت، مباشرت بخشي  چنانكه در جمهوري دموكراتيك كونگو، ليبريا و سودان جنوبي. 14

صحت عامه با بخش خصوصي در تامين خدمات بر مبناي استاندارد يا حداقل مجموعه مداخالت مربوط به 
  . حياي بخش صحي در شرايط مابعد جنگ مبدل گشته استمراقبت صحي اوليه، به يك مدل ا

 در اجراي موثر شظرفيت نسبتاً ضعيفبا توجه به   وزارت صحت عامه.گرفت
ي كه در حال حاضر جهت ارائه دائمي خدمات صحي تالشهاي  وي مليبرنامه ها

 استراتژي  يك، بايدمبتني بر مجموعه اساسي خدمات صحي انجام مي دهد
 كه بر  اي ايجاد كندت برقراري ارتباط با موسسات تمويل كنندهجهشفاف 
از اين  بايد به برخي . تاكيد ميورزندتشخيص داده شده امراض كنترولت اابتكار

عاجل   توجه فوري و اولويت بندي شده اند،گاندنن تمويل ك كه از سويبرنامه ها
پس از شناسايي آن در نزاي مرغي انفلوا، تضمين مبارزه با  براي مثال؛صورت گيرد

 بايد متذكر هر حاله ب. افغانستان يا اقدامات ديگر جهت جلوگيري از شيوع بيماري
 مي تواند باعث ايجاد  عمودي هاي اتخاذ برنامه،بسياري از موارد در شد كه

 و وظيفه محوله، و كاهش ميزان باالي توجه به منابع كميابانحراف در استفاده از 
برنامه همچنان بايد به  ولي  اتفاق نمي افتد،اين امر لزوماً. بشودتوانايي انجام آن 

 توقعات توجه صورت گيرد و هاي بلندپروازانه سيستم مراقبت صحي افغانستان
 در يك “داراي اولويت باال”موجود از توانايي اش در به عهده گرفتن مسئوليتهاي 

ري مي باشد؛ زيرا غالباً پيشبرد تاكيد بر اين نكته ضرو. دنواقع بينانه باشزمان، بايد 
برنامه كاري صحي از سوي تمويل كنندگان صورت مي گيرد و اين موسسات بايد 

  .جوياگر راه حل باشند نه اينكه باعث ايجاد مشكالت ديگر شوندافغانستان در 

 دوره مكرراً دري هستند كه موضوع ديگر دوسطح كمك و قابليت پيش بيني آن، 
همانطور كه  .جنگ زده، مورد بررسي و گفتگو قرار مي گيرندبازسازي دولت هاي 

به طور   همچنان روند بهبود يافتنش را طي ميكند،سيستم صحي افغانستان
 مي تواند همچنان در تمامي ابعاد سيستمطبيعي اينگونه فرض خواهد شد كه اين 

 گسترش يابد و ميزان رو به رشدي از جمعيت كشور را تحت پوشش خدماتي خود
 از قبيل مراقبت ثالثيه در شفاخانه هاي ارجاعي و و خدمات صحيقرار داده 
بدين معناست كه سيستم اين امر . نمايدارائه پيمانه گسترده تري  را درتخصصي 

صحي براي اينكه بتواند در تمامي سطوح عالي كه بدان دستيابي پيدا ميكند، به 
ات تمويل ساما موس. رت داردطور فعاالنه عمل كند، به پول بسيار زيادي ضرو

 گونه اي تناقض آميز گرايش به كاهش سطوح كمكي در دوران  به،كننده
عليرغم اينكه موسسات تمويل . بازسازي و بهبودي كشورهاي جنگ زده دارند

 به تمويل را مدنظر  ضرورت آن سيستم صحي وپيشرفت امكانكننده بايد 
 هم بايد قادر باشند تا طرحشان را مهوزارت صحت عا نستان وادولت افغ قراردهند،

  چرخه.بر مبناي كمكهاي خارجي قابل پيش بيني و قابل اعتماد، پي ريزي كنند
دولت باعث مي شوند كه  ،بسياري از موسسات تمويل كنندهوي كوتاه ودجهاي ب

ي را طراحي و اجرا كنند كه بعدها بايد به مقياس كوچكتري تبديل ها برنامه هاي
همان طوريكه .  با يك احساس ناخوشايند همراه مي باشدغالباً  امرشوند و اين

 از ، غالباً محلي موسسات تمويل كننده دفاتر مسئولينهم اشاره شد،قبالً 
  هايشان با شرايط محلي،طرزالعملتطبيق يا استقالل الزم براي   وصالحيت

اد همكاري ، برقراري روابط منظم و هدفمند و ايجحداقل. برخوردار نمي باشند
واقعي، نه اينكه تنها تبادل اطالعات ميان تمويل كنندگان، مي تواند كمك بزرگي 

همكاري كه سابقه آن به سال  واقع اين ارتباطات و در. به وزارت بكند
 به احتمال قوي دليل اصلي پيشرفتي است كه قبالً ،مي گرددبر  1381/2002

 تداومافغانستان  زيادي دران  اين روند به ميزدرين عرصه بدست آمده است و
  .دارد توسعه آن وجود  بهبود و هم امكان ولي هنوز،يافت
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موسسات غير دولتي پرسش نامه قبل از ارزيابي را .  1
 .تقديم ميكند

 دريافت RFAموسسات غير دولتي منتخب .  2
 .*ميكنند

  .طرح ها ارائه ميشود.  3

 .و تحقق معيارها، تدوير ميزگردرسمي ارزيابي  •
 درصد  10مقرون به صرفگي به ارزش برابر با        /   كارآمد بودن بودجه   •

 .هزينه كلي
ميزان تحقق معيارها ميان موسسات غير دولتي  افغان و بين المللي          •

 درصد موسسات غـيـر   10مجرب و جديد التاسيس ميباشد؛ بيش از       
دولتي افغان بر مبناي قابليت فني شان اين معيارها را بدست مـي              

   .*آورند

 

واحد مديريت قراردادها و كمكهاي 
  ؛(GMCU)بالعوض 

هدايت بودجه به وزارت صحت عامه از 
 * طريق سازمان صحي جهان

از موسسات غير دولتي عالوه بر پرسشنامة قبل از  •
 .* خواسته مي شودEOLsارزيابي، ارائه 

واحد مديريت قراردادها و كمكهاي بالعوض        •
  .مديريت پروسه را بر عهده ميگيرد

سيستم گزينش كيفي مبتني بر هزينه بانك جهاني اتخاذ شد، امـا              •
پيش از آن روي بودجه مذاكره شد؛ وزارت صحت عامه ارزيابـي را     

 بر عهده گرفت

 كنسرسيوم هاي بين المللي و افغان؛ •

 گـروه    2براي موسسات غير دولتي افغان جديدالتاسيس، حداكثـر           •
تعيين شد؛ براي موسسات غير دولتي افغان و بين الملـلـي بـزرگ               

  گروه تعيين شد3حداثكر 

موفقيت در ارائه مجموعه اسـاسـي خـدمـات         :   معيار ارزيابي جديد   •
  *صحي

 

 

 موسسات غير دولتي

 

واحد مديريت قراردادها و كمكهاي 
 ؛(GCMU)بالعوض 

WB ►MOF ►MoPH 

►NGO 

 . ها را تقديم ميكنندEOLموسسات غير دولتي .  1
 دريافت مي RFPموسسات غير دولتي منتخب .  2

 .*كنند
  .پروپوزل ها ارائه ميشوند.  3

هـاي  )   پـروپـوزل  ( پيشنهـاد    :    سيستم گزينش كيفي مبتني بر هزينه      •
بررسي شده طبق معيارهاي فني و مالي؛ در پايان پيشنهادهاي داراي           

 ارزيابي شدند+ 60امتياز 

 درصد امتيازها براي قابليت 80:  امتيازها با هم مطابقت داده مي شوند •
 . درصد آن براي توانايي مالي در نظر گرفته مي شود20فني و 

  

كه عملكردشان خوب بوده      موسسات غير دولتي   •
 دالـر    4.5است، بر مبناي هزينه سرانه استاندارد       
 .امريكائي، قراردادشان، تمديد ميشود

در قراردادهاي جديد، روندهاي رقابتي بـيـشـتـر           •
وجود دارد؛ گزينش بودجه ثابت؛ تعـيـيـن نـرخ            

  سرانه باال

 .تدارك ديده شد و به امضا رسيدقراردادي تعديالت  •

 4. 50  كيفي مبتني بر هزينه با استفاده از بودجه ثابت          گزيش   •
دالر امريكايي در مورد توافقنامه هاي مشـاركـت گـروهـي              

  .مبتني بر قابليت اعطا شد

 

  

واحد مديريت قراردادها و كمكهاي 
؛(GCMU)بالعوض

WB►MOF►MoPH 

پيشنهادهاي مربوط به طرحهاي وزارت صحت عامه، 
  .ارائه ميشوند

  معيارهاي مشابه با موسسات غير دولتي، نه معيار رقابتي

  

توافقات موجود بر سر مكانيزم تقويتي افزايش مي 
  .يابند

  مانند موسسات غير دولتي

 كميسيون اروپا
 

 كميسيون اروپا 

EC ►NGO 

: پيشنهادهاي بين المللي ارائه شده براي طرح.  1
 .*موسسات غيردولتي بايد اروپايي يا افغان باشند

 .پيشنهادها ارائه ميشوند.  2

ارزيابي معيارهاي بخشهاي مختلف با تاكيد بر كارآمد بودن بودجـه            •
 يا مقرون به صرفگي

 درصد براي كارآمد بودن 10( درصد مي باشد 30ارزش امتياز مالي،  •
 درصد براي ظرفـيـت مـالـي و            20بودجه يا نزديك به صرفگي؛      

   درصد براي دوام پذيري مالي5؛ )عملكردي

  

ارائه پيشنهاد مناقصه به نمايندگـي هـاي غـيـر              •
انتفاعي مستقر شده در افـغـانسـتـان، اروپـا يـا               
كشورهاي آسيايي در حال توسعه ضمن كـار در           

 .واليات يا گروه هاي منطقوي

سپـرده    GCMUممكن است انجام اين پروسه به        •
  .شود

مبتني بر معيار توسعه نيافتگي؛ اولويت قائـل شـدن           ارزيابي   •
بـيـن   /   براي موسسات غير دولتي افغان يا كنسرسيوم افغان       

  المللي

2002-
2005 

تغييرات براي 
 و بعد 2006سال 

  از آن

2002-
2005 

تغييرات براي 
 و 2006سال 

  بعد از آن

2002-
2005 

2002-
2005 

  بدون تغيير

  بدون تغيير

  بدون تغيير

توافقنامة مشاركت مبـتـنـي بـر          •
 قابليت

 قرارداد ارائه خدمات •
اجرت پرداخت به صورت يكجا        •

و ثابت با انعطاف صـد در صـد          
  بودجه

 )مبتني بر درونداد( اعطاء بودجه، بودجه ثابت قراداد :   2005-2002 •
 درصد از كُـل      20بازپرداخت هزينه ها، موسسات غيردولتي بايد       

آن )   دور دوم و سـوم   (هزينه بودجه را بپردازند و در دفعات بعدي  
 . درصد با امكان معافيت كاهش دهند10را به 

 

؛ بـازپـرداخـت    ) مبتني بر بازده( قرارداد خدماتي :   2006بعد از سال    •
  هزينه ها بر اساس قيمتهاي پايه

 اعطاء بودجه بر اساس قابليت: 2005-2002 •

منطبق با بودجه هاي : 2006بودجه هاي اعطايي بعد از  •
 مشاركت مبتني بر قابليت

 )مبتني بر درون داد(بودجه هاي ثابت  •

  بازپرداخت هزينه ها •

سازمان انكشاف بين المللي اياالت متحده 
  (USAID)امريكا 

بانك 
 جهاني

 . مشاهده نمائيد3 در صفحه راتمام مخففات    *  

 * مكانيزم تقويتي وزارت صحت عامه
 مبتني بر لياقتمشاركت توافقنامة  •
خدمات ارائه شده توسط دولـت كـه           •

بخشي از آن از طريق يادداشت تفاهم       
با برنامه همبستگي ملي قرارداد شـده       

 * .است

 100پرداخت معاشات جمعي و ثابت با   •
 فيصد انعطاف پذيري بودجوي

12 

تغييرات براي 
 و 2006سال 

  بعد از آن

تغييرات براي 
 و 2006سال 

  بعد از آن



 

 

 شرايط بهبود يافته، چشم انداز نسبتاً خوشايند:  بدين سو2001سيستم صحي افغانستان از سال 

13 

  

  

  قراردادى تمويل كنندگان 

  شاخصها  نظارت و ارزيابي   عناصر مبتني بر قابليت كاري  حدود ارائه خدمات  ساحه و مدت زمان: پوشش

منطقوي بـودن    :    واليت؛ پوشش گروهي14:  ساحه
 . اين گروهها سفارش شده اند ولي اجباري نيست

   ماه36 الي 12: مدت زمان

حداكثر خدمات موسسات غـيـر       
دولتي را ملزم به شمول شفاخانه      
هاي منطـقـوي مـي كـنـنـد؛            
موسسات غير دولتي براي ارائـه       
اين خدمات بايد از ظـرفـيـت و          

  .تجربه كافي برخوردار باشند

در صورتي كه به موارد طرح شده در توافقنامه كمـك         
ها رسيده گي نشود، ممكن است هيچ گونه پرداختـي          
صورت نگيرد؛ هيچ نوع امتياز پولي پرداخت نخـواهـد         

  .شد

ماهانه موارد قابل ارائه از طريق گزارشات و بازديدها از          بررسي    •
 ساحه كار

) امتياز ارائه كامل خدمات مفيد    ( نظارت بر بهبود كيفيت     وسايل   •
  درصد تسهيالت اجرا شد65در ارتباط با 

ارزيابي خط مبنا، بين و انتهاي سروي خانگي پـروژه          و  نظارت   •
با استفاده از روش نمونه گيري تضمين كيفيـت بـاال بـراي               

  سنجش نتايج و پيامد ها

شاخصهاي مـعـيـاري        REACHموسسه   •
وضع ميكند، ولي موسسات غير دولـتـي         
ميتوانند اهداف را توضيح دهـنـد و بـه            

 .مذاكره در ارتباط با آنها بپردازند
موسسات غيـر  :   ماه اول اعطاي بودجهسه   •

دولتي ارقام خط مبنا را بر اساس سـروي         
  .هاي خانگي ارائه ميكنند

 بار اعطاي بودجـه مشـاركـت      3 واليت؛ 13:  ساحه
 با پـوشـش   18مبتني بر قابليت با پوشش واليتي و     

در مناطق مشخـص صـورت       )    واليت 10( گروهي  
 .گرفت

 ماه؛ ممكن است در صـورت ارائـه          30:   مدت زمان 
  .عملكرد خوب به همين مقدار افزايش يابد

تمام مجـمـوعـه اسـاسـي         
خدمات صحي در كمكهاي    
بالعوض به عالوه تامـيـن      
مجموعه خدمات اساسي در    
سطح شـفـاخـانـه هـاي          

 . واليات

)  مـاهـه    60پروژه هاي    (  ماهه قراردادها    18تمديد  
مشروط به قابليت و عملكرد خوب مي باشد و بر اين           
مبنا هيچ گونه پرداخت نقدي اضافي صورت نـمـي           

 . گيرد

 .فعاليتهاي نظارت به ترتيب ادامه يابند ولي با شدت كمتر •

اطالعات حاصل از سروي خانگي نهايي، به عنوان خط مبناي           •
اهداف جديد مورد استفاده قرار گيرند و در موسسات         /   پروژه ها 

 .غير دولتي مورد مذاكره و بحث قرار گيرند

  .احتمال ميرود كه ارزيابي توسط يك هيئت بيروني انجام شود •

شاخص هاي تجديد نظر شده براي در هم        
آميختن شاخصهاي استـانـدارد سـازمـان         
انكشاف بين المللي اياالت متحده امريكا و       
  توافقنامه مشاركت مبتني بر قابليت كاري

  واليت7: ساحه

يك تامين كننده يا كنسرسيوم : پوشش واليتي
 براي هر واليت

   ماه30 الي 26: مدت زمان

شمول كُلـي مـجـمـوعـه         
در *   اساسي خدمات صحـي   

  .تمامي قراردادها

 درصـد    10پرداختهاي نقدي اضافي ممكن، برابر با       
 درصـد در      1ارزش قرارداد مي باشد؛ هر شش ماه        

 درصدي امتيازها باالتر از خط مبنا       10مقابل افزايش   
اعطا مي شـود؛    )   درصد در سرتاسر پروژه5مجموع ( 

 درصد به خاطر افـزايـش       5همچنين در پايان پروژه     
 درصدي در ميزان امتيازات، اعـطـا مـي           50حداقل  

  .شود

بـازرسـي   /   سروي خانگي ساالنه در سراسر كشور و مصاحـبـه    •
مبتني بر قابليت؛ و بازرسي مبتني بر قابليت نيمه سـاالنـه در           
تمامي توافقنامه هاي مشاركت مبتني بر قابليت و پروژه هـاي           

پوهنـتـون جـان      (واليتي كه توسط ارزيابي كننده طرف سوم  
 ).موسسه تحقيقات مديريت صحي هند/ هاپكنيز

 .گزارشهاي توضيحي سه ماهه •

شاخصهاي داخلي و مديريتي كه در سطـح    
ملي تعريف شده اند؛ ارقام خط مـبـنـا از             

 2003سروي گروهي چند شاخصة سـال        
  .استخراج شده اند

سازمان انكشاف بين المللي اياالت متحده امريكا با        :   ساحه
استفاده از توافقنامه هاي مشاركت مبتني بر قابلـيـت كـه            
واليات را تحت پوشش قرار مي دهند، تعداد واليات تحت          

  واليت افزايش داد6پوشش خود را به 
 ماه در مدت زمـان قـراردادهـاي          18افزايش  :   مدت زمان 

 ماهه به تامين كنـنـدگـان        24موجود؛ اعطاي قراردادهاي    
  جديد

شمول كُلـي مـجـمـوعـه         
در *   اساسي خدمات صحـي   

  .تمامي قراردادها

 بدون تغيير

در صورتي كه موسسات غير دولتي مستحق دريافت        
پرداخت اضافي باشند، دفاتر صحي واليتي هـم از           

  .اين حق برخوردارند

موسسه تحقيقات مديريت صحي    /   قرارداد پوهنتون جان هاپكينز   
  . به منظور ادامه برنامه اش تمديد شد2008هند تا سال 

تجديد نظر در شاخصهاي موجود بر مبناي       
  .امكان جمع آوري اطالعات

  واليت؛ پوشش واليتي3: ساحه
   ماه24: مدت زمان

شمول كُلـي مـجـمـوعـه         
در *   اساسي خدمات صحـي   

  .تمامي قراردادها

 مانند موسسات غير دولتي مانند موسسات غير دولتي مانند موسسات غير دولتي

طرحهايي براي گسترش دامنه پوشش مـكـانـيـزم          :   ساحه
 ناحيه شهر كابـل     4تقويتي وزارت صحت عامه در بيش از        

 پي ريزي شدند
   ماهه18افزايش : مدت زمان

شمول كُلي مجموعه اساسـي     
در تـمـامـي     *   خدمات صحي 

  .قراردادها

 مانند موسسات غير دولتي مانند موسسات غير دولتي  بدون تغيير

  واليت؛ پوشش تركيبي واليتي و گروهي10: ساحه

   ماه30 الي 21: مدت زمان

شمول كُلي مجموعه اساسـي     
در تـمـامـي     *   خدمات صحي 

  .قراردادها

ارائه گزارش هاي ساالنه به كميسيون اروپا و ارائه گزارشهـاي    •  بدون عناصر مبتني بر قابليت كاري
از اواخـر سـال      ( توضيحي فني سه ماه به وزارت صحت عامه         

2004.( 

ارزيابي طرف سوم به طور ساالنه در واليات تحت پـوشـش              •
كمكهاي كميسيون اروپا و همچنين به طور نيمه ساالنـه در            

 .پروژه هاي واليتي انجام شد

اگرچه مقصد برنامه تعريف و اندازه گيـري        
شاخصهاي مربوط به مجموعـه اسـاسـي         

و شاخصي مبـتـنـي بـر         *   خدمات صحي 
قابليت بود، به موسسات غير دولتي اختيـار        
داده شد تا شاخص ها را تعريف كنند و از           

  .چارچوب قراردادي منطقي استفاده كنند

 واليت؛ روش هاي تركيبي گروهي و واليـتـي؛          10:   ساحه
كميسيون اروپا تمامي نواحي واليت غور را تحت پوشـش          

 قرار مي دهد؛ 
 ماه؛ ممكن است در صورت ارائه عملـكـرد   24: مدت زمان 

  خوب به همين مقدار افزايش يابد

طرحها توسط شُركا تعيين مي     
شوند ولي تدارك آنـهـا بـر          
عهده وزارت صحت عامه مي     

  باشد

بازپرداخت مخارج در شروع قرارداد براي دستيابي به        
قيمت ثابت؛ ممكن است ناكامي در تثبيت قـيـمـت           

  .منجر به بررسي مجدد شود

ارائه گزارشهاي نيمه سال به وزارت صحت عامه و كميسيون 
سنجش كيفي خارجي پروژه هاي / اروپا و انجام ارزيابي خارجي

 . قراردادي مربوط مجموعه اساسي خدمات صحي

شاخصهاي مبتني بر سـروي مـلـي بـه             
شاخصهاي مشخصاً واليتي تبـديـل مـي         

  .شوند
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  موسسات غير دولتي و چالشهاي آنها  4

همان طوريكه .  گذاشته است تاثيرهمپيش بيني روي موسسات غير دولتي قابليت 
با  بسياري از موسسات غير دولتي  آمده است،2002سال  دراين اداره در گزارش 

توجه به روند رقابتي موجود در آن زمان، در ارتباط با شركت در طرح قراردادي 
اگرچه ترديد و دلهره اين . براي ارائه خدمات صحي، دچار ترديد شده بودند

 به ميزان زيادي برطرف شده است، -  بخصوص موسسات بين المللي- موسسات
رت بين شان كاهش مي ولي هنوز هم ميزان رقابت بر سر اخذ قراردادهاي وزا

حتي در حال حاضر هم، احتمال ميرود كه موسسات غير دولتي تالش كنند  .يابد
تا قراردادهاي مربوط به ارائه خدمات در نواحي امن تر را بدست آوردند و اين در 

افتاده تر و نا امن تر  حالي است كه رقابت جهت عرضه خدمات در واليات دور
اگر وضعيت افغانستان بهبود . ر ضعيف تر مي باشدبطور قابل مالحظه اي بسيا

بخصوص  - يابد، ممكن است تعدادي از موسسات تمويل كننده بين المللي
آنهايي كه طبق احكامشان، بر روي ارائه كمكهاي اضطراري متمركز هستند تا 

اين امر ضربه شديدي به سيستم رو .  تصميم به ترك افغانستان بگيرند- انكشاف
رت اهم وز  افغانستان وارد نمي كند؛ زيرا هم موسسات تمويل كننده وبه بهبودي

صحت عامه در تالشند تا ميزان رقابت در زمينه بهبود كيفيت پيشنهادات 
. موسسات غير دولتي افغانستان و سطح قابليت شان را افزايش دهند) پروپوزلها(

از موسسات در سوي ديگر، اگر شرايط وخيم شود، باز هم ممكن است تعدادي 
غير دولتي فعاليتهاي خويش را بنابر داليل متعددي به حالت تعليق در آورند و يا 

  .افغانستان را ترك نمايند

آغاز يكي از موضوعات قابل توجه اين بود كه آيا موسسات غير دولتي بين  در
  مي باشند، در زمينه پروپوزل نويسيتجربه  با ومتخصصالمللي كه داراي منابع 

 27، 2006از مي .  يا نه قرارداد خواهند بوداخذ ي براياياي رقابتي بيشترمزاز 
 بين موسسه غير دولتي 16 وداخلي  غير دولتي موسسه 11 -موسسه غير دولتي 

 مورد 50 قراردادي مشاركت كرده اند و از ميان بيش از سيستم اين  در-المللي
 مورد به 21 است، كمك بالعوض و قرارداد كه تاكنون بين شان توزيع شده

به مورد  4 بين المللي ومورد موسسات غير دولتي  27موسسات غير دولتي داخلي، 
  المللي واگذارداخلي و بين  موسسات غير دولتيل ازك كه متشيكنسرسيوم ها
در (موسسات غير دولتي داخلي به ) فند( فيصد كمك هاي مالي 34. گرديده است

موسسات غير  آن به صد في49 ، و) فيصد50ز صورت شمول كنسرسيوم ها، بيشتر ا
  فيصد موسسات افغاني75  اين است كهجالب .استاعطا شده بين المللي ي تدول

 بدين سو و در خصوص 2001از سال  كه براي اخذ قرارداد به رقابت پرداخته اند،
  .15خدمات صحي ايجاد گرديده اند عرضه مجموعه اساسي

 مطرح كرده  سابقه دار موسسات غير دولتيازتعدادي  اخيراً موضوع ديگري كه
برخوردي كه با موسسات غير دولتي جديد التاسيس و كم تجربه  اين است كه اند،

تر صورت مي گيرد، در مقايسه با برخوردي كه با موسسات غير دولتي قديمي تر 
اين بازي . بين المللي و افغاني صورت گرفته، جانبدارانه و تبعيض آميز است
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ارانه در گزينش موسسات غير دولتي، يك تالش بين المللي است كه از جانبد
سوي تمويل كنندگان جهت رشد موسسات غير دولتي جديدي صورت مي گيرد 

 با خطر كاهش ميزان اعطاي  از آنجاييكه.كه داراي ظرفيت اجرايي مي باشند
بودجه روبرو هستيم، ممكن است اين سياست باعث ايجاد نارضايتي ميان 

 براي مثال، .وسسات غير دولتي شود كه در اين روند رقابتي زيان ديده اندم
ديپارتمنت انكشاف بين المللي اياالت /  وزارت صحت عامهيدرآخرين دور قرارداد

 طبق سيستم امتيازبندي، ،)اعطاي بودجه مشاركت مبتني بر قابليت(متحده امريكا 
به علت ماهيت نسبتاً .  گرفت فيصد مزايا به موسسات غير دولتي جديد تعلق10

محدود پروپوزلهاي تخصصي كه بايد مبتني بر مجموعه اساسي خدمات صحي 
نوشته مي شدند و اهميت كمي كه به ابعاد مالي پروپوزلها داده مي شد، برخي از 
موسسات غير دولتي پي بردند كه دچار زيانهايي شده كه واضحاً به طور 

 قراردادها،  طرفيني تمام، از سوي ديگر.ستغيرمنصفانه بر آنها وارد شده ا
ضرورت و مطلوبيت تشويق موسسات غير دولتي جديد و با كفايت را تصديق مي 

خوشبختانه تالش براي اخذ قراردادها و كمكهاي بالعوض به صورت يك . كنند
روند رقابتي نزديك و سازنده و اعطاي مزايا به صورت يك امر عيني و شفاف 

د كه بايد بدقت از آنها ناين ها همه ويژگيهاي مثبتي هست. ندباقي خواهند ما
. حفاظت شود و در عين حال بايد به مشكالت موجود و بالقوه هم رسيدگي شود

هر نوع كاهش جدي در ميزان اعتماد به سيستم صحي، باعث كاهش عالقه 
مندي به اشتراك در اين روند رقابتي و در نهايت منجر به كاهش سطح عرضه 

   .مات به مردم ميگرددخد

 موسسات غير  دولت وميان سوء ظن  تا اندازه ايورقابت  هميشه ،به هرحال
 اين طرح رقابتي در صدد است تا دولت و سازمانهاي . خواهد داشتدولتي وجود

. دولتي را در جايگاهي قرار دهد كه در آن از مزاياي نسبي برخوردار شوند غير
ي و ايجاد يك چارچوب كاري كه طبق آن وزارت صحت عامه با سياستگذار

سياست ها به گونه كارآمدتر اجرا ميشوند، در انجام نقش مباشرت بخش صحي از 
را به حيث  خود  موسسات غير دولتي،سوي ديگر  از.ديگران پيشي گرفته است

ظاهراً، اين تقسيم وظايف كه تاكنون .  مي دانندعرضه كنندگان خدمات صحي
ف خود رسيده است و به نظر ميرسد كه مشكالت برخاسته از صورت گرفته، به هد

آن، مانند مواردي كه بدان اشاره كرديم، بيشتر از نوع مشكالت اوليه و سطحي 
  .هستند تا مشكالت مخرب

زيادي از موسسات غير دولتي تصميم  تعداد اگرآوري گردد كه  در پايان، بايد ياد
 و) غير ممكن مي باشدكه  (دود بسازند، آينده يشان را محبگيرند كه فعاليت هاي

 اينكه به اين نتيجه برسند كه وزارت صحت عامه بايد بر اساس سياستهاي يا
خويش، نظرش را در ارتباط با عرضه خدمات صحي توسط بخش خصوصي تغيير 

، ممكن است )كه اگر در نظر يك امر ممكن باشد در عمل غير محتمل است(دهد 
در افغانستان شكل مكانيزم تقويتي وزارت صحت عامه طرحهاي قراردادي بعدي 

كاپيسا، پنجشير و : را به خود بگيرند كه در سه واليت نزديك به كابل اجرا ميشود
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دفاتر صحي واليتي جز مكانيزم تقويتي وزارت صحت عامه  در حال حاضر. پروان
ازمانهاي در زمينه ارائه خدماتي با س  مشغول به كار مي باشند،اين مناطق دركه 
. دولتي قرارداد فرعي منعقد ميكنند كه انجام آن برايشان مناسب تر ميباشد غير

فعاليتهاي مجزاي نسبتاً عمودي و اقدامات مربوط به : اين خدمات عبارتد از
 بيماري ها كه نيازمند ارتباط نزديك و منظم با مراكز و اجتماعات صحي كنترول

انجام ممكن است   اين گونه تداركات، سر.ل بيماري سِكنترولمي باشد، مانند 
 با ديدگاههاي وزارت صحت عامه در  موسسات غير دولتيباعث نزديكتر شدن

ارتباط با بخش صحي شوند؛ اگر چه بسيار زود است تا در اين مورد اظهار نظري 

 در مسير توسعه ظرفيت  كه سرمايه گذاري هاي كنونيدر هر حال،. صورت گيرد
صورت گرفته است، نتايج خوبي به جديد وسسات غير دولتي م  مديريتي وفني

به هر طريقي در  موسسات غير دولتي احتمال مي رود كه. دنبال خواهند داشت
روند فعلي انكشاف بخش صحي افغانستان يك سهم اساسي را به خود اختصاص 

سياستگذاري كه  هم چارچوب  فراهم شده تا زمينه خوبي كهگفته ميشود. دهند
 سطح كيفي ارائه  و هماست، تقويت شود وزارت صحت عامه ايجاد گرديده توسط

  .بهبود يابدموسسات غير دولتي خدمات صحي توسط 

  

  و نتيجه گيري   سازماندهي روندهاي نظارت، ارزيابي و مستند سازي5

تاكنون در بيشتر روندهاي نظارتي و همچنين ارائه خدمات صحي كه توسط 
ته، بر روي شاخص هاي روندي تمركز وزارت صحت عامه و شركايش صورت گرف

بررسي داده هاي موجود يا حتي اظهار نظر در مورد زمينه ابزارهاي . شده است
نظارتي يا چارچوب زماني كه داده ها طبق آن تجزيه و تحليل و گزارش دهي مي 

  . مي باشدگزارششوند، فراتر از حد اين 

براي جمع آوري اطالعات به نظر مي رسد كه روشها و طرحهاي مبتكرانه زيادي 
استفاده از آنها، اطالعات بسيار  مي تواند با وزارت صحت عامهوجود دارد كه 

طرح توافق مشاركت : بعضي از اين روشها، عبارتند از. زيادي جمع آوري كند
وزارت به همراه طرح برگه امتيازات متوازنش كه / مبتني بر قابليت بانك جهاني

تهاي جز طرح توافق مشاركت مبتني بر قابليت فراتر مي دامنه فعاليت آن از والي
 مشترك وزارت صحت عامه، اداره علوم براي صحت و ديپارتمنت رود؛ طرح

 به همراه نمونه گيري تضمين كيفيت انكشاف بين المللي اياالت متحده امريكا
 در سطح اجتماعي؛ طرح مرحله كامل ارائه خدمات مفيد (LQAS)باال 

(FFSDP)وزارت صحت عامه .عه سيستم اطالع رساني مديريت صحي و توس 
 در سالهاي آينده با هدف توسعه يك سيستم اطالع رساني صحي واحد و بايد

يكپارچه از طريق يك روند هماهنگ نظارت انفعالي و جمع آوري فعاالنه 
اطالعات كه در آن تمامي موسسات غير دولتي و تاسيسات صحي سكتور عامه 

ي را  سيستم صحپيشرفتسنجش روش هاي مختلف ت كنند، مي توانند شرك
  .مورد بررسي قرار دهد

عليرغم اينكه در حال حاضر اطالعات زيادي جمع آوري مي شود، هنوز هم 
مشخص نيست كه آيا تمامي منابع سرمايه گذاري شده يا فعاليتهاي انجام شده 

ي پاسخ به اين برا باعث بهبود وضعيت صحي جمعيت افغانستان شده اند يا نه؛
اطالعات كه  جمع آوري روشهاي معمول .سوال نيازمند زمان بيشتري مي باشيم

به طور منظم، داده هاي حاصل ارائه مي كنند، مي توانند يك تاثير اساسي در 
در هنگام نگارش . توانايي وزارت براي اندازه گيري ميزان موثريتش، داشته باشند

ال انجام مطالعاتي پيرامون ابتكارات مربوط  حدر، وزارت صحت عامه  گزارشاين
  . به اين مسئله بود

 نتيجه گيري و پيشنهادات
 در تحليلش 2002 در سال  واحد تحقيق و ارزيابي افغانستانچهار مانع عمده كهبا 

مكانيزم قراردادي، وزارت . از بخش صحي بيان كرد، به خوبي مقابله شده است
يفه مباشرت ارائه خدمات صحي را انجام صحت عامه را ممكن مي سازد تا وظ

دهد و در عين حال كه ارائه خدمات صحي را در يك چارچوب سياستگذاري 
شفاف و قابل اداره كه از قرار معلوم در دوره مابعدجنگ افغانستان كارآمد بوده 

به نظر مي رسد كه مكانيزمهاي مختلف، نقاط . است، به بخش صحي واگذار كند
اما به طور كلي وزارت صحت عامه در مسير . ي هم داشته باشندمثبت و نقاط ضعف

تامين خدمات صحي، يك پيشرفت قابل مالحظه داشته است و تعدادي از 
. اشخاص مهم هم در مصاحبه يشان در ارتباط با اين سند، اين امر را متذكر شدند
با . سنجش اين پيشرفت، تاكنون تنها توسط شاخصهاي روندي انجام شده است

طي يك تا دو سال  ارزيابي در مورد ميزان تاثيرگذاري اين پيشرفت، انجام يك
مي توانيم به اين نكته پي ببريم كه آيا پيشرفت سنجش شده، پيامدهاي صحي 

  .بهتري براي جمعيت افغانستان به دنبال داشته است يا نه

ولي  به طور كلي يافته هاي مطلوب را گزارش دهي مي كند،  گزارشاگر چه اين
مشكالت بزرگ زيادي هم وجود دارند كه در اين مرحله از انكشاف سيستم صحي 

احتمال مي رود سيستم صحي افغانستان با . افغانستان بايد به حل آنها پرداخت
ردن تمامي عاملين در تيم وزارت مختلفي مواجه شود، مانند شامل كمشكالت 

رف كنندگان مراقب ان، موسسات غير دولتي، مصگ تمويل كنند- صحت عامه
همچنين اگر .  در تمامي سطوح بودجه بندي- صحي و خود وزارت صحت عامه

اين پيشرفت دوام يابد، سيستم صحي سالهاي سال نيازمند تخصيصات مالي قابل 
 نيازهاي مهم وزارت صحت ميانكمك فني در . اعتبار و قابل پيش بيني ميباشد

بلكه در  قراردادها و كمكهاي بالعوض  واحد مديريتعامه قرار داد؛ نه تنها در
در ارتباط با مكانيزمهاي  .ديگر بخشهاي مهم آن و همچنين در سطح واليتي

داد عمومي رردادي بايد ارزيابي هاي منظمي صورت گيرد، مانند آماده سازي قرااقر
براي موارد عمومي توسط مكانيزم تقويتي وزارت صحت عامه از طريق دادن 

روند رقابتي بايد ترغيب شود و موسسات غير .  بخش خصوصيقرارداد فرعي به
  .دولتي محلي هم بايد انكشاف يابند
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 را در نظر 2001اگر وضعيت بسيار آشفتة بخش صحي در سال  به تعبيري،
بگيريم، پيشرفت هايي كه در حال حاضر صورت گرفته اند از آن دسته اند كه به 

اقبت صحي در سطح منطقوي، در تامين مر: آساني مي توان بدان نايل آمد
كه در آن ميزان دسترسي به خدمات صحي خوب است، در جاهايي كه  جاهايي

منابع انساني به طور نسبي موجود هستند، در جاهايي كه در آن روند نظارتي منظم 
ممكن است از پيشرفت ديگري توسط مشكالت . و معقوالنه قابل تطبيق مي باشد

م، سيستمهاي مالي ناكافي و شفافيت و پاسخگويي وخيم مانند مديريت نامنظ
در زمينه هاي گسترده تر، مشكالت ديگري هم وجود . نامنسجم جلوگيري شود

دارد كه ناشي از وضعيت امنيتي متزلزل، ضعف نسبي موجود در تمام سطوح دولت 
و وضعيت اقتصادي بد مي باشد كه پيشرفت در آن براي بسياري از افغانها به طور 

  .صورت گرفته است 2002محسوسي تنها پس از سال نا 

چيزي به  .از روي قصد مي باشدتوضيح نامه از اين گذشته، طرز بيان مثبت اين 
 كه در آن جمعيت افغانستان منتظر بودند كه دولت براي “دوران خوشي”پايان 

ولي وزارت صحت . بهبود وضعيت زندگي شان، اقداماتي انجام دهد، نمانده است
 با حمايت شركايش، تصميماتي تشويق آميز، سياستهايي آينده نگرانه اتخاذ عامه

وزارت . كرده است كه نو و همچنين متناسب با شرايط پس از جنگ مي باشند
همچنين در تحقق اهداف و مقاصدش دائماً تالش كرده است و اگر باز هم بتواند 

 مستند سازي و پيامدها به پيشرفت موجود تداوم بخشد و به طور موثر تاثيرات را
را ابالغ نمايد، ميتواند سهمي بزرگ نه تنها در تامين خدمات صحي بلكه در حفظ 
محيط سياسي با دوام كه نيازي ضروري براي تامين امنيت، رفاه و سالمت بهبود 

  .يافته جمعيت افغانستان ميباشد، بگيرد

  :پيشنهادات ذيل بر مبناي مباحث مذكور، ارائه شده اند

  ارت صحت عامه بايدوز
يك استراتژي ارتباطات ايجاد كند تا بواسطة آن اطمينان حاصل كند كه  •

 افغانستان از دستاوردها و مردمسياستگذاران اصلي حاضر در دولت و 
 .ابتكارهاي بخش صحي، مطلع هستند

س جمهور و ديگر عاملين بانفوذ را در تضمين تامين بودجه جاري و قابل يرئ •
 .ت صحي درگير سازدپيش بيني خدما

  

  

 

  

  

  

 

 ارائه خدمات، از ميان شاخص قرارداديبه منظور بهبود بيشتر سيستم كلي  •
 مكانيزمهاي قراردادي، بهترين مورد را انتخاب “ويژگيهاي”هاي هر كدام از 

 .كند

مردم جوياي چه نوع خدماتي هستند و : تحقيقاتي در اين موارد انجام دهد •
راردادي و مجموعه اساسي خدمات صحي تا به چگونه؛ تاثير اجراي طرح ق

امروز؛ رابطه امنيت با رفتار سالمت جويانه؛ و چگونگي كاركرد واقعي 
 .سيستم صحي اجتماعي

  ارت صحت عامه و شركايش بايدوز
به طور مداوم ظرفيت مديريتي صحت عامه را در دفاتر صحي واليتي  •

شان را به گونه اي بهتر  تقويت كنند تا آنها را قادر سازند كه مسئوليتهاي
اين امر مي تواند منجر به افزايش ميزان تعهدات در قبال . انجام دهند

 موسسات غير مديريت بخش صحي در سطح متوسط اداري بشود و نقش
مين اين امر در طرف مقابل تا(را به مانند شركا تقويت كنند؛ نه رقبا دولتي 

  .) قرار دارديم خدماتقمست

ا تداوم بخشند تا بدين وسيله سطح ظرفيت و شفافيت در روند كمك فني ر •
 .موسسات صحي را افزايش دهند

با  واحد مديريت قراردادها و كمكهاي بالعوض اطمينان حاصل كنند كه •
ديگر بخشهاي وزارت هماهنگ خواهد بود و همچنين ديگر بخشهاي 

 .عامه را براي برخورداري از اين كمك اضافي تقويت كنند وزارت صحت

عدم تمركز و تنظيم بودجه / در زمينه هاي گسترده تر بحث از تمركز زدايي •
برنامه ريزي شده به شناسايي تصميمات مقتضي كه در سطح واليتي يا 

 .سطوح پايين تر بهتر اتخاذ مي شوند، بپردازند

  پيشنهادي براي تمويل كنندگان
ا تضمين تالش كنيد تا تامين بودجه جاري و قابل پيش بيني بخش صحي ر •

  .كنيد

 
 

ي سازي و فعاليت هاي اجراييوي مورد استفاده  يك اداره مستقل تحقيقاتي است كه مطالعات و تحقيقات قابل تعميل را انجام داده تا جهت تسهيل پروسه پاليسواحد تحقيق و ارزيابي افغانستان
.  با جديت بر آن است تا فرهنگ تحقيق را از طريق ارتقاي ظرفيت هاي تحليلي، ايجاد فرصت ها براي تحليل و تجزيه اطالعات و فضاي بحث و گفتگو گسترش دهداين ادارهعالوتاً . قرار گيرد

  .اينست تا در جريان فعاليت هايش، روند زنده گي مردم اين كشور را بهبود بخشدعمده ترين هدف واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان 
  

 موسسات غير دولتي و موسسات مختلف ديگر منحيث ، ميالدي توسط جوامع كمك كننده تاسيس شده است و نماينده گاني از موسسات تمويل كننده، سازمان ملل متحد2002اين اداره در سال 
 دنمارك، ناروي، سويدن، سويزرلند و  هايهم اكنون اين اداره توسط كميسيون اروپا، كميشنري عالي سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، بانك جهاني، دولت. اك دارندهيئت رؤسا در آن اشتر
  .بريتانيا تمويل ميشود

  

  :اپي اين نشريات، به دفتر اين اداره مراجعه فرمائيدچبراي دريافت نسخه هاي .  اين اداره قابل دريافت است از صفحه انترنيتينشرياتتماماً 
  شهر نو، كابل) 2نبش سرك (جاده گلفروشي : آدرس
  +93) 0 (799 608 548: موبايل
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