
:  كال د ليندۍ د مياشتى راهيسې د افغانستان روغتيايي سيستم1380د 
 كۍ او محتاطانه لرليدونحاالت ښه شوي، خوشبينو     

 كاله پخوا، له جګړې وروسته پېـر كـې، د روغـتـيـايـي خـدمـتـونـو د                          پنځه
د هغـو لـږو مـعـلـومـاتـو پـر                .   وړاندې كولو څرنګوالۍ په ډېر بد حالت كې و        

بنسټ چې په اختيار كې دي په هغه وخت كې وضع ګډه وډه ښكاريدـلـه، پـه        
دواړو خصوصي او عامه برخو كې ظرفيت بېخي لږ وو او د راتلونكې لپـاره               

د افغاستان د څېړنـې او ارزونـې ادارى د              .   كوم ځانګړى لرليد شتون نه الره     
 م كال د جوالى په مياشت كې خـپـور شـو پـه ټـول                     2002پايلو ريپورټ چې د     

افغانستان كې خدمتونو ته په الس رسي كې يې ډېر توپيرونه په ګـوتـه كـړل             
او د روغتيايي كاركوونكو د سخت كـمـوالـي او پـه ځـانـګـړې تـوګـه لـږې                           

  هر چېرې به چـې    1. بېخبنا او حتا د بېخبنا نشتوالى ته يې د خلكو پام واړاوه  
خدمتونه وړاندې شول د كيفيت كچې يې د پام وړ توپير الره او د نـادولـتـي       

. سازمانونو كړنالرې ته هېڅ راز د سياست جوړونې طرحې شتون نـه درلـود               
په عوض كې، روغتيايي څارنه د يوې پروژې پر بنسټ د خدمتونـو د ډېـرو                  
 2.وړاندې كوونكو په وسيله چې نه ورته او نه نسبتا همغږي و وړاندې كېدل

د پايلو په دغه ريپورټ كې د يوه اغېزمن او د يوه كاري ملي سيستم د پـلـي                   
د عـامـې روغـتـيـا وزارت پـه              .   كولو لپاره څلور اصلي خنډونه ياد شوي دي       

دننه كې د مديريت د ظرفيت او د خدمتونو نه شتون، د مادي بـېـخـبـنـا او د                
شرايطو وړ كدرونو نه شتون، د مالي او انساني د سرچينو لږ وېـش او د نـا                     

 . دولتي سازمانونو په لور نا همغږي او نا معلومه هڅې

 م كال په لومړيو كې، د عـامـې روغـتـيـا وزارت او اصـلـي مـرسـتـه                            2002د  
تـه يـې       (BPHS)كوونكو د روغتيايي خدمتونـو يـوې بـنـسـټـيـزې ټـولـګـې                      

دغې ټولګې د بيا جوړونې او د بېخبنا د ژوندي كـولـو او د          .   پراختيا وركړه 

 د توضيح پاڼو د خپرونې لړۍ
 د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره
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كال د ليندۍ د مياشتې را هيسې په افغانستان كې د  1380له  .1
  اوسنې حاالت: روغتيايي خدمتونو وړاندى كول

  دولت او د دولت په وړاندې ننګونې . 2

  تمويل كوونكى او د هغوى په وړاندې ننګونې . 3

   ناحكومتې سازمانونه او د هغو په وړاندې ننګونه . 4

 د كتنې د پروسې الرښوونه، څيړنه او  مستند كول. 5

 پايلې او وړانديزونه . 6

 د ليكواالنو په هكله

ډاكتر رونالډ واډمن د تحميلى مهاجرت او روغتيا پروګرام                       
مشرتابه په غاړه لرى، او په كلمبيا كې د عامه روغتيا د كلمبيان                

نوموړى د پرمختګ په لور     . پوهنتون عامه روغتيا پروفيسور دى    
هيوادونو كې د ماشومانو د روغتيامتخصص دى او طبى د                        
سارى بيماريو متخصص هم دى، چې په زياتو اضترارى حاالتو               
كې لكه سوماليا، راواندا، سهيلى حراق، بوسنيا او البانيا كې               

 . زياته تجربه لرى

ليسلى سټرانګ د لنډن د روغتنپالنى او ټروپيكل درملنې له                    
ښوونځي څخه د پر مختګ په لور هيوادونو لپاره په عامه                             

نوموړۍ د روغتنپالنى او            . روغتيا كې ماسټرى درجه لرى               
ټروپيكل درملنې په اړه د څيړنيزه مرستيالى په بڼه په افغانستان             

كاله پورى كار كړى دى، چې له جنګ          زيږديز   2006 تر   2003كې له   
څخه وروسته حاالتو كې يې د روغتيايې خدمتونو تړونونه اغيزه           

 . ارزوله

طبې پوهنځې څخه تر     كابل  ډاكتر عبدال ولى خپل طبې ديپلوم د          
السه كړى، او په دغو ساحو كې يې، په شمول دمنطوى طبى                          
انسجام او د روغتيايې معلوماتو د مديريت سيسټم، له زياتو                  

نوموړې د     .   ناحكومتې موسسو سره دنده تر سره كړى                          
 كلونو  2006-2004روغتنپالنيې او ټروپيلك درملنې پروګرام په           

كې دنده پيل كړه تر څو له جنګ څخه وروسته حاالتو كې د                              
 . روغتيايې خدمتونو د تړونونو اغيزه و ارزوى



 

 

       د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د توضيح پاڼو د خپرونې لړۍ

  

  

غړو د موندلو په اړوند روښانه الرښوونې وړانـدې كـړي دي او هـمـدا                    
هـمـهـغـه     .   شان كېداى شواى چې د وزارت تخصصي بېخبنا جـوړه كـړي            

مهال د عامې روغتيا وزارت او نړيوال دوستانو يې پرېكـړه وكـړه چـې                 
كه چېرې عامه روغتيا له نا دولتي سازمانونو سره د همكارۍ قـرارداد             
وتړي، د روغتيايي خدمتونو د دغې بسټيزې ټولګې اداره او پراختـيـا             

د عامې روغـتـيـا وزارت او نـا             .   هم په ښه او اغېزمنه توګه تر سره كېږي        
  د ځنو انديښنو برسيره د خدمتونو لپـاره د تـړون پـر                دولتي سازمانونو 

 . اصولو باندى موافقه وشوه

اوس چې د دغه قراردا د له السليك كېدو څـخـه پـنـځـه كـالـه تـېـرېـږي،                         
داسې ښكاري چې د دولت، نادولتـي سـازمـانـونـو او د ځـيـنـو مـرسـتـه                         

ډېـرى افـغـانـانـو تـه د             .   يكوونكو اندېښنې په لنډ مهال كې بـې ځـايـه و              
روغتيا يي خدمتونو د دغې ټولګې د وړاندې كولو په برخه كې د عـامـې                

خـپـلـواكـه ارزونـې د          .   روغتيا وزارت د پام وړ پـرمـخـتـګـونـه كـړي دي                  
روغتيايي څارنې د كيفيت د ښه والي نښه ده او هغه څه چې د روغتيايي               
مديريت معلوماتي سيستم يې ښيي، په يو شمېر شاخصونو او د عـامـې              
روغتيا وزارت د مديريتي ظرفيت په ښه والي كې د پـام وړ او دوامـدار          

د خدمتونو د وړاندې كولو پـه اړونـد د قـراردادي               .   زياتوالۍ راوړئ دى  

مفهوم په نا دولتي سازمانونو او اړونده واليتونو كې د عـامـې روغـتـيـا                
لـه  .   وزارت په دريو تقويتي مكانيزمونو كې نسبتا ښې اغـېـزې كـړي دي             

چې هر يـو يـې خـپـل           [ دې سره سره د انعقادي طرحو په منځ كې توپيرونه       
د مرستـه كـوونـكـو د قـراردادونـو              “ كيفيتونه او زيانونه له وروسته لري      

د .   شـتـه  ”    مـخـونـه وګـورئ        15-14طرحو ته د لنډې كتنې تر عنوان النـدې           
روغتيايي خدمتونو د بسټيزې ټولګې د هزينې تامين، اجاره وركـول او             
د اصلي تمويل كوونكو له نظره د وزارت د اړتياوو برابرول د سياستونـو    

 . د همغږه كولو په الره كې اصلي هڅه شمېرل كېږي

كـه څـه هـم        .   تر اوسه د روغتيا د برخې تـمـويـل نسـبـتـا د قـنـاعـت وړ ده                        
به د هغه په وسيله ډېرو زياتو بهرنيو ملكونو ته اړ پاتـې شـي                افغانستان  

او په حقيقت كې اوس اوس داسې شـاخصـونـه شـتـه چـې د ډالـۍ شـوو                      
د بېال عوضو مرستو د .   سرچينو د شمېر د كمولو د احتمال بيانونكي دي  

پام وړ فيصدۍ د افغانستان د نادولتي موسسو كڅوړو تـه ورزي ځـكـه                 
خو د هغو تر منځ د مرستو او قراردادونو د السته راوړلـو لـپـاره سـخـتـه                  

د نا دولتي سازمانونو له څلورو څـخـه دريـو بـرخـو د                 .   سيالي موجوده ده  
د نـادولـتـى      .   قراردادونو د السته راوړلو لـپـاره سـيـالـۍ پـيـل كـړي دي                     
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BPHS د روغتيايي خدمتونو بسټيزه ټولګه 

CFP  د وړانديزونو غوښتنه 

CHW د ټولنې د روغتيا كاركوونكى 

EC كميسيون/اروپايې ټولنه 

EOI د عالقې څرګندونې پاڼه 

EPHS  د روغتون د خدمتونو اساسى ټولګه 

FFSDP   ګټورو خدمتونو وړاندې كولو امتيازد بشپړو 
 )نوموړې د كيفيت معيارونه دى چې روغتيايې اسانتياوو باندى تطبيقيږې( 

GCMU د بالعوضو مرستو او قراردادونو د مديريت واحد 

HHS د كورونو سروى 

IIHMR د هند د روغتيايي څيړنو مديريت 

INGO ناحكومتې بين المللې موسسى 

JHU د جان هاپكنس پوهنتون 

LQAS د لوړ كيفيت د ډاډ نمونه اخستنه 

MICS د څو ځانګړيزې ډلې سروې 

MOF د ماليې وزارت 

MoPH د عامه روغتيا وزارت 

MSH  روغتيايي مديريت 

MOU د تفاهم يادداشت 

NGO ناحكومتې موسسى 

NSP د ملې پيوستون پروګرام 

PHD د عامې روغتيا وزارت واليتې څانګه 

PHO د روغتيا واليتې ادارې 

PPA  تړون د وړتيا په بنسټد ډلو د   

PPG د ګډون د بودجو سره تړلي  د وړتيا پر بنسټ 

PRR  ګړنده سمون او د تشكيالتو د نوي كولو مكانيزم 

REACH  كليواله سيمو ته د افغانستان د ټولنيز روغتنپالنى
 غځيدنه 

RFA د غوښتن ليك غوښتنه 

RFP د وړانديزونو غوښتنه 

SM  مالتړونكى ميكانيزم 

SWAp د سكتورونو په سطحه كړنالرى 

UNICEF د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق 

USAID د بين المللى پرمختګ لپاره د متحدو اياالتو موسسه 

WHO د روغتيا نړيوال دفتر 

  
 مخفف
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ځانګړې توګه د روغتيايي خدمتونو د بنسټيزې ټولـګـې د وېـش لـپـاره                   
 . جوړي شوي دي

راتلونكې ته په كتو سره پدې ټكي پوهېږو چې دولت په ټولنيز، واليـتـي    
العوضو مرستو  ياو مركزي كچه له داسې ننګونو سره مخ كيږى؛ لكه د ب          

او قرادادونو د مديريت غبرګول، او د وزارت په نورو اصلي برخو كـې د                 
مديريتي او تخصصي مهارت پياوړى كول، د تخصصي مرستې د كچې           
ساتنه، د مركزي، واليتي او سيمه ييـوزو كـچـو پـه مـنـځ كـې د اړيـكـو                            
پياوړي كـول، پـه واليـتـونـو كـې د روغـتـيـايـي دفـتـرونـو د رول او د                                   
مسئووليتونو روښانه كول او د السرسي د كچې د زياتوالي او كيفيت په 

 . ځانګړې توګه په لېرې پرتو سيمو كې

مرسته كوونكو ته په كار ده، تر هغـه ځـايـه چـې پـخـپـل وار د عـمـودي                             
پروګرامونو پر اړيكو، نوي نړيوال شراكتونه او د روغتيايي خـدمـتـونـو              
له بنسټيزې ټولګې څخه باخبره وي او د بودجوي مالتړ د وړانـدېـيـنـې د                   
وړتيا كچه وساتي چې هم سيستم د خلكو د تمې په اوسنۍ لوړه كچه كې 
د كار كولو په حال كې وساتي او هم د عامې روغـتـيـا وزارت وتـوانـوي                      

 . چې د پروګرامونو په كار كې پرېكنده ګامونه واخلي

په ټوليزه توګه، د افغانستان ځېړنيز او د ارزونې مركز په تحليل كې چې              
 كې تر سره شو د څـلـورو اصـلـي خـنـډونـو پـه نـومـولـو كـې                               2002په كال   

دغه پـرمـخـتـګـونـه تـر نـنـه پـورې يـوازې د                      .   پرمختګ تر السه شوى دى   
تـر اوسـه پـدې        . شاخصونو له سمون سم اندازه شوي دي] روندي[لړييزو  

څوك نه پوهېږي چې دغه پرمختګ به د افغانستان په وګـړو كـې د يـوه                     
روغتيايي وضعيت د جوړولو پايله شي او كه نـه؟ د دغـه پـرمـخـتـګ د                  
اغېزې په باره كې د يوې ارزونې په تر سره كولو سره كېداى شي چـې يـو                    

 . يا دوه كاله وروسته پدې ټكي پوه شو

دغه توضيح پاڼه په ټوليزه توګه د وړ پـايـلـو پـه بـاره كـې يـو ريـپـورټ                              
م 1380په بله مانا، كـه پـه         .   وړاندې كوي خو دغه پايلې د قناعت وړ ندي      

كال كې د روغتيا خرابه وضعيت په پام كې ونيسو هغه پرمختګونه چـې               
اوس تر السه شوي دي، له هغې ډلې څخه دي چې په آسانۍ سره تـر السـه                  

ښايي چې له نورو پرمختګونو څخه د سـخـتـو سـتـونـزو پـه                   .   كېداى شي 
وسيله لكه نامنظمه مديريت، نابشپړ مالي سيستمـونـه او چـڼـوالـۍ او                  

له دې څخه كـه واوړو،       .   نامنسجم ځواب وركونې، له كبله مخنيوى وشي     
 د رامنځته كېدو په حـال كـې دي او د                 ود بالقوه ستونزو بېال بېل ډولون     

بودجې د تامين د قناعت او اندېينـې وړ كـچـې بـرابـرول او تـخـصـصـي                          
پدې ټولو سربېره، د نورو پراخو برخـو        .   مرسته هم پخپل ځاى پاتې كېږي     

په هكله نورې ستونزې پرتې دي چې له بې ثباتـه امـنـيـتـي وضـعـيـت، د                       
دولت څه نا څه تد او كړكيچن اقتصادي وضعـيـت ده چـې پـه هـغـو كـې                          

م كـال څـخـه راپـدېـخـوا ډېـر پـه                   2002پرمختګ د ډېرو افغـانـانـو تـه لـه               
 . نامحسوسه توګه شوي دي

كه چېرې د عامې روغتيـا وزارت تـر اوسـه د دې وړ وي چـې د خـپـلـو                                
پرمختګونو بنسټ كېږدي او په اغېزمنه توګه اغېـزې پـه سـنـدونـو كـې                    
ترتيب او پايلې اعالن كړي، كوالى شي ځـواكـمـن او روغ ګـډون تـه نـه                         
يواځې د روغتيا ساتنې او روغتيا په مسئله كې بلـكـې د يـوه سـيـاسـي                      
باثباته چاپېريال په ساتنه كې چې امنيت او د افـغـانسـتـان خـلـكـو تـه د                         

 . سوكالي او نېكمرغي بنسټيزه وړتيا ده، هم ولري

 :        پدې باره كې ځانګړي وړانديزونه دادي

د عامې روغتيا وزارت د اړيكو د ستراتېژۍ پراختيا ته اړتيا لري            1 •
چې د هغه پوسيله ډاډ تر السه كړي چې د افـغـانسـتـان وګـړي او د                       
دولت ځواكمن او نفوذ لرونكي سياست جوړوونكـي د روغـتـيـا د                 
برخې له السته راوړنو څخه خبر دي او هم د دې لـپـاره چـې وكـوالى                   
شي د دوامدارې او د وړاندېينې وړ د بودجې د تاميـن تضـمـيـن تـه                   

 .مرسته وكړي

مرسته كوونكې بايد پخپل وار هڅه وكړي چې د روغتيا د برخې د                •
 . وړاندېينې وړ او د دوامدارې بودجې د تامين تضمين وكړي

د عامې روغتيا وزارت او شريكان يې بايد د واليـتـي روغـتـيـايـي                •
دفترونو د مديريتي ظرفيت  په پياوړي كولو كـې ونـډه واخـلـي او                   
همدا شان دوى وهڅوي چې د عامې روغتيا په مديريت كې خـپـلـې               

 .دندې په ښه توګه سر ته وروسوي

د عــامــې روغــتــيــا وزارت بــايــد، د قــراردادي مــكــانــيــزمــونــو د                     •
ځانګړتياوو تر ټولو ښه شاخصونه، د پيمانكاري د ټوليز سيستم د           

  .ال ښه والي په منظور ونيسي

د عامې روغتيا وزارت بايد د خپلو شريكانو په همكارۍ د پـراخـو               •
بحثونو له الرى د مركزيت ويشنى او د تـمـركـز ويشـنـى او بـودجـو                     
تنظيم  په برخه كېو داسى مناسبې پـريـكـړې څـرګـنـده كـړې چـې د                         
والياتو او له والياتو څخه په ټيـټـو كـچـو كـې كـيـداى شـې پـه الر                           

 . واچول شى
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پنځه كاله مخكې، په افغانستان كې له جګړې څخه وروسته پېر كـې،       
په ټول افغانستان كې د روغتيايي خدمتونو وړاندې كـول پـه ډېـر بـد              

د لږو اسنادو پر بنسټ چې زياتره د مـلـګـرو مـلـتـونـو پـه                       .   حالت كې و  
نمايندګيو او نادولتي موسسو په دوسيو كې د تـلـپـاتـې اسـنـادو پـه                     

پـه دواړو    .   توګه موجود و، په هغه وخت كي حاالت كړكېچن ښكارېدل       
عامه او خصوصي برخو كې ظرفيت ډېر لږ و او د راتلونكې لپـاره كـوم             

په هغه وخت كې د افغانستان د څيړنـې         .   ځانګړى لرليد شتون نه درلود    
په نـامـه     “   په افغانستان كې د عامې روغتيا سيسټم      ” او ارزونې ادارې    

خپـره كـړه، دغـې رسـالـې پـدې بـاره كـې يـو                        ]   مونوګراف[ يوه رساله   
سټيزو روغـتـيـايـي مـركـزونـو نسـبـت د                  ند ب” ريپورټ وړاندې كړ چې  

 40،000وګړو په لحاظ، پـه  مـركـزې او خـتـيـزو سـيـمـو كـې د كـابـو                                  
 اشـخـاصـو      200،000اشخاصو لپاره، او په سهيليې سيمو كې د كـابـو               

نـومـوړې   “   . لپاره د روغتيايې خدمتونو يـوازى يـو مـركـز مـوجـود وو                  
رسالې د روغتيايي كاركوونكو سخت كموالي او ډېره لږه بېـخـبـنـا او        

پـه هـغـه وخـت كـې            .   3حتا د بېخبنا نشتوالي ته د خلـكـو پـام راواړاوه           
زياتره  روغتنپالنه د ناحكومتې سازمانونو له خوا كېده، چـې د هـغـه             
وخت له ژر ماتيدونكې دولت سره چې انتقالى حكومت وو، رسمى او     

كه چيـرې كـوم ځـاي كـې روغـتـيـايـې                  .   يا غير رسمى اړيكې ندرلودى    
خدمتونه موجود هم وو، د هغوى د وړاندې كولو د كيفيت كچه د پـام                 
وړ بدلون كاوه او د كارى چوكاټ هېڅ ډول پاليسى موجود نه وو چـې               

د هغه پـر ځـاى       .   نا حكومتى سازمانونو له هغه سره سم عمل كړاى واى 
روغتيايي څارنه د پروژې پر بنسټ او د خدمت د وړاندې كوونكـو پـه         

 4.وسيله چې سره ورته او همغږي نه وه تر سره كېده

د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې دغه سند د يـوه اغـېـزمـن او                     
كاري ملي روغتيايي سيستم په پلي كولو كې څـلـور اصـلـي خـنـډونـه             

 : بيان كړل

د مديريتي ظرفيت او دننه د عـامـې روغـتـيـا پـه وزارت كـې د                           •
 خدمتونو د وړاندې كولو نشتوالۍ؛

 د مادي بېخبنا او د شرايطو وړ كدرونو نشتوالۍ؛ •

 د انساني او مالي سرچينو ډېر لږ وېش او •

 .د نادولتي سازمانونو همغږي او بې موخې هڅې •

د قضيې له مثبت اړخه، د روغتيا پـه بـرخـه كـې ډېـر ځـواك او تـوان                           
ــو د ګــوزڼ پــه وړانــدې د                            .   شــتــون درلــود     د شــري او د مــاشــومــان

واكسيناسيون اړونده اقدامات د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مـالتـړ            
 چې د عـامـې     (WHO)  او د روغتيا نړيوال سازمان (UNICEF)  صندوق

روغتيا وزارت د ډېرو لږو سرچينو په كارولو سره، په كار كـې بـوخـت                 
نا دولتي سازمانونو همدا شـان د        .   وو طرح او په چټكۍ سره پلي شول       

ډېرو زياتو اړينو خدمتونو پـه وړانـدې كـولـو پـيـل وكـړ او د داسـې                           
سياستونو په اجرا كې لكه د معاش معيارونه له ټـولـو څـخـه وړانـدې                   

خو د روغتيا نړيوال سازمان او د عامې روغتيا وزارت لـه نـورو              .   شول
شريكانو سره مشرى په غاړه واخسته چې  د روغـتـيـايـي خـدمـتـونـو                       

 رامنځته كړى چې د هغـه پـه وسـيلـه د عـامـې                 (BPHS)بسټيزه ټولګه   
د روغتيايي خدمتونـو    . روغتيا وزارت د تخصصي بېخبنا راجوړه شى      

دغه بنسټيزه ټولګه او همدا شان د بيا جوړونې، د بېخبنا د جوړولو او      
و برخو كـې،     لد غړو د پوره كولو نمونې د آسانتيا د برابرولو په بېال بې            

 . الرښووونې وړاندې كوي

 م كال په اپرېل كې، د يوه ګډ تمويلي ماموريت په يوه ريـپـورټ                2002د  
كې چې د جګړې څخه وروستـه حـاالتـو د تـر السـه شـوو درسـونـو او                        
تجربو ښودونكى په ځانګړې توګه د كامبوج پـه هـېـواد كـې و، بـيـان                      
شوى دى چې كه د عامې روغتيا وزارت د روغـتـيـايـي خـدمـتـونـو د                        
بنسټيـزې ټـولـګـې د حـاالتـو د تـر سـره كـولـو مـامـوريـت نـادولـتـي                                   
سازمانونو ته پرې ايښي واى، او پدې الر كې يـې دوى تـه الرښـوونـه                    
كړې واى، خدمتونه به هم په ښه او اغېزمنه توګه وړانـدې شـوي و او                    

عـامـه   -  نړيوال بانك چې د هغه وخت د خصـوصـي            5. لمنه يې پراخېدله  
شراكت د طرحې اصلي پالن جوړونكى او تامينوونكى مـخـكښ و لـه            

نـور اصـلـي      .   دغه قراردادي پرېكړه پاڼې څخه يې خپل مالتړ اعالن كـړ          
 (USAID)تمويلوونكي د متحده اياالتو نړيواله پراختيايي مـوسـسـه             

 د اصلي قرار داد په سر د هـغـه لـه وړانـديـز            (EC)ن او د اروپا كميسيو 
شوي قراردادي كړنالرې سـره پـرېـكـړې تـه ورسـېـدل، خـو د عـامـې                           

 . په افغانستان كې د عامې روغتيا سيستم كابل د/  كال د مى مياشت2002نيف ح (waldman R)والدمن آر . 3
 . په همدغه خپرونه كې. 4

  دوه اړخيزه او څو اړخيزه سازمانونو له استازو څخه جوړ شوي و او له دولت سره په همغږۍ كې د روغتيايي خدمتونو د پراختيا او ښه والي پهاتود دغه ماموريت اجرايي كادر چې د      . 5 
 .چوكاټ كې اجرا شول

 لمريز كال څخه راهيسې په افغانستان كې د روغتيايي خدمتونو 1381له  . 1
 اوسنې حاالت: وړاندى كول
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روغتيا وزارت او نادولتي سازمانونو دواړو دغې طرحې ته د شـك پـه                
 . سترګو وكتل

د وزارت چارواكيو د روغتيايي خـدمـتـونـو وړانـدې كـولـو تـه د يـوې                        
دولتي كړنې په توګه كتل او دوى باور كاوه چې كه نوي دولت د خـلـكـو                    

له تاريـخـي   .   تر نظره مشروعيت موندالى واى بايد هغه يې پلي كړي واى       
نظره، دولت او ډېرى وګړي نسبت خصوصي برخې ته چې انګېرل كـېـدل               
چې د ډېرو ګټو د السته راوړلو په لټه كې دي او د اغـېـزمـنـو ټـولـنـيـزو                           

د جـګـړې پـېـر       .    و هخدمتونو وړاندې كولو ته لږه پاملرنه كوي بې اعتماد        
ته د يوه ځانګړي مورد په توګه كتل كېدل، په هغه وخـت كـې نـادولـتـي                      
سازمانونه د دولت د نه وړتيا له امله اړ و چې مسئووليتونه يې پـه غـاړه                 

 . واخلي

ډېرې نا دولتي سازمانونه له دولت سره په كار كې، نړيوال بانك، يـا پـه                
 سره چـې د      (USAID)ټيټه كچه، د متحده اياالتو له پراختيايي موسسې  

روغتيا په برخه كې تر ټولو څخه لـوى فـعـال تـمـويـل كـوونـكـى دى لـه                             
تر يوې اندازې لـه فـلـسـفـي دلـيـلـونـو څـخـه                      .   احتياط څخه كار اخيسته   

او د جـګـړې د كـلـونـو پـه اوږدو كـې لـه نسـبـې                            ]   آمېزه[ تركيبي جوړنه   
خپلواكۍ سره عادت كول، داسې انګېرنه يې په نـادولـتـي سـازمـانـونـو                  
كې منځته راوړه چې ښايي د دوى د خپلواكۍ غوښتنې دود له ګواښ او          

تـر هـغـه وخـتـه هـم دولـت او هـم                     .   ناوړو سياسي ستونزو سـره مـخ شـي           
نادولتي سازمانونو اعالن كړئ و چې دوى ندي توانېدلي چې يو لـه بـل                 
څخه پرته د روغتيايي سيستم د جوړېدو اړوند مسئـوولـيـتـونـه تـرسـره                  

خصــوصــي طــرح د روغــتــيــايــي       -لــه دې مــخــې، دواړو، د عــامــه          .   كــړي
پـه دې مـانـا چـې، د             .   خدمتونو د وړانـدې كـولـو لـپـاره جـوړه كـړې ده                    

خصوصي برخې د خدمتونو د وړاندې كولو سرپرستي د عامه برخـې پـه               
 .وسيله

پنځه كاله  تېرېږي او داسې ښكاري چې د دولت، نادولتـي سـازمـانـونـو         
او يو شمېر تمويلوونكو شك او ناكرارۍ كم له كمه په لنډمهال كـې بـې                

له ګمانه پرته ، د افغانستان د روغتيا د برخې د بريا شونتيا په          .   ځايه وي 
لنډمهال او اوږدمهال كې ال تر اوسه هم نده درك شوي او ډېرو پـوښـتـنـو      
ته ځواب لكه د هغو وګړو فيصدۍ چې په ريښتينـې تـوګـه روغـتـيـايـي                     

پـه اوس وخـت كـې، د            .   خدمتونو ته السرسي لري ناويلي پـاتـې كـېـږي            
عامې روغتيا وزارت ډېرى افـغـانـانـو تـه د روغـتـيـايـي خـدمـتـونـو د                             

بنسټيزې ټولګې د وړاندې كولو په برخه كې د پام وړ پرمختګونه لـرلـي                
 د پوهنتون د بـلـومـبـرج د عـامـې             Johns Hopkinsد جانز هپكېنز . 6دي

 –  2004روغتيا د انستيتيوت لخوا تر سره شـوي ارزونـې ښـيـي چـې د                       
 پورې كلونو كې د روغتيايي څارنې په كيفـيـت كـې      2006  -2005 او 2005

سـربـېـره پـر دې، د روغـتـيـايـي مـديـريـت                      .   پراخ ښه والـۍ راغـلـئ دئ          
پـه شـمـېـر كـې، لـه             ]   كتـنـو  [ معلوماتي سيستم د والړو پښو د ويزيتونو   

زېږونې مخكې څارنه او د سـل د مـوردونـو د پـېـژنـدنـې پـه كـچـه كـې                                
 . ۍ ښييزياتوال

يو له هغو الملونو څخه چې دغه كار يـې آسـانـه كـړئ دئ د بـالعـوضـو                          
مرستو او د قراردادونو د مركز جوړول و چې هڅه يې وكړه چـې پـه هـغـه                     
څيز چې د عامې روغتيا وزارت په مديريتي ظرفيت كې د ضعف د ټكي              

د خدمتونو په وړاندې كولو كې د دغـو      .   په نامه عام شوى و بريا ومومي  
ګامونو په اخيستلو سره، دا دى هغه مهال رارسېدلئ دى چې افـغـان او                 
نړيوال نادولتي سازمانونه په دې ټكي پوه شـي چـې د عـامـې روغـتـيـا                       
وزارت په زياتېدونكې توګه د قراردادونو پـه اجـرا كـې، د روغـتـيـا د                        
برخې د سرپرستي په اساس د خپل رول په چوكاټ كې په كړنو كې وړتيا          

د عامې روغتيا وزارت او نادولتي سازمانونه دواړه په اغېزمـنـه            .   مومي
توګه په كار كې سره بوخت شوي دي او د تمويل كوونكو په ګډون سره د                
قراردادونو اجرا يې آسانه كړې ده چې هغه خدمتونه چې اصـلـي لـيـكـې                   
يې د روغتيايي خدمتونو په بنسټـيـزې ټـولـګـه كـې كښـل شـوي دي د                          

هغو بې شـمـېـره      .   افغانستان د وګړو په مهم تناسب سره وړاندې كړي دي         
ننګونو ته په كتو سره چې له جـګـړې څـخـه وروسـتـه پـه هـر هـېـواد پـه                               
ځانګړې توګه په افغانستان كې د دولتي نمايندګـيـو پـه الر كـې پـراتـه                      
دي، دغه ډول همكارۍ د يوې نسبتا ګټورې روغتيايي برخې د پراختيـا           

 . 7المل شوي دي

 

. امضا شوي دي او نادولتي سازمانونو په دغو ساحو كې د خدمت په وړاندې كولو پـيـل كـړئ دئ       ]   هغه ساحې چې د قراردادي له پوښښ څخه بې برخې دي[د سپينو ساحو اړونده قراردادونه . 6
د بـالعـوضـو مـرسـتـو او             .   [  څخه د وګړو زياته برخه په هغو سيمو كې ژوند كوي چې د روغتيايي خدمتونو د بنسټيزې ټولګې برابرولو تـه ښـو سـرچـيـنـو تـه السـرسـي لـري                        ٪85اوس اوس له   

له ټولو سره سره اړينه برېښي چې دې ټكي ته اشاره وكړو چې په دغو سيمو كې د ميشتو وګړو تناسب چې په ريښتينې توګه روغتيايي خدمتونو تـه  ]   2006قراردادونو د مديريت مركز، سپتمبر      
 . شيالسرسي لري په پراخې كچې د تغيير وړ دي او له دې مخې بايد زيات اقدامات په څانګړې توګه د هېواد په ځينو برخو كې چې لږ امنيت پكې ده و

چـې روغـتـيـايـي بـرخـې نسـبـت هـغـه                    كه چېرې د دغې بيانيې په هكله عيني معلومات وي خو له هغو كسانو سره چې په افغانستان كې له دوي سره خبرې اترې شوي دي، پخلۍ يې كـړئ دئ      .   7
په پام كې ونيسو ګـورو چـې د افـغـانسـتـان               ]   لكه د افغانستان په شان[ همدا شان كه چېرې د نور جګړه ځپلو هېوادونو حاالت .   وزارت ته چې روغتيايي خدمتونه ورپه غاړې و ښه كړنه يې لرله 

 . به لمن ترسيم شوې دهروغتيايي برخه د سياست جوړونې پياوړۍ چوكاټ، د خدمتونو وړاندې كوونكو ته رڼې الرښوونې، د رسمي ارزونې يوه طرح او د السرسي پراخه مناس

تــر هــغــه وخــتــه هــم دولــت او هــم نــادولــتــي                    
ســازمــانــونــو اعــالن كــړئ و چــې دوى نــدي                 
توانېدلي چې يو له بل څخه پرته د روغـتـيـايـي            
 سيستم د جوړېدو مسئووليتونه ترسره كړي
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خو مرسته كوونكي، د مشاركت پرېكړه ليكونه د تمويل شوو د وړتـيـا                
پر بنسټ د نړيوال بانك په وسيلې چې پـه ټـولـيـزه تـوګـه د بـالعـوضـو                           
مرستو د مديريت د مركز او قراردادونو په وسيلې او د نړيوال بانك پـه                
مديريتي څارنې له نږدې څخه تر سره شو، د قنـاعـت وړ پـرمـخـتـګ يـې                    

د بالعوضو مرستو د مديريت مركز او قـراردادونـه د قـرارداد د                 .   درلود
مودې په زياتولو سره، ډېرو مقاطعه كوونكو او د بلـې دورې د هـزيـنـې                    

ډېرى . وركول، په واقعيت كې د دويمې دورې قراردادونه پاى ته ورسول
نادولتي سازمانونو د بالعوضو مرستو د مديريت مركز او قـراردادونـو            

هـمـدا   .   انه اعتماد وښوده او له هغه سره يې مثبت چلند وكړ     ځپه اړوند له   
شان د روغتيايي خدمتونو د بنسټيزې ټولګې د جغـرافـيـايـي سـاحـې د                  
پراخوالي لپاره حتا د شاوخوا تر سطحې او تر هغه څخـه پـورتـه تـر يـوه                      

 . بنسټيز روغتيايي مركز پورې بهير لري

 پـخـپـل وار لـه           (USAID)  سـي د متحده اياالتو نړيواله پراختيايـي مـوسـ         
لومړيو وختونو څخه له نا دولتي سازمانونو سره د قرارداد له تړلو مالتړ      

دغه نمايندګۍ كه څـه هـم د خـپـلـو بـودجـو او قـراردادونـو د                           .   كړئ دئ 
كنترول لپاره د پرېكړو په لومړي پـېـر كـې د روغـتـيـايـي مـديـريـت لـه                             
منځنيو علومو څخه كار اخيستئ، پدې وروستيو كې د دې لـپـاره چـې               
وكړاى شي چې نادولتي سازمانونو ته د خپلو مرستو عمومي مـديـريـت         
په عملي توګه تر سره كړي نو يې پخپل پروګرام كې تغيير رامنـځـتـه كـړ                  

 له مقرراتو څخه راپورته كېږي، (USAID)كه څه هم د دغه كار پېښېدل د [ 
لږ تر لږه، د مالي مديريت د وروستي پـېـر لـومـړنـۍ مـرحـلـې د نـړيـوال                            

چې د اروپـا كـمـيـسـيـون هـم د                ]   روغتيايي سازمان له خوا تر سره كېږي 
قراردادونو ډګر ته ننوتى دى چې پخپل قراردادي مكانيـزم كـې وزارت               
ته د الرښودنې د ښه رول د وركولو لپاره د تغييراتو د جـوړولـو پـه حـال                

دغه كميسيون په پام كې لري چې مخكې له دې چـې ورو ورو د                   .   كې ده 
قراردادونو د مرحلو د ترتيبولو او وزارت ته د كنترول او اجرا لـپـاره تـر                   
 . سپارلو پورې د خپلې ړومبنۍ بودجې د تامين پروګرام ته دوام وركوي

پداسې حال كې چې ټولو اصلي تمويل كوونكو د مقاطـعـې د بـنـسـټـيـز                     
اصل په سر، سره همغږي شوي و، هر يوه د هغه څيز د تحليـل پـر بـنـسـټ           
چې د سازماني مقرراتو او الرښوونو د اجرا وړ او مناسب ګڼل شـوي و،                 

له هغه ځـايـه چـې هـر يـو لـه دغـو                  . نسبتا بېال بېلې كړنې يې ترتيب كړي 
پروګرامونو خپل د قوت او د ضعف ځانګړي ټكي لري، نـو شـونـې نـده                    

 . چې نېغ په نېغه يو په بل سره پرتله شي

 موخه، د قراردادي پروګرامونو د رتبو د تـرتـيـبـولـو               توضيح پاڼې د دغه   
. پرتله كول له نادولتي سازمانونو سره د وړتيا يا د كړنې پـر بـنـسـټ نـده                   

پدې وروستيو كې د لندن د استوايي طب او روغتنپالنې انستيتيـوت،            
د دريو بېال بېلو طرحو په باره كې په غور او خپلواكه مـطـالـعـه كـړې ده                       

د دغه پانـې لـومـړى      .   چې د دغه پانې دوو ليكوونكو په كې ګډون درلود     
 په الس كې ده او نورې اړونده خپرونې ژر تر ژره به زمـوږ الس                  8ريپورټ

دغه پاڼه د تكميلي مركو او ليدنو لـه دغـې مـطـالـعـې او                   .   ته راورسېږي 
معلوماتو څخه تر السه شوي الس ته راوړنې او همدا شان نړيوال تحليـل             

 . او نورې سرچينې ترسيموي

م كال څخه راپدېخوا د افغانستان  د        1380د دغه توضيح پاڼې موخې له       
روغتيايي سيستم د پرمختګ ارزونه او د هـغـو نـنـګـونـو پـېـژنـدلـو او                       
نومولو ته يوه هڅه ده چې ښايي په وروستيو قراردادي دورو كې پېښـې              

 . شي

په اوس وخت كې، افغانستان د جمهوري رياست او پارلماني ټولټاكنې           
تجربې كړي دي او مركزي دولت كه څه هم د ال زيات ثبات او مشروعـيـت     

سره له دې، د روغتـيـا د        .   ته راوړلو په هڅه كې ده، فعاله كړنه لري        ځد من 
كه څه هم افغانستـان بـه        .   برخې د تمويل وضعيت تر اوسه د قناعت وړ ده         

زيات بهرنيو هيوادونو ته اړ پاتې شي او په حقيقت كې، اوسني ځـيـنـې                 
د مرسـتـو پـه      .   شاخصونه د خيريه سرچينو د شمېر د لږوالي شونتيا ښيي  

كچه كې هر د پام وړ لږوالۍ چې راځي، كېداى شي په روغتيايي بـرخـې       
د تمويلي بودجو كچه په نورو لـه جـګـړې      .  مال ماتوونكي اغېزې پرېږدي 

وروسته هېوادونو كې د تغيير په حال او د نه وړاندېينې وړ ده او ډېرى د        
روغتيا برخې ته وركړل شوې مرستې د نورو عيني لومړيتوبونو لـه خـوا              

ښايي چې د هغو ډېرو پيسو كچه چې د روغتيايي سيسـتـم د               .   ګواښېږي
خو له نـيـكـه مـرغـه،         .   موخو د پرمخ بيولو لپاره شوي دي، لږوالۍ راشي        

دغه سيستم نور د خپل پرمختګ په لومړنيو ورځـو كـې نـده او ښـايـي                       
له بلې خوا،   .   وكړاى شي او د ضعيفو ټكانونو په وړاندې مقاومت وكړي         

دغه سيستم خپل بشپړ پرمختګ ته اوږده الره پـه مـخ كـې لـري او پـه                           
راتلونكو كلونو كې د روغتيايي سهي خدمتونو په وړانـدې كـولـو كـې                 

 .   ډېر خنډونه رامنځته شي چې له هغوى سره بايد مبارزه وشي

 .www.lshtm.ac.uk/hpu/conflict/tiles/publication/tile_33.pdtسټرانګ ال، ولى، اى سندروپ ، په افغانستان كې روغتيايي سياست جوړونه دوه كاله چټك تغييرات . 8
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لكه څرنګه چې د افغانستان روغتيايي سيستم د پراختيا په حال كې ده،              
ټول اصلي عاملين، نادولتي سازمانونه، په عامه برخه كـې د خـدمـتـونـو                  
وړاندې كوونكي، مرسته كوونكي او د عامې روغتيا وزارت مديـران او      
سياست پوهان بايد په غور سره مديريتي جنبې او د دغه سيستم په ټـولـو                
كچو كې د خدمتونو وړاندې كولو ته په واليتونو او مـركـز كـې پـامـلـرنـه                

لېرې نده چې په افغانستان كې به د روغتيايي سيستم پـرمـخـتـګ        .   وكړي
دغه پرمختګ به د سياسي، اقـتـصـادي او ټـولـنـيـزو                 .   يو باثباته بهير وي   

خنډونو له مخالفت سره مخ شي او د خپلو موخو د پرمخ بيـولـو وړتـيـا بـه                
يي له دې سره تړلې وي چې د ګټو خاوندان تر كومـې انـدازې وړتـيـا لـري                     

دغـه  .   چې پر ننګونو بريا ومومي او خپل ځانونه له هـغـوى سـره سـم كـړي                    
توضيح پاڼه هڅه كوي چې ځينې دغه نـنـګـونـې وپـېـژنـي او وښـيـي چـې                          
كومې مرحلې ښايي چې د روغتيا په برخه كـې د بـدلـون پـه راوړلـو كـې                          

راتلونكې ته په كتو سره داسې ننګونو ته مو پام كېږي چـې      .   مرسته وكړي 
مركزي، واليتي او سيمه يـيـزې      .   په بېال بېلو كچو كې دولت ورسره مخ ده        

 .كچې

  كچهىپه مركز
د عامې روغتيا وزارت د سمون د راوستلو په وخت كې د پام وړ پراختـيـا       

 په دغه  وزارت كـې د پـرمـخـتـګ شـونـتـيـا د ځـيـنـو اداري                            9. او وده لرله  
سمونونو له الرې چې د افغانستان دولت په الره اچولي و، چې په هغه كې              

د دغـه بـهـيـر مـوخـه د لـوړو                  .   د سازمان بيا جوړونه هم شاملېـږي   (PRR)د  
د عامې . تنخواګانو قطعي ستراتيژيكي پوستونو ته د سيالۍ له الرې دي

روغتيا وزارت تر ټولو څخه لوړ د ګټې پورته كوونكى دى، او همدا شـان              
  (PRR)دغه وزارت د ضروري سمون او د سازمان د نوي كولو د مـكـانـيـزم        

م كال تر پايه پورې بـه  2005 لومړنۍ ګټه پورته كوونكى دى او د         ټولو ال تر  
 كاركوونكي به د ضروري سمـون او د           900په ټولو واليتي مديريتونو كې      

دغـه شـمـيـره پـه          .   څخه ګټه واخلـي     (PRR)سازمان د نوي كولو له مكانيزم  
 (PRR) د ضروري سمون او د سازمان د نوي كولو        ٪70ټول دولت كې نږدې     

مركزي سطح، پـه ځـانـګـړې تـوګـه د سـيـاسـت                     .   اړونده پوستونه جوړوي  
جوړونې او طراحي عمـومـي مـديـريـت او د واليـتـي عـمـومـي روغـتـيـا                             

پر   10.   مديريت هم له دغه مكانيزم څخه په پراخه اندازه ګټه اخيستالى شي          
دې سربېره د عامې روغتيا وزارت د ځينو افغان سالكارانـو پـه ګـمـارلـو                   
چې د مرسته كوونكو له خوا يي مالي او تخصصي مال تړ كېږي په پـراخـه                

 . كچه له دغه مكانيزم څخه ګټه پورته كوي

د مـوخـې كـارول پـه               (PRR)د ضروري سمون او د بيا نوي كولو مكـانـيـزم              
. آزاده توګه په دولتي ادارو كې د شرايطو لروونكو داوطلبانو جذبول دي            

د مالي انګېزو جوړول ښايي چې د نـادولـتـي سـازمـانـونـو او د مـلـګـرو                            
ملتونو سازمان ته د ډلـو ډلـو مـتـقـاضـيـانـو پـه مـخـنـيـوي كـې پـخـپـلـو                                   
روغتيايي پروګرامونو كې د گډون په منظور يو ښه عـامـل كـېـدالى شـي                   

او لـه جـګـړې څـخـه            ]   كه څه هم ثابتول يـې كـېـدايشـول سـتـونـزمـن واي                  [ 
د عامې روغتيا ډېرى ډاكټران . وروسته هېوادونو كې دا يو عادي كار دى

او د     (GCMU)چې د بالعوضو مرستو او قراردادونو د مديـريـت د واحـد                 
عامې روغتيا وزارت په نورو دفترونو كې ګمارل شوي دي په حقيقت كې           

دغـه كـاري تـجـربـه لـه             .   يې پخوا په نادولتي سـازمـانـونـو كـې كـار كـاوه                 
نادولتي سازمانونو له شريكانو سره د نږدې اړيكو د پرانيسـتـلـو پـانـګـه                 

لـه  ]   په اوسـنـۍ كـرسـۍ كـې           [ دا هغه څه دي چې اوس اوس        .   شمېرل كيږي 
لـه دې پـرتـه چـې پـه نـورو                 ]   كاري تـجـربـه    [ دغه  .   دوى څخه غوښتل كېږي   

هېوادونو كې د تجربې بېرته راګرځېدل دي چې په هـغـوى كـې د دولـتـي                      
ادارو او خصوصي سكتور تـامـيـنـونـكـي ګـډې ګـتـې نـلـري او اوسـنـى                             

 . سازماني فرهنګ د دوى په منځ كې د نږدې همكارۍ خنډ كېږي

له بلې خوا، هغه شك او ګمان چې د بالعوضو مرستو د مديريت د واحـد         
په اړه د كار په پيل كې و، ځينو داسې انګېرل چې   (GCMU)او قراردادونو   

دغه واحد په بشپړه توګه د نړيوال بانـك لـه خـوا تـمـويـلـېـږي او د ګـډو                             
پرېكړه ليكونو د څارنې د له مخكې تعيين شوو موخو لـپـاره، د نـړيـوال                    
بانك په وسيلې د تمويل شوو وړتياوو پر بنسټ رامنـځـتـه شـوي دي او                    
هغه ته د عامې روغتيا وزارت څخه د يوه جال څيز په توګه كتل كيدل نه د     

له نېكه مرغه دغه فـكـر ژر       .   هغه په جوړښت كې لكه د جوړونې يوه وسيله        
له منځه والړ، پدې چې نور مرسته كوونكي اړينې تخصصي مرستـې يـې               
وړاندې كړلې او هم دا چـې د بـالعـوضـو مـرسـتـو د مـديـريـت واحـد او                                
قراردادونه اوس اوس نه دا چې قـراردادونـه پـلـي كـوي بـلـكـې د عـامـې                         
روغتيا وزارت د سياستونو په تنظيم د پروګرامونو په څارنه كې يـې ډېـر                

دغه واحد اوس هم د قراردادي پروګرامونو پـه څـارنـه كـې د                 .   اهميت لري 
خپل مركزي رول له مخې، چې د ډاكټر له خوا د درمـلـنـې د خـدمـتـونـو د                        
وړاندې كولو يوه بنسټيزه ستراتېژۍ شمېرل كـېـږي او د دې لـپـاره چـې                       
نادولتي سازمانونو او مرسته كوونكو ته په عامې روغـتـيـا وزارت كـې                  
يوه نامتو برخه ده، د وزارت د نورو برخو په پرتله له بهرنـيـو بـودجـو او د                  

له دغو څخه هېڅ يـو    .   بهرنيو تخصصي مرستو د لوړې سطحې لرونكې ده       

 دولت او د دولت په وړاندې ننګونې. 2

 . برابرې ديلكه څرنګه چې ښايي او تمه يي كېده د وزارت او د ځينو سازماني برخو واحدونه په ځانګړې توګه هغه واحدونه چې زياتې مرستې تر السه كوي نا: 9
 34582الـعـې، د ريـپـورټ نـمـبـر                نړيوال بانك، افغانستان، د پراختيا لپاره د عامه اقتصاد مديريت، دريم ټوك، د عامه اقتصادي مديريت ښه والۍ، د غـوره شـوو بـرخـو اړونـده مـطـ                             .   10

 .14مه، مخ 22م د دسمبر د مياشتې 2005افغانستان د 
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 د بـالعـوضـو مـرسـتـو د مـديـريـت واحـد او قـراردادونـه                          .   يې هم بده نـده  
(GCMU)                  د ځواكمن كېدو او وړتيا لپاره، د تمـويـلـوونـكـو د مـالتـړ او د

عامې روغتيا وزارت له رهبري، په حقيقت كې، د روغـتـيـا د بـرخـې پـه                       
 . پرمختګ كې د پام وړ اغېزې لرلي دي

د قراردادونو مديريت د عـامـې روغـتـيـا پـه وزارت كـې لـه شـك پـرتـه                              
د .   يواځېنۍ كړنه او حتا تر ټولو اړينه دنده نده او بايد هم چې داسې نه وي          

شواهدو پر بنسټ اوږدمـهـال سـتـراتـېـژيـك پـروګـرامـونـه، لـوړه شـوې                          
، د روغـتـونـونـو پـه            ] د تداركاتو او مالي مديـريـتـونـه       [ مديريتي ظرفيت   

خدمتونو څارنه، د ناروغۍ د اضطراري كنټرول لپاره فن او تخـصـص، د               
روغتيا په برخه كې د يوې څېړنيزې تګالرې اجرا او دوامـداره څـارنـه او              

د .   ارزونه د وزارت د مركزې سطحې ډېر لږ شمـېـر تـګـالرې او كـړنـې دي                      
يوې دوامداره روغتيايي برخې پراختيا په ټول برخو كې زياتو مرستو تـه              

 . اړتيا لري

په نورو د پراختيا په حال كې هېوادونو كې، تمويلوونكـي د تـخـصـصـي                   
دوى د داسې مكانيزمونو پلـي كـولـو      .   مرستې د كچې كمولو ته لېوال دي     

لـكـه د     .   ته هڅه كوي چې د پلي كېدو لږه وړتيا او مديريت يـي آسـانـه دى          
د افـغـانسـتـان       .   بـودجـه  ]   سـبـدي  [ سكتوري بـرخـې كـړنـې، يـا د ټـوكـرۍ                   

روغتيايي برخې په ډېرو برخو كې له بهرنۍ فـن او تـخـصـص څـخـه ګـټـه                        
د بال عوضو مرستو د مديريت د واحد او قراردادونو ځينې . پورته كړې ده

افغان سالكاران، د سياست جوړونې د برخې مسئووليتونه په غـاړه لـري              
او د سياست جوړونې ډېرى افغان مديرانو د ګمارلو بهير د دوى پـه الس               
كې ده لكه څرنګه چې د عامې روغتيا وزارت او د نړيوال بانـك پـرېـكـړه                   

دغه ټولې هڅې د بالعوضو مرستو د مديريت د واحد او .  هم ده، دوام لري 

قراردادونو د ال زياتې همغږۍ د دوام په منظور هم په عيني توګه او هم پـه                 
عمل كې د مديريتي او تخصصي پيـاوړتـيـا لـه الرې د وزارت پـه ټـولـو                          

 . اصلي برخو كې ده

 كچهد واليت په 
دا ثابته شوې ده چې منځنۍ يـا واليـتـي سـطـحـې يـا نـورو روغـتـيـايـي                              
سيستمونو ته نه پاملرنه وروسته له جګړې څخه منـځـتـه راغـلـي ده او د                     
خدمتونو د پوښښ د لړۍ د چټك زياتولي او اغـېـزمـنـتـوب پـه مـنـظـور                    

پـه  .   قراردادي مكانيزمونه يې جوړ كړي دي، يو لوى خنـډ شـمـېـرل كـېـږي           
افغانستان كې د منځنۍ سطحې اړوند دوه ډوله اړيكې شته چې بايـد تـر              

 . څارنې الندې ونيول شي

لومړۍ دا چې د واليتي او مركزي سطحې په منځ كې اړيكې، نه يواځې د                
روغتيا په برخه كې بلكې د ټول دولت په جوړښت كې د تـل لـپـاره ښـه نـه                         

هلته چې اړيكې د كاغذ پر مخ ځانګړې او تعيـيـنـېـږي پـه عـمـل كـې                        .   وي
د [ پر دې بر سېره، د تمركز وركونې مسئله          .   بېخي ورك او دوه اړخيزه دي     

په افغانستان كې يو حساس سياسي مفهوم شـمـېـرل            ]   تمركز له منځه وړل  
د جګړې او اخ او ډب په كلونو كې چې د څو وجوهاتو له پلوه د يـوه                 .   كېږي

بالفعل نامتمركزه حكومت د جوړېدو المل شو او همدا شان د يـوه واحـد                 
لـه دې مـخـې        .   او سخت متمركز دولت د جوړېدلو هيله له خـلـكـو سـره وه                

سياست جوړونكي واليتونو او يا نورو سيمو ته د ځـواك د پـراخـتـيـا او                     
له بلې خوا د يوې خبرې سرچينې په حواله د تـمـركـز د      .   نفوذ څخه وېره لري  

نه شتون د جوړېدو لپاره لومړۍ بايد تمركز وجود ولري او د زيـاتـره دوه                    
اړخيزه مرسته كوونكو او د ملكرو ملتونو اصـلـي مـوخـه د يـوه مـركـزي                        

 . ځواكمن او مشروع حكومت جوړولو ته مرسته ده

لكه ځرنګه چې يادونه وشوه د روغتيا برخې هڅه كړې ده چې د واليتـونـو                 
په سطحه په ځانګړې توګه هغه واليتونه چې د نـړيـوال بـانـك تـر مـالتـړ                         
الندې دي، په روغتيايي ډلو كې مالي انګېزې منځته راوړي او دغه كـار               

يو د ضروري سمون او د سـازمـان د نـوي            .  يي په دوه ډوله تر سره كړئ دى 
كولو د مكانيزم له الرې او بله دا چې هغو نادولتي سازمـانـونـو تـه چـې د              
متوازنو امتيازونو په پاڼه كې تر ټولو زيات امتيـازونـه لـري د جـايـزو د                       
وركولو په وخت كې، د عامې روغتـيـا وزارت كـاركـوونـكـو تـه جـايـزې                        

 له دې ټولو سره سره هغه قراردادي پروګرامونه چې د هـغـوى لـه                11. وركوي
مخې مركزي سطحه د خدمتونو د وړانـدې كـولـو مسـئـولـيـت نـادولـتـي                    
سازمانونو ته سپاري، په واليتونو كې د روغتـيـا د بـرخـې د چـارواكـيـو                    

لـه هـغـه ځـايـه چـې د               .   مسئووليتونه او رول تـر پـوښـتـنـې النـدې راولـي                
روغتيايي خدمتونـو د وړانـدې كـولـو مسـئـوولـيـت پـه عـامـه تـوګـه د                               

بلومرګ د عامې روغتيا د ښوونځې لخوا چې د عامې روغتيا د وزارت خپلواك قراردادې دى، او په والياتو كې د روغتيايې                  /د متوازى امتيازاتو پاڼه يو سيستم دى چې د جان هاپكنس. 11
 . خدمتونو د بنسټيز ټولګې پرمختګ د ارزونې لپاره كار كوى

يوه د پام وړ آزموينه راتلونكې ته د يوه بـالـقـوه پلـه            
جـشـېـر او پـروان پـه دريـو               نـ په نامه د كاپيـسـا، پـ        

د عـامـې     .   واليتونو كې د ترسره كېدو په حال كې ده        
روغتيا مركزي وزارت د روغتيـايـي خـدمـتـونـو د               

سره سـم د خـدمـتـونـو د وړانـدې                بنسټيزې ټولګې 
كولو په منظور، لكه همهغه شان چې لـه نـادولـتـي                
سازمانونو سره قرارداد كوي له واليتي روغتيـايـي        

 .دفترونو سره يې هم قراردادونه تړلي دي
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 څـارنـه د       وخصوصي برخې په غاړه او په مركزي سطح كـې د قـراردادو نـ             
بالعوضو مرستو د مديريت د واحد او قراردادونو په غاړه ده، د واليـتـي             

 . روغتيايي مركزونو د صالحيت د حوزې فكر كول منطقي كار دى

د واليتي روغتيايي دفترونو او د نادولتي سـازمـانـونـو تـر               :   دويمه اړيكه 
د قـراردادي پـروګـرامـونـو د            .   منځ اړيكه چې جدي پاملرنې ته اړتيـا لـري          

سلسلې په ترڅ كې، د واليتي روغتيايي شونتياوو په الس ته راوړلو كـې              
په ځينو حاالتو كې دغه چارواكي هيئتونه ټاكي .   د پام وړ پاملرنه شوې ده     

او پكې د نادولني سازمانونو د وړانديزونو مناقصه او كـړنـالره پـه بـېـال               
 . بېلو مرحلو كې ارزوي

د لندن د مدرسې د مطالعو پر بنسټ ټول هغه چارواكي چې مركې ورسـره               
شوي دي پدې باور دي چې د افغانستان راتلونكې روغتيايي سيستم تـه              

. تر ټولو غوره كړنالره، د عامه برخې له الرې د خدمتونو وړاندې كـول دي        
د دولت تاريخي رول او د عامه برخې د رول پـه اجـرا كـې د دولـت د لـږې                          

. تجربې په پام كې نيولو سره د دغه باور شتون د هك پك كېدلـو وړ نـده                   
له بلې خوا، دغو چارواكيو كله چې د دولت محدود ظرفيـتـونـه ولـيـدل د             

يوه د پام وړ آزموينه راتلونكـې تـه د            .   پيمانكاري په ارزښت سره پوه شول     
يوه بالقوه پله په نامه د كاپيسا، پنجشېر او پروان په دريو واليتونو كې د    

د عامې روغتيا مركزي وزارت د روغـتـيـايـي             .   ترسره كېدو په حال كې ده     
خدمتونو د بنسټيزې ټولګې سره سـم د خـدمـتـونـو د وړانـدې كـولـو پـه                           
منظور، لكه همهغه شان چې له نادولتي سازمانونو سره قرارداد كـوي لـه              

دغه پروګـرام   .   واليتي روغتيايي دفترونو سره يې هم قراردادونه تړلي دي        
چې د عامې روغتيا وزارت د ځواكمن كېدو د مكانيزم يوه برخه ده بـايـد                  

د نادولتي سازمانونو پـه  .   په دوامداره توګه يې څارنه وشي او تعقيب شي 
دوى بايد پـه پـراخـه        .   پرتله پيمانكاران له زياتو محدوديتونو سره مخ دي      

خو لـه دې سـره سـره، د            .   كچه اداري او مديريتي الرښوونې مراعات كړي   
نړيوال بانك د ريپورټونو پر بنسټ چې د دغې مطالعې په اړونـده مـركـو                  
كې يې مالتړ شوى دى، تر ننه پورې د روغتيايي دفترونو كړنالره مناسبه        

د ضـروري    ]   وزارت[ د تقويتي مكانيـزم اړونـده واليـتـونـه              .   او منطقي وه  
سمون او د سازمان د نوي كولو له بهير او د دولت له كارولو څخه يې ډېـره       

 كاركوونكو له دغه 700په دريو واليتونو كې شاوخوا      .   [ ګته پورته كړې ده   
دغـه كـار د كـړو وړو لـه جـايـزو سـره                      ] .   مكانيزم څخه ګټه پورته كـړې ده       

تقويتي مكانيزم ته اړونده واليتونه د نړيوال بانك په قراردادي پروګرام [
په پوره اندازه انګېزې منځته راوړي چې د دې المـل شـي           ]   كې شامل دي 

څو د عمومي خدمتونو د وړاندې كولو لپاره عمومي پـيـمـانـكـاري يـوې                   
اوږدمهاله ټاكنې ته تبديل شي او دا هغه څه دي چې د تدريجي كموالي يا         
د دولتي سازمانونو د ګډون كچه تحليلول په قراردادي پروګرامونـو كـې               

له دې سره هم بايد يادونه وشي چې د آزمويښت د تر سره كولـو لـپـاره               .   دي
په دريو غوره شوو واليتونو كې نسـبـتـا لـه ښـې امـنـيـتـي سـطـحـې او د                               

ښايي چې د تقويتي مكانـيـزم اجـرا پـه             .   السرسي له وړتيا څخه برخمن دي    
نورو ځايونو كې په ځانګړې توګه په لېرې پرتو او ناامـنـو واليـتـونـو كـې                     

 . لويي ننګونې يې لرلي

په هر حال، كه چېرې واليتي روغتيايي دفترونه د خـدمـتـونـو د وړانـدې                    
كولو اړوند خپل مسئوليتونه له جګړې څخه مخكې پـېـر تـه وګـرځـي يـا                     
ونګرځي، روښانه ده چې دوى كوالى شي د ښه مديريت مـهـارتـونـه او لـه                    

روغـتـيـايـي     [ دغـه بـهـيـر د           .   نورو تخصصي مرستو څخه ګټه پورته كـړي        
د قـراردادي پـروګـرام تـر             (USAID)په وسيلې چې د      ]   مديريتونو د علومو  

نامه الندې دى، پيل شي او اوس اوس د دغه ډولو مرسـتـو د دوام لـپـاره                      
 Tech Serveد تك سـرو پـه نـامـه                (USAID)د .   پروګرامونه طرح شوي دي   

د اروپا كميسيـون د    .   نوې پروژه هم د دغه كار د تر سره كولو هوډ كړئ دئ            
واليتونو په سطح د پراخ ظرفيت جوړونې نوښتي پروګرام په تر سره كولو             
پيل كړئ دئ چې اداره يې د يوې ډلې نړيوالو او افـغـان كـاركـوونـكـو پـه                       

نړيوال بانك، پخپل وار د خپلو قراردادونو په دننه كې شرطـونـه             .   غاړه ده 
ځاى كړي دي چې د هغو له مخې نا دولـتـي سـازمـانـونـه بـايـد د واليـتـي                       

 . روغتيايي دفترونو د كاركوونكو ظرفيت ته پراختيا وركړي

دغه ټولې هڅې بايد په واليتي روغتيايي دفترونو كې پخپل نفس باندې            
د واليتي روغتيايي دفـتـرونـو د          .   د اعتماد د وړتيا د زياتولي لپاره وشي       

اړيكو مديريت د مركزي سطحې او نادولتي سـازمـانـونـو لـه چـارواكـيـو                    
سره، په هومره كچې چې د واليتي چارواكيو پـه غـاړه ده، د چـارواكـيـو                       

له نورو هېوادونو څخه تر السه شوې تجربې ښيي چې پـه            .   خپل رول هم دى   
ون څـخـه پـرتـه د           ډريښتينې او اغېزمن مفهوم د منځـنـۍ سـطـحـې لـه ګـ                  

روغتيايي سيستم د كړنالرې د الزياتو پرمختګونو ته السرسـي بـه ډېـره                
 . سخته وي

 ټولنيزه سطحه
د روغتيايي سيستم كړنالره هم بايد د نورو ډېرو حاالتو د الس رسي او د             
وړاندې شوو خدمتونو د كيفيت د پراختيا په كچه د روغتيايي خدمتونو   

 ٪82د   .   په مصرف كوونكو تړلې نه وي پـه هـم هـغـومـره انـدازه تـړلـې ده                         
شميره چې له دې څخه مخكې د روغتيايي خدمتونو د پوښـښ پـه اړونـد                 

خو يادونه شوې ده چې دغه شمـيـره لـه      .   ذكر شوي وه په وار وار اعالن شي       

 

 فيصده څخه زيات نفوس په ولسواليو 82له 
كې ژوند كوي چې او د روغتيايې خدمتونو 

 . بنسټيزې ټولګې منابع لرى
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مبالغې نه ډك يو اټكل له هغه وګړو څخه ده چې د روغتيايي شـونـتـيـاوو         
له الرې چې د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټـولـګـه مـنـځـتـه راوړي چـې                       

پـه  .   خدمتونو ته السرسي لري او كه د هغوى د السته راوړلو په لټه كې دي              
حقيقت كې، دغه رقم له فني نظره پدې مانا ده چـې قـراردادونـه د هـېـواد                     
هغه برخې تر پوښښ الندې راولي چې په هغوى كې د ريپورټ له مـخـې د                  

 هلته ژوند كوي، خو خدمتونه له هر پلوه په ښـاورونـو او               ٪82ټولو وګړو   
هغو سيمو كې دي چې هلته روغـتـيـايـي كـاركـوونـكـي او ټـول وګـړي د                           

 . امنيت احساس كوي

دولت په لېرې پرتو سيمو كې د كار لپاره د روغـتـيـايـي كـاركـوونـكـو لـه               
جذبولو څخه الس په سرشوئ دى، د مثـال پـه تـوګـه، د عـامـې روغـتـيـا                           
وزارت د كاركوونكو د ګمارنې د زيانمنې سيالۍ د كمـوالـي لـپـاره د نـا                     
دولتي سازمانونو د كاركوونكو ته د ملي تنخواه سياست په كار اچـولـئ               

. چې په لومړيو كې د نادولتي سازمانونو په وسيله پيل او ترتيب شـوئ و          
هغه څه چې د دغه پروګرام د كار په دستور كې دي، په هغو ځايونو كـې د               
كار لپاره د روغتيايي كاركوونكو د جـذبـولـو اړتـيـا ده چـې وګـړي يـې                           
ټولنيزو خدمتونو ته ډېره لږه الس رسي لـري او د لـوړو تـنـخـواګـانـو پـه                           

له ځينو هغو كسانو څخـه  .   وركولو په دغو كاركوونكو كې انګېزه جوړوي  
چې د دغه تحليل د يوې برخې په نامه ورسره مركه شوې ده، خـبـر وركـړئ           
چې دغه هڅه حتما خپلې موخې ته رسېدلـه او لـه وجـهـې د روغـتـيـايـي                          
كاركوونكو ګمارل تر پخوا آسانه شوي و، خو ځينو نورو داسـې انـګـېـرل                 
چې د فرعي خدمتونو وړاندې كولو ته د كاركوونكو ګمارل پـه ځـانـګـړې                 
توګه په لېرې پرتو سيمو كـې د ښـځـيـنـه كـاركـوونـكـې، د روغـتـيـايـي                              
خدمتونو د بنسټيزې ټولګې د بيان په كچه، پـه هـغـه وخـت كـې هـم يـوه                           

د مثال په توګه، ځينې نا دولتي سازمانونه د بهرنيـو           .   ستونزمنه مسئله وه  
روغتيايي كاركوونكو ګمارلو ته اړ و او په فعالـه تـوګـه يـې دغـه كـار د                         

په راتلونكو كلونو كې د انسـانـي       .   تاجكستان په هېواد كې تر سره كړي و       
سرچينو تامين په داسې يوه ستونزه وي چې دوامدارې پاملرنې تـه اړتـيـا           

له دې ټولو سره سره، په ټوليزه توګه، د پام وړ پرمختګ پـدې بـرخـه              .   لري
د مثال په توګه، داسې ريپورټونه دي چې د نړيوال بـانـك د     .   كې شوئ دئ  

په اړونده واليتـونـو كـې، لـه           (PPA)وړتيا پر بنسټ د مشاركت د لوزنامې  
 څخه زيات روغتيايي شونتياوې د ښځينه روغتيايي كـاركـوونـكـو             75٪

په واليتونـو كـې دغـه رقـم د عـامـې روغـتـيـا                       .   په روزلو كې لګېدلي دي    

د دغه شاخص د بنسټ كرښه پـه    .    برخه ده٪70وزارت د تقويتي مكانيزم د      
 .  سره برابره وه٪25 كلونو كې له 2002-2003

د روغتيايي شونتياوو د ګچې په زياتېدو باندې سـپـارښـتـنـه شـوې ده،                    
لكه څرنګه چې د روغتيايي خدمتونو په بنسټيزې ټولګې كې راغلي دي              
د وګړو په پرتله د شونتياوو نسبت هلته ارزښت مومي چې خلـك وكـړاى                

دغه مسئله د اهميت وړ ټكى دى نـو لـه              .   شي شونتياوو ته السرسي ولري    
دې مخې د عامې روغتيا وزارت د شـونـتـيـاوو د يـوې بـلـې سـطـحـې د                           

 خلكو په اختيـار  7،000 تر 3،000پروګرام په جوړولو چې ښايي هر يو يې د        
يو معين نفوس ته د شونتـيـاوو د بـرابـرولـوپـه                .   كې وركړل شي وروپېژني   

هكله د نړيوال روغتيايي سازمان د معياري سپارښتنو ته نرمښت ښـودل             
 . يو منطقي او معقول كار ده

په اوس وخت كـې نـړيـوال بـانـك نـادولـتـي سـازمـانـونـه هـڅـوي چـې د                                 
روغتيايي خدمتونو د بنسټيزې ټولګې الرښوونې پـه ډېـر نـرمښـت سـره                  
پلي كړي او همدا شان په يوه مناسب ځاى كې د فـرعـي دفـتـر د جـوړولـو                         
اختيار ارزوي چې د روغتيايي خدمتونو د بنسټيزې ټولګې پـه هـكلـه ال                 

اوس هم د دغو تنظيمونو جـوړولـو تـه اړ           .   ځانګړي توضېحات تر سره شي    
له دې ټولو سره سره د تمركز په اړين ټكي كې بايـد هـېـڅـكلـه تـغـيـيـر                         .   يو

 . له خلكو سره د اړيكو ساتل، نه د احصائيوي موخو پلي كول. راوړل نشي

پر جغرافيايي محدوديتونو سر بېره، دغه ټكي ته هم اشاره نه كـېـږي چـې             
ښايي په ځينو سيمو كې امنيتي وضعيت له كوره بهر د روغتيايي څارنې            

د مـثـال پـه        .   په تقاضا كې د يوه خنډ اچوونكي عامل په توګه عمل وكـړي             
توګه د زابل په واليت كې يواځې د آسانتياوو د طرحې نـيـمـه بـرخـه جـوړه             

همدا رنگه ستونزې  ارزگان، هلمند او كندهـار   .   شوي دي او د ګټې وړ دي      
ناروغـي بـيـا لـه         )   فلج( په واليتونوكې چې په هغوكې دماشومانو د گوزڼ         

 . سره پيدا شوي اود پرمختګ په حال كې دى

د روغتېايي څارني د نه غوښتني لپاره امنيتي او جغـرافـيـايـى دلـيـلـونـه                    
خو نوري موانع هم شته چې بايد تر غور او څپړنـې النـدې       .     داهمېت وړدي 
په الزم  وخت كې له كور څخه دباندي د :  دا خنډونه عبارت  دي. ونيول شى

رنـۍ كـې د          روغتيايى څارني په هكله د پوره معلومـاتـو نـه لـرل، پـه كـو                  
پرېكړو د كولو الري او چاري، مـالـى مسـئـلـې اويـا د درمـلـنـي د نـورو                              

د خصـوصـي روغـتـيـايـي         :   خنډونو په وړاندې وړياوو ته نه الس رسي لكه    
كاركوونكو وړندې كول يا په روغتيايي مركز كې دوديز مرستنـدويـان د              

 . تشخص او پيژندني په اړوند

د ټولنې او كورنۍ په سطحه د تحقيق او څيړني تر سره كول نور دليلونه د      
اهميت وړدي چې ولې څېنې خلك د موجوده روغتيايي خدمتونـو څـخـه               

ټول قرار دادي پروګرامونه . گټه اخلې او ځينې نور خلك گټه تري نه اخلي
لږ تر لږه  په متوسطه يامنځنې توګه د ټولنې سره په ارتباط نيونيې بانـدې             

د تمركز په اړين ټكي كې بايد هېڅكله تغيير 
له خلكو سره د اړيكو ساتل، نه د . راوړل نشي

 . احصائيوي موخو پلي كول
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او ځېنې نور بيا دغه امريه اصلى عنصر يانى كړنې  بـانـدې                (   ټينګاركوې  
د شـمـيـرې        (CHWs)چې دټولنېزو  روغتيايي كاركوونكـو    )     بدل كړي دي  

ه كار چې يو غير دولتي سازمانونو تـر سـره كـړى              غلږ تر لږه ه   .   ډيرښت دى 
تـه د مـالـى جـايـزو د وركـړ                   (CHWs)دى، ټولنيز روغتيايي كار كوونكو      

نوښت دى، چې په دوى سره وكولې شي خـلـك د مـوجـوده  روغـتـيـايـي                      
د تشـخـيـص او        :   د بېـلـگـې پـه تـوگـه           .   امكاناتو گټه اخستنى ته راوكاږې    

درملنې لپاره د نښو لرونكو انسانانو بلنه او د هغو ښـځـو بـلـنـه، چـې، د                        
 .  وييېماشومانو د زيږيدنې نيټه 

سياست پوهان او د خدمت نور وړاندې كوونكي بايد پـدي دلـيـل چـې د                    
كار د اهميت وړدې بايـد خـاصـه        (CHWs)ټولنيزو روغتيايي كاركوونكو    

د عامى روغتيا په اړونده ليكنو كې، د ټولنـې پـه كـچـه د              .   پاملرنه وكړې 
خدمتونو وړاندې كول او كيفيت د تضمېن په اړوند  بحثونه شـتـه او پـه                    

يوى سازمانونه د دغې مسألى ټولو اړونـدو         أافغانستان كې نادولتي اجر   
ټولنيزو روغتيايي كاركـوونـكـو      .   موضوع ګانو ته ځانگړى پاملرنه وكړې     

ته د مزاياو وركړه يوه ځانگړې عذاب  لرونكې مسأله ده او د روغـتـيـايـي               
كاركوونكو  د روغتېايي سيستم اغېزې تر ډيره حده د قدرت د برالسي د     
ډېرښت او گټې پورې تـړلـي دي چـي پـه افـغـانسـتـان كـې ډيـر اهـمـيـت                                 

د عامې روغتيا د وزارت ټولنيزو روغتېايي كـاركـوونـكـو تـه          .   پيداكوې
ثابت معاش په اختيار كې نه وركوې خو، يو شمير غير دولتې سازمانونه              
ريپورټ وركوې، چې د دې ټولنيزو روغتيايي كاركوونكو د زده كړې لـه            
دورې وروستـه د ټـولـو امـتـيـازونـو حـق پـه الس راوړې چـې مشـخـص                                
روغتيايي مداخلې تر سره كړي پدي توگه د زده كړې له حده او روغتيايي 

بـيـمـاري    )   سيـنـه بـغـل      ( دغه راز مداخلي د ذات اكله .  ارتقا نه اوړندې ځي 
لپاره د انتې بيوتېك د دارو گانو تجويز، د مالريا ضد داروگـانـو وېـش                  

په دغـه پـړاو     .   اس نه پوره گټه واخلۍ  –آر     -او اسهال د درملنې لپاره د او  
كې وزارت كوالې شي د روغتيايي كاركوونكو په معاش كـې زيـاتـوالـى                

خو، د دې په موجوديت كې هم دامسألـه  .   راوړي، چې د دوى د منلو وړوي      
دومره اړينه نه ده چې وزارت يې د خپلو السته راوړنو لپاره ملزم وې، چې                

 . په لنډه موده كې هغه ته پام وكړې

زيانونه د ټولـنـي     (CHWs)په ځينو هيوادونو كې د روغتيايي كاركوونكو       
 جبران شوي دي په او د دغې ستـونـزې حـل          يا په جنس او يا په پيسو       لخوا

كـېـداى شـي هـمـدغـه الره پـه                .   سيمه ييزى كچه ته ور سـپـارل شـوى دى              
خو، پدې الره كې اړتيا ده چې د روغتـيـايـي            .   افغانستان كې هم غوره شي    

ښېګڼو په اړوند د السته راوړنو او ظرفېتونو څخه د روغتيايي ځارنې په             
 كه چېرې څرگنده شې چې رو. وړاندې پورته اطالعات په الس راوړو

غتياېې آسانتياوې د الس ته راوړنې نه پورته دې نو روغتيايي څارنې تـه              

د الس رسې د مخنيوې سبب كيږې، حكومتـونـه پـه اسـاسـى قـانـون كـې                   
خدمتونه وړيا بولي د ټولو خدمتـونـو لـه جـمـلـې نـه  لـږ تـر لـږه اسـاسـى                                 

زيـنـې  بـايـد د           هـ ډېـرې    .   خو دې تر سـره شـې         (BPHS)روغتيايي خدمتونه   
د عامـى روغـتـيـا وزارت د           .   روغتيايي خدمتونو د مخ نيوي سبب نه شي   

هزينى د ويش په اړوند يو ملى سياست وړانديز كړئ او همدارنگه د هـغـه    
د دې مسئلې په اړوند خبرتيا د . د عملى كولو لپاره يې دستور وركړى دي

پرمختگ په حال كې ده چې بايد د روغتيا په برخه كـى گـړنـدې گـامـونـه                       
پورته شي، خو، بايد د روغتيايى څارنې د بودجې د شاملېـدو پـه اړونـد                  

 . څيړنې ترسره شې

د دولتې روغتياي خدمتونو نه گټه اخيستنه د مـوخـې د السـتـه راوړلـو                     
د ټـولـنـي      .   لپاره د ټولنې روغـتـيـايـى وضـعـيـت ښـه والـۍ ضـروري دې                        

روغتيايى شاخصونو استاندارد چې د افغانستان لپاره په پام كـې نـيـول               
شوى دى د نړۍ له ټولو بدو شاخونو څخه شميرل كيږى، له همدې كـبلـه د                
ټولو نه ښه او په لوړه كچه روغتيايى خدمتونه د انسان دوستى مهم اصل          
گڼل كيږى بايد يادونـه وشـې  چـې د جـگـړې نـه ورسـتـه د روغـتـيـايـى                                  

يـو  .   خدمتونو وړادينه د انسان موخونه پورته دوستانه، سنتې تر سره شي          
كمزورى دولت هم د جگړې د شرايطونه وروسـتـه پـه مشـروعـيـت سـره د                       
روغتيايى خدمتونو وړاندينه كوې چې دا امر كوالى شي د اوږد مـهـالـه                  
سياسى دوام ايجاد اود سياستونو د امكان ترحده اجـرا د اصـلـى شـرط                    

 . څخه مخكې روغتيايى كړنالرې په ملي كچه خپلى اغېزى ولرې

طبى ټولنې او د عامى روغتيا وزارت د مړينې د اصلى دليلونو پـه وخـت          
په حقيقت كې الزيه، اسهـال او        .   كې د ځينو ناروغيو نومونه په گوته كوي       

ماالريا په افغانستان كې د مړينې اصلى دليلونه دى خو، نور ډير دليلونه              
هم شته، چې په ټولنه كې د كمزوري روغتيايى وضيعـت د لـرلـو اغـيـزې                     

د جگړې نه ورسته ټولنې يوبل ډول عامه روغـتـيـايـى خـدمـتـونـو تـه                      .   دي
اړتيا لري، ځكه چې اقتصادى شرايط هم په روغتيا باندې بنيادي اغيزې 

د مثال په توگه لېدل شوى دې چې جگړه او نښته او دغه غيرمستـقـم                .   لري

، برينن ار، نګوى او نورو اشخاصو، د كانګو ديموګراتيك .په مړينه باندى د پاريدنې غير مستقيمه اغيزه د ډيرى نږدى تير وخت د سارى امرازو د پوهى د تهليل لپاره د كوګلن بى. 12

 

دينه ند جگړې نه ورسته د روغتيايى خدمتونو وړا     
د انسان موخوڅخه پورته سنتې دوستانه كې 

بوختيداى شې او كوالى شې يو كمزورى دولت هم 
د جگړې د شرايطونه وروسته مشروعيت ور په 

 . برخه كړى
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 ياپه بل عبارت پـه       12. اغيزى په ټولنه كې د مړنى په كچه كې مهم رول لرې           
افغانستان كې د دويم ځل لپاره د جګړې د مخنيوى يا د اوسـنـيـو جـگـړو                    
كمښت كيداى شي د وخت په تيريدو سره داسى الرې برابرې شي، چـې د                 
روغتيايى خدمتونو د وړاندينې د څرنگوالى په اړوند، چې د بـې امـنـۍ                 

 . په وجه په لږه پيمانه گټه پورته شوى دى، مهم وى

كيداې شي دولت د دى لپاره چې يو زل بـيـا پـراخـې جـنـګ جـګـړې تـه د                           
ورستنيدو ګواښ لمنځه يوسى، داسي الره غوره كـړې چـې د خـلـكـو پـه                    

دولت د مشروعيت د السـتـه راړولـو      .   وړاندى خپل مشروعيت زيات كړى    
لپاره بايد خلكو ته څرگنده كړي، چي كوالي شى اړين او ضروري كارونـه              

دا مسـألـه د يـوه        .   تر سره كړي لكه ښوونه او روزنه او روغتيايې خدمتونه      
هـغـه   .   شى يوه برخه ده، چي د سولې د گټېى د سرلـيـك پـه نـامـه يـاديـږى                     

روغتيايى سيستم، چې د جگړى څخه وروسته يي يوه بڼه غـوره كـړى يـا                   
يې د سياسي مقصد د اتخاذ د اوږدمهاله سولې په راوړلـو كـې هـڅـه او                      
كوښښ او د مرستى له الرى د يوه كمزورى دولت سره مرسته خپـل د كـار                  
دستور وگرزوې، چې وكولې شې له همدغې الرې د مشروع كـيـدلـو سـره                

په افغانستان كې د احترام وړ يو دولـت كـوالى شـى ډيـرې             .   مرسته وكړي 
لوړې او ملى روغتيايى وچتې كړنالرې ولـري، چـې لـه هـرڅـه د مـخـه د                        

 . افغانسان د خلكو په سالمتيا باندې بنيادى اغيزې ولرى

د عامى روغتيا وزارت بايد د روغتيا په برخه كې د ټولنې په كچه خـاصـه     
پاملرنه وكړي او پرې ډاډمن شي،چي الزمې څيړنې او په خـاصـه تـوگـه د                   

لـه دې پـرتـه بـايـد د              .   خلكود غوښتنې روغتيـايـى كـړنـه تـر سـره كـيـږى                  
روغتيايى سيستم شاخصونه په پـام كـې ونـيـول شـى، چـې د درمـلـو د                            
وړاندوېنې، د روغتيايى ښځينه كاركوونكو زده كړه او د پروسـى د كـار                
نورې اغيزي او اعتماد او اطمينان او د روغتيايى خدمتونو په چارو كې             

تـمـويـل كـوونـكـى پـه            .   څرنگوالى د دولت لخوا سنجش او ارزيـابـى شـي           
خاصه توگه هغه  تمويل كوونكى چې د روغتيا په برخه كې په افغانستـان       

او .   كې كار كوي، په دولت جوړونى او ډير پر مختك باندې تاكـيـد كـوي                
په دغه ژر ماتيدنكې حكومت كې ټول اړونـده وزارتـونـه چـې لـه جـګـړې                      

چـې  ئ   څخه وروسته زياتو مرستو څخه برخمن دى، هغوى بايد ښكاره كـړ    
، چې د هغوى د اوږدمهـالـو اهـدافـو د تـر                 د سيساسى ثبات په ساتلو كې     
 . مرسته كوالى شى سره كولو لپاره ډير اهميت لرى،

همدارنگه بايد يادونه وشي، چي د عامى روغتيا وزارت د تبليـغـاتـو پـه                 
برخه كې په خاصه توگه السته راوړنې او برياليتوبونه چې بايد درلوداى،      
نه يى دي لرلي، داسى معلوميږى، چې د تمـويـل كـوونـكـو پـه مـنـځ كـې                          
درسى فكرې يو اولى شته، چې په افغـانسـتـان كـې روغـتـيـايـى كـار او                          

امـكـان لـرى د عـامـى روغـتـيـا                 .   فعاليت نورو برخو ته ښه پرمخ روان دى       
وزارت د پراخـې سـتـراتـيـژۍ پـه لـرلـو، چـې د خـلـكـو د پـوهـاوي او د                                     

. لـېـږى  ځروغتيايى خدمتونو ډيرښت د تيروخت په پرتله وجود لري، ښه و       
همدارنگه رياست پدې مسأله پوه شي چـې د عـامـى روغـتـيـا وزارت د                     
حكومت د قانونې كولو د قضيې په چاروكې ارزښت ناك رول لوبولى دئ             

امـكـان لـرى د        . چې پدى توگه ډيره پاملرنه او ډير مالى امكانـات غـواړي            
عامى روغتيا وزارت د نورو وزارتونو لكه د ښونې او روزنې وزارت سره             
گډه مرسته ولري، د گزارش لـه مـخـى، د خصـوصـى سـازمـانـونـوسـره د                         
قراردادونو گټى په خاصه توگه د روغتيايى خدمتونو په اړوند پالـيـسـى            

 . سره سم په الس راځى، ډير لږځليږى

 

 

 

 

 

 

روغتيايې خدمتونو پسى كتلو كې د افغانانو 
پوهه كمه ده او ځنې سوالونه دې چې راسپڼل يې 

 : رازمه ښكارى

په څه حاالتو كې افغانان مجبوريږې  •
چې له كور څخه بهر روغتيا پسى والړ 

 شى؟

ايا افغانان لومړى دولتې خدمتونو  •
څخه كار اخلې او كه په بازار كې له 

 خصوصې خدمتونو څخه؟ 

آيا په يوې كورنۍ كې روغتنپالنه څه  •
 لومړيتوب لرى؟
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د افغانستان د روغتيا په برخه كې د تمويل كوونكو حـمـايـت ډيـر قـوى،                    
د موجوده وړانـد ويـنـې پـه پـام كـې               .   گټه لرونكى او الزمي گڼل شوى دى 

نيولو سره په افغانستان كې د اوږدې مودې لپاره قوى تخنيكى او مـالـى       
مرستى ضرورې گڼل شوى دى، چې د روغتيا برخه وكولى شى په قطـعـى               
او سمه توگه د بين المللى ټولنې له مالتړ پرته خپل رول په هيـواد كـې پـر               

 . مخ بوځى

كوالى شو ووايو چې له همغه لومـړۍ مـرحـلـې څـخـه د دروغـتـيـايـى                        
خدمتونو بنسټيزه پيغام وړانـدې كـول د نـړيـوال بـانـك، د نـړيـوال                         

او اروپايى ټولـنـى     (USAID)  موسسهپرمختګ لپاره د متحدو اياالتو      
د ليدونكو ليدنه اساسى روغتيايى خدمتونه پـه         .   له خوا حمايه كيدو   

ټولېز ډول څرگندوي چې، د اصـولـو سـره سـم د تـمـويـل كـوونـكـو د                          
پاليسى جوړونې يووالـى او د اغـيـزمـنـو مـرسـتـولـپـاره د ژغـورنـې                           

 ډيـر     د  (OECD)معيارونه د اقتصادى مرستى او پرمختګ مـوسـسـى            
  13.زيار په پايله كې وده او پرمخ تك كړى دى

همدارنگه د يادولو وړده، چې د تمويـل كـوونـكـو د قـرارداد يـانـو د                        
پالنونو په منځ كې ډير تفاوتونه د عـامـى روغـتـيـا  وزارت او نـورو                         

 مخونوكې د تمويـل كـوونـكـو       15 او   14( شريكانو په اړوند وجود لري      
چـې پـه زيـاتـه انـدازه پـه اداري او مـالـي                       )   ئ قراردادى طرحى وگـور   

مكانيزم كې شامل دى او بايد د تمويل كوونكو مـحـلـى دفـتـرونـه لـه                      
دغه پالنونه د مولفو لرونكي دي، چې د تقريـر          .   هغه سره موافقه وكړي   

د   (NGO)د مثال په توگه ناحكـومـتـى سـازمـانـونـه                .   وړ واقع شوى دي     
ترنظر الندي د انعـطـاف مـنـلـوقـابـلـيـت لـرى،                 (PPA)نړۍ وال بانك  د   

برسيره پردې، اضافى وركړه، د مزينى وركړه د كار په پيل، د كـار پـه                  
خو، دا وړاند ليدنې او د   . منځ، او يا د كار په پاى كې د اهميت وړگڼي 

په موسسه كې د امكان څخه لرې ښـكـاري       (USAID)قراردادونو قول د    
ځكه چې  دا موسسه په اوسنې وخـت كـې د ځـانـگـړو مـعـيـارونـو او                         

لـپـاره،   گډون د دي موسسي په قراردادونو كې د       .   شرايطو لرونكې دي  
د وركړې  وړ اساسى لګښتونه مو جوده  بودجه او د دې موسسـى ټـول            

پـه هـمـدغـه ډول، چـې            .   قوانين او مقررات بايد په پام كې ونيول شـي          
پورته وويل شو خپله د عامى روغتيا وزارت د قراردادي په پالن كـى               
ونشـواې كـړاى چـې د دوى واليـتــى روغـتــيـايــى دفــتـرونــه د نــورو                          
ناحكومتې سازمانونو په اندازه الزم انعطاف مننه په ځانگړې توګـه د          
نړى والو په وړاندې ولري، چې د نړۍ وال بانك څـخـه گـټـه واخـلـي،                      
ځكه چې دا دفترونه د نـوي حـكـومـت د نـوي قـوانـېـنـو سـره الس او                              

په همدي وجه نا حكومتې سازمانونو او د عامى روغـتـيـا     .   گريوان دي 
واكمن مقامونو په  واليتونو كې د نړيوال پرمختګ لپاره د امـريـكـې                 

 مالى مرستو نه برخمن دي، هغوى د نـړيـوال بـاخـبـرى         له(USAID)دفتر  
 (MSH)منابعو له الرې ښكاره ويلى، چې په الزمه اندازه د دغه دفتر د       

 . په تخنيكى چاروكې  له دوى سره مرستندوى دى 

نورو تمويل كوونكو موسسو هم ښكاره كوښښ كـړى، چـې د عـامـى                  
چې د وخـت     .   روغتيا د تقويى لپاره د دوى غوښتنه يى تر سره كړې دي           

په تيريدو سره د الزم د بيلگې په توگه كولې شـو د نـړېـوالـو يـاد ونـه                          
وكړو، چې د بودجې په برخه كې دمذاكرې چمتوالې د تـخـصـيـص نـه                    
وروسته د ټولو اساسې روغتيايى خدمتونو تـخـصـيـص اعـالن كـړې                 

 د نړيوال پرمختګ لپاره د مـتـحـدو ايـاالتـو        په داسې حال كې چې .   دې
خپله اصلي طرحه تعديل كړې دى، چې پـه اجـرا اُتـو          (USAID)موسسه  

د اروپا كميسون هم دخپلو مرسـتـو د وركـړې پـه                .   كې نږديوالې ولرې  
 .كړنالره كې تغيرات راوړې دې 

د عامه مدريت د مـخـتـلـفـو پـرلـپـسـې كـار اخسـتـنـې، د خصـوصـي                               
خدمتونو طرحې، دعامې روغتيا وزارت ته د ارزيابي مـوقـع پـه الس                
وركوي، چې د موسسو غښتلې او كمزوري ټكي برابر وې او په ګـوتـه               
كړي چې د هغه په رڼا كې همغه مهم ټكې د خپل راتلونكې ستراتـيـژۍ                

 څرنگه چې تمه كيده، د قـراردادونـو پـه  هـره               14. كې ځاې په ځاې كړي    
طرحه كې  نواقص موجود و هغه دا چې يوازې د كاراغيزه او بهبـود نـه        

د ښه قراردادونو پـه بـرخـه        . بلكې د دوې گټې هم  په پام كې ونيول شي 
كې، د افغانستان د جنگي شرايطو په پام كې نيولو سره، د قبلونې وړ    

 . ئ كال د لړزيدلې دولت په شرايطو كې ليكه كول او همغږې كولو راپور وګور2004د بيلګې په توګه، د پرمختګ د همغږۍ رياست د . 13

كه څه هم د اهميت وړ ده چې دغه په ټولو كچو باندې راوستل شى، بيا هم . تر هغه ځايه چې موږ پوهيږو د عامه روغتيا وزارت د خپل د تړون د پالنونو يو رسمې ارزونه نده تر سره كړى. 14
و نلرى، او د لنډن ښوونځي به په څرګنده توګه د هغوى ګټې او ضررونه په طرحو سره بيان سره د ځانه مقصد هغوى د كچ كولو وړ ندى او د هغوى د اندازه كولو هر ډول هڅې به هيڅ ډول مفيد           

 . كړې

 تمويل كوونكى او د هغوى په وړاندې ننګونې. 3
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       د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د توضيح پاڼو د خپرونې لړۍ

  

  

 د مرستندويانو د تړون

 موده  مرسته كوونكي او د تړون د پالن ډول
بالعوضه مرستې /د تړون 

  مدير؛ د بودجې جريان
  كتنه  )پروپوزل(د وړانديزونو د سمبالتيا كړنالره

 

 

 د روغتيا لپاره د زده كړو اداره
(MSH) / REACH 

USAID ►MSH ►NGO 

د څيړنې او ارزونې  نه مخكې د ناحكومتى سازمانونه    ) 1
 .پوښتنو پاڼه وړاندې كوي

ټاكل شوې ناحكومتې سازمانونه ګانې د وړانديزونو ) 2
 . لپاره غوښتنې ترالسه كوى

  پالنونه وړاندې كيږي) 3

 ، د ګردي ميزونو جوړولرسمي څيړنه  او د معيارونو عملي كول      •

په 10د سپما سره تړلي ارزښت د ټولې پانګې  / د بودجې ګټورتيا •
 سلو كې

د عملي كولو كچه د افغان او نړيوالو تجربه لرونكو او نويو  •
جوړو شويو انجيوګانو تر منځ  دمعيارونو عملي كول په سلو كې 

تر لسو زياتې افغاني انجيوګانې د دوي د فني وړتيا پر بنست 
  .دغه معيارونو تر  السه كوي

 

د تړونونو او بالعوضو مرستو 
 ؛(GCMU)مديريت 

د نړيوال روغتيايي سازمان له 
الرى  د عامې روغتيا وزارت ته 

 د بودجې انتقال

له ناحكومتې سازمانونو څخه وړوالى د پوښتنپانې  •
ې سربيره د ارزونې نه مخكې د عالقى څرګندونې پاڼ  

(EOIs) د وړاندې كولو غوښتنه كيږي. 

د پروسې  (GCMU) د بالعوضو مرستو او د قراردادنو •
 . مديريت په غاړه اخلي

د څرنګوالي د ټاكلو سيستم د نړيوال بانك پر بنسټ جوړ شو،  •
مګر د هغه نه مخكې په بودجه خبرې وشوې؛ د عامې روغتيا 

 . وزارت څيړنه په غاړه واخيسته

 امتياز وركونه نړيوالې او افغانې ټولنې راجلبوى •

 ډلې 2د افغانې نويو جوړو شويو انجيوګانو لپاره، حداكثر •
 3تعينې شوې؛ د افغان او نړيوالو لويو انجيوګانو لپاره حد اكثر 

 .ډلې تعين شوې

روغتيايي ټوليزو خدمتونو په وړاندې كولو  د :نوي معيارونه  •
  كې برياليتوب

 

 ناحكومتى سازمانونه

 

د قراردادونو او بال عوضه 
 ؛(GCMU)مرستو مديريت 

WB ►MOF ►MoPH 

►NGO 

ې نا حكومتى سازمانونه  د عالقى څرګندونې پاڼ     ) 1
(EOIs)وړاندې كوي . 

ټاكل شوى ناحكومتې سازمانونه د وړانديزونو لپاره ) 2
 .ر السه كويت (RFP)غوښتنې 

 پروپوزلونه سپارل كيږي) 3

څيړل شوي : څرنګوالي د ټاكلو سيستم د پانكې پر بنسټد  •
+ 60د فني او مالي معيارونو سره سم ، د ) پروپوزلونه(وړانديزونه 

 . امتياز لرونكو وړانديزونو سره څيړل شويدي

 ٪80امتيازونه له يو بل سره سمون وركول كيږي په سلو كې  •
 . د مالي وړتيا لپاره په نظر كې نيول كيږي٪20امتيازونه د فني او 

  

هغه ناحكومتې سازمانونه چې كړنه يې سمه وي، د  •
سټنډرډ سرانه ګټې په بنسټ ، د دوي قرارداد 

 .تمديديږي

په راتلونكو تړونونو كې رقابتې پروسې ډيرې شته  •
دي؛ د ثابتې بودجې ټاكل؛ د لوړ سرانه ارزښت 

  ټاكل

 تړون كې تعديالت رامنځ ته او امضا شولپه  •

 امريكايي 4,50څرنګوالي د ټاكلو سيستم د پانكې پر بنسټ   د  •
په اړه  د وړتيا  (PPAs)ډالرو  ثابتې بودجې  د ډلو د ګډون د تړنونو 

   په بنسټ وړكړل شول

 

  

د قراردادونو او بال عوضه 
مرستو مديريت 

(GCMU)؛WB►MOF►MoPH 

د عامې روغتيا وزارت د پالنونو په اړوند وړانديزونه 
  وړاندې كيږي

  سره ناحكومتې سازمانونود 
 ورته معيارونه، نه رقابتى معيارونه 

  

 د تقويتې ميكانزم پر سر شته 
  توافقات زياتيږي

 د ناحكومتې سازمانونو په شان

 اروپايي كميسيون
 

 د اروپا ټولنه

EC ►NGO 

 NGO: نړيوال وړاندې شوي وړانديزونه د پالن لپاره) 1
 .بايد افغاني يا اروپايي وي

 وړانديزونه سپارل كيږى) 2

د  مختلفو برخو څيړنه د بودجې د ګټورتيا په ټينګار او يا هم د  •
 سپما سره تړلي  

 د 10په سلو كې ( دي ٪30د مالي امتياز ارزښت، په سلو كې  •
 د مالي 20بودجې د ګټورتيا په ټينګار او يا هم د سپما سره تړلي ؛ 

   د مالي پاتې كيدو لپاره5؛ )او كرړنيز ظرفيت

  

وړانديز په افغانستان، اروپا او ) كمښت(د مناقصې  •
يا هم آسيايي د پرمختګ په حال كې هيوادونو كې 

ميشتو نمايندګيو ته ، په والياتو يا سيمو كې د كار 
 په څنګ كې

 ته وسپارل GCMUښايي د دغه پروسې تر سره كول   •
  .شي

د پرمختيا په بهير كې د معيارونو څيړنې؛  افغانى ناحكومتې  •
ته لومړيتوب ) ټولنو(نړيوال كنسرسيوم /سازمانونه يا افغان

  وركول

2002-2005 

 اودهغه  2006
وروسته 
 بدلونونه

2002-2005 

 اودهغه  2006
وروسته 
 بدلونونه

2002-2005 

 اودهغه  2006
وروسته 
 بدلونونه

2002-2005 

 اودهغه  2006
وروسته 
 بدلونونه

  بې له بدلون څخه

 بى له كوم بدلون څخه

 بى له بدلون څخه

 د وړتيا پر بنسټ د ګډون تړون •
 د خدمتونو د وړاندې كولو تړون •
په ثابته او يوځاېې توګه د پيسو  •

 وركول د بوېجې سل په سلوكې

د پايلو پر بنسټ ،د   ( د ثابتې بودجې وركونې تړون :   2002-05 •
پانګو بيا وركول، غيردولتي موسسات بايد  د ټولې بودجې      

 په سلو كې پيسې وركړي  او په راتلونكـو  وخـتـونـو كـې                     20
 پـه    10ښايي هغه د نرمۍ له مـخـې          )   دوهم او دريم دورو كې      ( 

 .سلو كې ته را ټيټ كړي

د )   د پايلو پـر بـنـسـټ      ( خدماتى تړون :     كال نه وروسته2006د     •
  پانګو بيا وركول د ارزښتونو په بنسټ

 د وړتيا پر بنسټ د بويجې وركول: 2002-2005 •

د ګډون د بودجو سره :  نه وروسته وركړل شوې بودجې2006د  •
 تړلي  د وړتيا پر بنسټ

 )د ننه وركړي پر بنسټ(ثابتې بودجې  •

  د پانګو بيرته وركونه •

د عامې روغتيا وزارت 

د نړيوال پرمختګ لپاره د امريكا      
  (USAID)  اياالتو ادارهود متحد

نــــــړيــــــوال 
 بانك

 

 (PPA)  تړون د وړتيا په بنسټډلو دد  •

 د وړتيا پر بنسټ د ګډون تړون •

د دولت له خوا وړاندې شوي خدمـات        •
 يې ملى پيـوسـتـون تـه د         برخهچې يوه   

 له الرې تر سره شوي  تفاهم د يادداشت

14 
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  پر پالنونو لنډه كتنه

  سيمه او  وخت: پوښښ
 د وړاندې نود خدمتو 

  كولو سيمه
 شاخصونه ځانګړنې  كتنه او ارزونه  په وړتيا والړ غړي

د دغو ډلو سيمه : ډله ايز پوښښ واليتونه؛ 14: سيمه
 .ايز والي سپارښت شوي مګر اجباري نه دي

  مياشتو36 تر 12: موده

د ناحكومتې سازمانونو د 
خدمتونو تر ټولو لوړه اندازه د 
سيمه ايزو كلينيكونو په كچه 

ده؛ دغه سازمانونه د دغو 
خدمتونو د وړاندې كولو 

لپاره بايد د كافي ظرفيت او 
 . تجربې څخه برخمن وي

كه چيرى په تړون كې د ليكل شويو مواردو لپاره پانګه 
ورنكړل شي، ښايي چې تاديې په شاه واچول شي؛ هيڅ 

 ډول اضافي نغدې پيسې هم نه وركول كيږي

د وړاندې كولو وړ مواردو مياشتنۍ څيړنه   د راپورونو او د سيمې د  •
 كتنې له الرې

ګټورو خدمتونو د بشپړو ( وسايل يزد څرنګوالي د ښه توب څيړن  •
  فيصده آسانتياوې تر سره شوې65) {FFSDP}وړاندې كولو امتياز 

د پروژې د كورنۍ سروې د پيل، مينځ او آخر خطونو كتنه او څيړنه د  •
بيلګې اخيستنې د روښ  نه په ګټه اخيستنه د  لوړ څرنګوالي تضمين 

 د پايلو د ارزونې لپاره

 موسسه معياري (REACH)روغتنپالينى د  •
 ناحكومتې ځانګړتياوې وضع كوي، مګر 

 كوالي شي موخې روښانه كړي سازمانونه 
 . او د هغه په اړه خبرې وكړي

: د بودجي وركولو درۍ لمړنى مياشتي •
انجيو ګانې دپيل دليكي شميري  دكورنى 

 سروي په بنسټ وړاندې كوي 

 ځلې د ګډون د بودجې وركول د 3 واليتونه؛ 13: ساحه
ځلې په ډله ايز 18وړتيا او د   والياتي پوښښ پر بنسټ  

 په مشخصو والياتو كې تر سره شو)  واليته10(بنسټ  

 مياشتې؛ ښايي د ښې كړنې په وخت كې په 30: موده
 همدغه اندازه زيات كړل شي

د روغتيايى خدمتونو     
 مجموعه په ټولګىبنستيز 

بالعوضه مرستو كې سره د 
بنسټيزو واليتايتې 

روغتونې خدمتونو په پنځو 
 واليتې روغتونونو كې

 مياشتنيو پروژو 60د ( مياشتنى تمديد 18د تړونونو 
په وړتيا او ښه كړنه پوري اړه لري او په دې ) لپاره

  اساس هيڅ نغدي پيسې نه وركول كيږي

 څارنې په ترتيب سره دوام پيدا كړي مګر په لږ شدت سره •

د وروستېو كورنيوسروې نه د السته  راغلو اطالعاتو له مخې د   •
پروژو د پيل د ليكې په توګه  د نويو موخو څخه ګټه واخيستل شي او  

  كې بحث پرې وشيپه ناحكومتې سازمانونو   

 ښايي څارنه د يوه بهرني هيئت له لوري ترسره شي •

نوي تعين شوې ځانګړتياوې  د د نړيوال 
پرمختګ لپاره د متحدو اياالتو دفتر 

(USAID)  د سټندرډ ځانګړتياوو سره د
 تړون د وړتيا په د ډلو دګډيدو په موخه او د 

 (PPA) بنسټ

يو مرسته كوونكې يا :  واليته؛ واليتى پوښښ7: سيمه
 ټولنه د هر واليت لپاره 

  مياشتو30 تر 26: موده

د  بنسټيزو روغتيايي 
  (BPHS)خدمتونو ټوليز 

  شمول په ټولو تړونونو كې

 10اضافى  نغدې  پيسې   ښايي، د تړون په سلو كې 
 په  سلوكې  د 1فيصده ارزښت ولري،  هر  شپږ مياشتې 

 په سلو زياتوالي  په مقابل كې امتيازونه د پيل د 10
وركول )  په سلو كې5په ټوله پروژه كې (ليكې څخه لوړ 

 په سلو كې  د 5كيږي؛ همدارنګه د پروژې په آخر كې 
 په سلو كې زياتوالي په منظور د 50كم تر كمه 

 امتيازاتو په كچه وركو ل كيږي

څيړنې د وړتيا  /په ټول هيواد كې د كورنۍ سروې تر سره كول اړ مركه •
 ټولو (PPA)پر بنسټ؛ او نيم  كلنۍ څيړنې د وړتيا  پر بنسټ دګډون په 

تړونونو كې د وړتيا او واليتي پروژو پر بنسټ  چې د دريم څيړونكې 
 )د هند د روغتيايي څيړنو مديريت/ د جان هوپكينز پوهنتون(

  مياشتني تفصيلي  راپورونهېدر •

داخلي او مديريتي ځانګړتياوې چې  په ملي 
كچه پيژندل شوي دي؛ د پيل د ليكې شميرې 

 څخه په   (MICS)د څو ځانګړيزې ډلې د سروې 
   كال كې  و ايستل شول2003

د نړيوال پرمختګ لپاره د متحدو اياالتو دفتر : سيمه
(USAID)   د وړتيا پر بنسټ دګډون د تړونونو څخه په 

اليات تر خپل پوښښ  راولي د وګټه اخيستنې چې  
  والياتو ته زياتوي 6خپل پوښښ الندې والياتو شمېر 

 مياشتو زياتوالي د شته تړنونو په موده 18د : موده
 مياشتنيو تړونونو 24كې، نويو تامين كوونكو ته د 

 وركول 

د  بنسټيزو روغتيايي 
  (BPHS)خدمتونو ټوليز 

  شمول په ټولو تړونونو كې

 بې له بدلون څخه
كه چيرى ناحكومتې سازمانونه د اضافې  پيسو د 

وركولو وړ  وي، واليتى روغتيايي دفاتر هم د دغه حق 
 څخه برخمن كيداي شي

د هند د روغتيايي څيړنو مديريت تړون تر / د جان هوپكينز پوهنتون
  زيږديز كال پورې د دوي د پروګرام د دوام په منظور تمديد شي2008

په شته ځانګړتياوو كې تجديد نظر د 
 اطالعاتو د راټولونې په بنسټ

  واليته؛ واليتى پوښښ3: سيمه

  مياشتې24: موده

د  بنسټيزو روغتيايي 
  (BPHS)خدمتونو ټوليز 

  شمول په ټولو تړونونو كې

  د ناحكومتې سازمانونو په شان د ناحكومتې سازمانونو په شان د ناحكومتې سازمانونو په شان

د عامې روغتيا د وزارت د تقويتې ميكانيزم د : سيمه
 نورو ولسواليو ته په نظر كې 4پوښښ پراختيا د كابل 

 نيول شويدي

   مياشتې زياتوالي18: موده

د  بنسټيزو روغتيايي 
  (BPHS)خدمتونو ټوليز 

  شمول په ټولو تړونونو كې

  د ناحكومتې سازمانونو په شان  د ناحكومتې سازمانونو په شان  بې  له  بدلون څخه

  واليته؛ تركيبي واليتې او ډله ايز پوښښ10: سيمه

   مياشتو30 تر 21: موده

د  بنسټيزو روغتيايي 
  (BPHS)خدمتونو ټوليز 

  شمول په ټولو تړونونو كې

د اروپا كميسيون ته كلني راپورونه  او د عامې روغتيا وزارت ته  •  بې د وړتيا پر بنسټ  غړي
 كال د وروستيو 2004د ( درۍ مياشتنې  فني توضيحى راپورونه 

 )څخه

د دريم لوري ارزونه  په كلنۍ توګه د اروپايي كميسيو ن د مرستو  •
الندې  والياتو كې او همدارنګه په نيم كلني ډول په در ې واليتي 

 پروژو كې تر سره شول 

د پروګرام موخه د د روغتيايي كه څه هم 
 اړوند (BPHS)خدمتونو د بنسټيزى تولګي 

ځانګړتياوو تعريف او اندازه گيرى ده او 
خو ناحكومتې    . ځانګړنه د وړتيا پر بنسټ ده

 ته واك وركړل شوي دي چې سازمانونو 
او د منطقي ځانګړتياوي تعريف  كړي 

 قراردادي چاپيريال څخه ګټه واخلي 

 واليته؛ډله ايز، تركيبي او واليتى كړنې؛ 10: سيمه
اروپايي كميسيون دغور  واليت ټولې سيمې تر 

 پوښښ الندې راوستې دي

 مياشتې؛ ښايي د ښه كار كړلو په صورت كې 24: موده
  په همدغه اندازه زيات كړل شي

پالنونه د شريكانو په وسيله 
ټاكل كيږي مګر د هغوي 

سمبالتيا د عامې روغتيا د 
 وزارت په غاړه ده

د پانګو وركول د تړون په پيل كې  ثابت  قيمت ته د 
السرسي لپاره؛ ښايي په قيمت كې پاتې والي د نوې 

 څيړنې سبب شي

د عامې روغتيا وزارت  او اروپايي كميسيون ته نيم كلنې راپورونه   او 
د تړون وال د څرنګوالي كتنه د روغتيايي / د بهرنۍ پلټنې تر سره كول

 خدمتونو په اړوند

د ملي سروې پر بنسټ تر السه شوې 
په ځانګړو واليتي ځانګړتياوو ځانګړتياوې 

 بدليږي 

 



 

 

       د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د توضيح پاڼو د خپرونې لړۍ

  

  

افغانستان د جگړې نه روسته د نورو جنگ ځـپـلـو             .   يووالې وجود لري  
هيوادو په پرتله دا څرگندوي چې دغه هيواد د روغتيـا پـه بـرخـه كـې                     

 او د ټولو څخه مهمه دا چـې د سـتـونـزو                  15گړندي  ګامونه اخستي دي    
سره الس او ګريوان دى، د نن ورځې د ستونزو سره مقابله دراتلـونـكـو                

 . ستونزو د حل وړاندوينه ګڼلې شو

د نړيوال نوي شراكتو د عمودى برنامو او د ټولو اساسـي روغـتـيـايـي          
د لومړيـتـوب پـه       .   خدمتونو د عرضى په منځ كې اړيكې يوه ستونزه ده         

د دمـاغـي روغـتـيـايـي خـدمـتـونـو                 ( برخه كې مداخلې عبارت دي لـه          
خو په ټـولـيـزه تـوګـه          .   دابحثونه مطرح  دي  )   زياتوالې او معلوليت وي   

ټول اساسي روغتيايي خدمتونه او د ټولنې اساسي روغتيايي څارنې          
لومړيتوب لري او د خلكو په كالسيكو كرښو كې روغـتـيـايـي څـارنـه                  

پـه هـر حـال، ټـولـنـه،             .   اساس وي او اوليـت سـازمـان دهـى شـوى دى                
سيارتسهيالت، د ولسوالې لومړۍ سطحه روغـتـون، مـالـي تـمـويـل              
افغانستان په راتلونكي كې د نورو هيوادونو په شان، د دوه اړخـيـزه                 
تمويل كوونكو عمودى برنامو په اساس او د نړېوال مشاركت بـانـدې             

توبر كـلـوز، مـالريـا او              (HIV/AIDS)نړيوال مالې تمويل    .   عمل وكړې 
د عـامـې روغـتـيـا وزارت سـره لـه كـمـزوري                      )   او نـور      (GAVI)اتًالف  

امكاناتو كوښـښ كـړې دې، چـې د سـراسـري بـرنـامـو پـه اجـرا كـې                               
روغتيايـي اسـاسـي خـدمـتـونـه تـر سـره كـړي بـايـد داسـې روښـانـه                                
ستراتيژى غوره كړى د تـمـويـل كـوونـكـو مـوسـسـو سـره پـه خـاصـو                            

د چرگانـو  :   د مثال په توگه   .   ناروغيو تاكيد وكړى او هغه ته وده وركړي       
والگۍ د مشاهدى نه وروسته بايد په افغانستان كې تضمين شـى او               
د نورو ناروغيو د خپراوى مخنيوى بايد پـه هـمـدې شـان وي، بـايـد                       

يادونه وشى، چې په ډيرو وختونوكې عمودى بـرنـامـى د مـتـابـعـو د                       
انحراف سبب شوى دى او ورځنى دندى ته پام شوى دى، دا امـرلـزومـا       
نبايدواقع شى خو د افغانستان روغـتـيـايـي ځـارنـى سـيـسـتـم لـوړى                        
برنامى بايد په خپل ځاي پاتى شى، د توقعاتـو پـوره كـول او پـام پـه                        
لومړيتوبونو چى موجود دى بايد واقع بنيانه وى، د افـغـانسـتـان پـه               
برخه كى بايد روښانه كړو، چى هغوى بايـد د يـوى بـرخـې د حـل الره                   

 . وى، نه د ستونزو اضافى سرچينى

دوه موضوع ګانې، چې د يوبل سره اړيكى لرى د جګړې نه وروسته په               
د وړاندوينې منل د افغانستان د روغتيايـى        .   هيوادونوكې څرګنديږى 

 . سيستم د بهبود لپاره، دا سيستم بايدهرې خواته پراخوالـى ومـومـى             
چې وكولى شـى د ټـولـنـې پـه واك كـې وركـړل شـى او روغـتـيـايـى                                 

. خدمتونه د ارجاعى روغتونونو په شمول د ټولنى په خدمت كـې شـې               
دا امر په دې مانا دى، چې عامه روغتيايى خدمتونو سيـسـتـم فـعـالـه              

خـو بـرعـكـس       .   ساتنه په هره سطحه چې وې ډيرو پيسو ته ضرورت دي          
دا موضوع، د تمويل كوونكو موسسو په مرسـتـه د جـگـړې د دوران                    

تـمـويـل كـوونـكـى         .   څخه وررسته په هيوادونو كې دا وضعيت كميږى       
موسسى بايد د ټولنى اړتياوې او د روغتيايى خـدمـتـونـو د عـرضـى                 
سيستم  پتانسيل په پام كې ونيسي، د افغانستان د دولت او د عامـى               
روغتيا وزارت ته الزم دي، چې خـپـل پـالنـونـه د خـارجـي تـمـويـل د                            

تمويل كوونكى موسسى دولتونه مجبوره     .   اعتبار په اساس طرح كړي    
كوي، چې خپل برنامى كوچنۍ كړي، چې دا مسأله اكثره د نـاخـوښـى                

څرنگه چې مخكى هم ورته اشاره وشـوه، مـعـمـوالً د           .   وجه كيداى شى  
تمويل كوونكو موسسو محلى مسئولين د الزم اختيـار او اسـتـقـالل                 

لږترلږه په وزارت كې با مفهومه اړيكى او رښتينـى  .   څخه برخمن نه دى  
مرسته نه يوازى د تمويل كوونكو په منځ كې معلومات تـبـادـلـه كـوي                  

پـه اصـل     .   بلكه زياته اندازه مرسته كې وزارت ته اغيزناك واقع كيـږى          
 پوري رسيږى، په قوى احتمـال  2002/1381كې د مرستو  اړيكو سابقه     

د پرمختك اصلى دليل دادى، چې پخوا په دى الره كې منځ ته راغلـى       
دى او دغو كړنو په افغانستان كې دوام كړى دى، چـې تـر اوسـه دغـه                      

 . اختيارښه والۍ نه شته
 
 
 

افغانستان به د زياتو كلونو لپاره په بهرنيو 
هيوادونو اړين پاتي شې،  او د مرستو په 

كچه كې هر د پام وړ لږوالۍ چې راځي، 
كېداى شي په روغتيايي برخې مال 

 .ماتوونكي اغېزې پرېږدي
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اقل جوغت پر بنسټ د خصوصى سكتور د خدمتونو وړاندينې عاهمه سكتور څارنه له جنګ څخه وروسته حاالتو كې د حد په رښتيا سره، د لومړنيو روغتنپالنو د منځګړتوبونو د معيار او يا         . 15
 . لكه د كانګو، اليبيريا، او جنوبې سودان په دموكراتيك جمهوريتونو كې. روغتيايې سكتور د بيارغونې لپاره يو موډل ګرځيدلې دى



 

 

 د روغوالۍ په لور؟:  څخه راهيسې د افغانستان روغتيايې سيستم1380له 

 . د لنډن د روغتنپالنې او د ټروپيلك درمل ښوونځي. 16
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دينى قبلونه په ناحكومتې موسسو كې اغـيـزمـن دى، چـې پـه                   ند وړا 
 زيږديز كـال كـې د افـغـانسـتـان د څـيـړنـې او                      2002همغه ډول، چې په     

په گزارش كـې راغـلـى دى، پـه نـاحـكـومـتـې                      (AREU)ارزونې ادارى   
موسسو كې تعلل او ترديد د قابليتونو په پام كې نيولو سـره مـنـځـتـه             

اوس هم د غيردولتى موسسو په منځ كـې مـوجـود دى او د                    .   راغلى و 
روغتيايى خدمتونو د وړاندى كولو د قرارداد په وخت كې زيار كاږى            

حـال دا چـې دا         .   چې داسى واليتونو ته الړشى، چې هلتـه امـنـيـت وى              
سيالى او رقابتونه په لرې پرتو واليتونو كې ډيـر كـمـزورى دى او پـه              

په افغانستان كې بهرنـۍ مـوسـسـى       .   ځينو سيموكې هيڅ وجود نه لرى    
په تيره هغه مـوسـسـى چـې پـه امـن بـى بـاوره دى افـغـانسـتـان نـه د                                   

خو پټه دې نه وې چې د موسسو د وتنې تصـمـيـم د        .   وتلوتصميم نيسى 
د وړانـديـزونـو      .   افغـانسـتـان د پـرمـخـتـگ لـپـاره مـرگـونـې ټـپ دى                         

د كيفيت د بهبود په الره كې تمويلوونكو مـوسـسـو او د          )   پروپوزلو(   
عامى روغتيا د وزارت تر منځ د رقابتو او كـار پـيـدا كـولـو كـوښـښ                        

په هر حال، كه چيرى وضعه او شرايط خراب شى، نو كيـداى       .   روان دى 
شى ځينى ناحكومتې موسسى خپل كارونه د ځينو دليلونو له كـبلـه و              

 . دروى او افغانستان پرېږدي

د كار په پيل كې د پام وړ مـوضـوع دا ده چـې غـيـردولـتـى نـړيـوالـې                              
موسسى تخنيكى منابع لرى او د پروپوزل په ليكنه كـې ډيـره تـجـربـه                

 د مـى      2006د .   لرى، پدى وجه كولى شى ډير قراردادونه په الس راوړى  
 يې بيـن  16 يې كورنۍ او    11 نا حكومتې موسسو چې      27په مياشت كې    

 څـخـه زيـات        50المللى وې په يوه سيالۍ كې گډون درلود، چـې ټـول               
 قـراردادونـه لـه مـلـى            21قراردادونه بايد وشـى، لـدى جـمـلـې څـخـه                   

  قرارداده  ناحكومتې بين المللى مـوسـسـو           27ناحكومتې موسسو او    
 قرارداده له كنسرسيومونو سره، چې مـلـى او بـيـن الـمـلـلـى                   4سره او   

د ملى نـاحـكـومـتـې مـوسـسـو             .   موسسى پكى شامل شوى دى، وشول     
 فـيـصـده څـخـه زيـات             50چې له (  مرسته، ) فند( فيصده مالى 34سره  

 49او بين المللى ناحكومتې موسسو ته        )   كنسرسيومونو پكې راځى  
 فـيـصـده      75جالـبـه خـو داده، چـې             .   فيصده مرسته صورت نيولى دى    

 كال راپدې خوا، په ځانـگـړى   1380افغانى ناحكومتې موسسى چې د    
په الره كې منځته راغـلـي       (PBHS) توگه د روغتيايى اساسى خدمتونو 
 . دى، په دغو سياليو كې ګډون وكړ

بله موضوع چې د ځينو انجيو ګانو لـه خـوا        په ډير نږدى تير وخت كې،       
وړاندې شوې ده داده چې هغه چلند چې له نوو جـوړو شـوو او د لـږې                      
تجربې له انجيو ګانو سره كېږي د هغه چلند په پرتله چې له نړيوال او د              
تجربې لرونكو انجيو ګانو سره كېږي يو اړخيز او له تبعيض څخه ډك             

د انجيو په غوره كولو كې دغه يو اړخيز چلند يوه نړيواله هـڅـه ده     .   دى
چې د مرسته كوونكو له خوا د هغو نوو جوړو شوو انجيو ګانو د ودې               

تر كومه چې د بودجې د سپارلو د   .   لپاره چې اجرايي ظرفيت لري كېږي  
كچې له كمېدو له ګواښ سره مخ يو، ښايي دغه سياست د هغو انجيـو             
ګانو په منځ كې د ناخوښۍ المل شي چې د سيالۍ په بـهـيـر كـې زيـان                   

عامې روغتيا وزارت د       (USAID)  د مثال په توګه د .   ورته رسېدلئ دئ  
 د مشـاركـت د         ټد قابليت پـر بـنـسـ         [ قراردادونو په وروستي پېر كې      

 نوو ٪10، د امتيازبندي د سيستم سره سم د امتيازونو    ] بودجې سپارل 
د تحصصي وړانديزونو د محدود ماهيت .   انجيو ګانو پورې اړه نيسي   

په علت چې بايد د  روغتيايي خدمتونو د بنسـټـيـزې ټـولـګـې پـر بـنـا                  
ليكل شوي واى او هغه لږ اهميت چې د پروپوزلونو مالـي ابـعـادو تـه                   
وركول كېده، ځينې انجيو ګـانـې پـه دي وپـوهـېـدلـې چـې لـه داسـې                          
زيانونو سره مخ شوي دي چې په روښانه نامنصفانه توګه ورسره چلـنـد              

له بلې خوا د قراردادونو ټول اړخـونـه د نـوو او بـاكـفـايـتـه                        .   شوئ دئ 

 ناحكومتې سازمانونه او د هغو په وړاندې ننګونه. 4

اوسنۍ پانګونې چې فني ظرفيت او د نوو 
انجيو ګانو د مديريت په برخه كې شوي دي، 

 . ښې پايلې به ولري

شونې ده چې انجيو ګانې د افغانستان د 
روغتيايي برخې په پراختيا كې له يوې او يا 

بلې الرې يو بنسټيز رول ځانته ځانګړى 
 . كړي



 

 

       د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د توضيح پاڼو د خپرونې لړۍ

18 

  

  

له نېـكـه مـرغـه د         .   انجيو ګانو د هڅونې ضرورت او وړتيا پخلۍ كوي  
بالعوضو مرستو او د قراردادونو د السته راوړلو لپـاره هـڅـې د يـوه                   
ډېر نږدې له سيالۍ څخه ډك بهير او د امتيازونو وركړه به د يوه عيني              

دا هغه ټولې مثبتـې ځـانـګـړتـيـاوې            .   او غورچاڼ امر په توګه پاتې شي      
دي چې بايد په غور سره يـې سـاتـنـه وشـي او ورتـه وخـت كـې بـايـد                                

روغتيايي سـيـسـتـم       .   موجودو او بالقوه ستونزو ته هم بايد كتنه وشي        
كې د اعتماد د كچې هر ډول جدي لږوالۍ، د سيالۍ پدغه بهير كې د                 
لېوالتيا د كمېدو او په پايله كې خلكو ته د خـدمـتـونـو د سـطـحـې د                         

 . لږوالي المل كېږي

په هر حال، د دولت او نادولتي موسسو تر منځ به تل سيالـۍ او شـك              
منځته راشي دغه د سيالۍ طرح هڅـه كـوي چـې دولـت او نـادولـتـي                        
سازمانونه پداسې حالت كې راولي چې لـه نسـبـي امـتـيـازونـو څـخـه                       

د عامې روغتيا وزارت پـه سـيـاسـت جـوړونـې او د يـوه                       .   برخمن شي 
كاري چوكاټ په جوړولو چې له هغوى سره سم سياستونه په ښه تـوګـه              
تر سره شي، د روغتيايي برخې د مباشرت د رول په ترسره كولو كې لـه              

له بلې خوا انجيو ګانې ځانونه د روغتيايي        .   نورو څخه مخته شوي دي    
په ظاهر توګه، د دنـدو دغـه وېـش            .   خدومتونو وړاندې كوونكي بولي   

چې تر اوسه شوي دي خپلې موخې ته رسېدلي دي او داسـې ښـكـاري                  
چې له دغو څخه راپاڅېدلي ستونزې لكه هغه مثالونه چـې اشـاره مـو                
ورته وكړه تر ډېره د لوړنيو او سطحي سـتـونـزو لـه ډول څـخـه دي نـه                           

 . ورانوونكنې ستونزې

په پاى كې، بايد يادونه وشي كه چـېـرې يـو شـمـېـر زيـاتـې نـادولـتـي                       
موسسې پرېكړه وكړي چې خپلې راتلونكي فعاليتونه مـحـدود كـړي              

او يا دې پايلې ته ورسېږي چـې د عـامـې روغـتـيـا                  ]   چې ناشونې وي  [ 
وزارت بايد د خپلو سياستونو پر بنسټ، د خصوصي سكتور پوسيله           
د روغتيايي خدمتونو د وړاندې كولو په هكله خپـل نـظـر تـه تـغـيـيـر                       

] چې كه په نظر كې شونى وي خـو پـه عـمـل كـې نـاشـونـې ده                         [ وركړي  
ښايي چې په افغانستان كې د وروستيو قراردادونه طـرحـې د عـامـې                  
روغتيا وزارت د تقويتي مكانيزم شكل ځانته غوره كوي چې كابل تـه         

په .   كاپيسا، پنجشېر او پروان   .   څېرمه دريو واليتونو كې تر سره كېږي      
اوس وخت كې واليتي روغتيايي دفترونه د عامې روغـتـيـا وزارت د              
تقويتي مكانيزم برخې دي چې په دغو سيمو كې په كارو بوخت دي، د     
خدموتونو د وړاندې كولو په برخه كې له نـادولـتـي سـازمـانـونـو سـره                    

دغـه  .   فرعي قراردادونه تړي چې پايلې يې د دوى لـپـاره مـنـاسـبـې دي                  
نسبتا جـال عـمـودي فـعـالـيـتـونـه او د هـغـو                       :   خدمتونه عبارت دي له  

نارغيو د كنټرول په اړوند اقدامات چې نږدې او منظمـو اړيـكـو تـه د               
لـكـه د نـري رنـځ د نـاروغـۍ                 .   روغتيايي ټولنو او مركزونو تـه اړ دي         

دغه ډول تداركات ښايي د روغـتـيـا پـه بـرخـه كـې د عـامـې                          .   كنټرول
كه څه  .   روغتيا وزارت نظرونو  ته د انجيو ګانو د نږدې كېدو المل شي            

په هر  .   هم چې په دغې باره د نظر د وړاندې كولو لپاره وخت ال پاتې دى              
حال، اوسنۍ پانګونې چې فـنـي ظـرفـيـت او د نـوو انـجـيـو ګـانـو د                               

شـونـې ده چـې        .   مديريت په برخه كې شوي دي، ښـې پـايـلـې بـه ولـري                  
انجيو ګانې د افغانستان د روغتيايي برخې په پراختيا كې يو بنسټيز            

ويل كـېـږي چـې د عـامـې روغـتـيـا وزارت                     .   رول ځانته ځانګړى كړي   
پوسيله د سياستونو د چوكاټ د جوړولو لپاره ښه شرايط برابر شـوي              
دي او ال نور پياوړي شي او د انـجـيـو ګـانـو پـوسـيلـه د روغـتـيـايـي                               

 . خدمتونو د وړاندې كولو كيفي سطح هم ښه شي
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 د   څارنـې  په اړه ډيرئ كتنې او    ټولګېاوس مهال د روغتيايي خدمتونو د       
عامې روغتيا وزارت او د هغه د نورو شريكانو له خوا تر سره كيږي  چـې                  
د پروسې د ځانګړتياوو په اړه ډيره پاملرنه كوي، چې په دغه پـاڼـه كـې د            
هغه  د موخو په  لنډ ډول بيانول حتى د دوي د كلياتو  فهرست ته  پـه لـنـډ                 

د عامې روغتيا وزارت په دې اړه د يـو شـمـيـر         . ډول  اشاره هم ممكنه نه ده   
نوښتګرو څخه د اطالعاتو د السته راوړلو په اړه په زيـاتـه كـچـه بـرخـمـن                     

ددغه نوښتـګـروپـه مـنـځ كـې كـوالي شـو چـي دنـړيـوال بـانـك                             .   شويدي
اودعامي روغتيا د وزارت  كړنالره  چې د واليتي پروګرامونو د توازن په        

 او عامې روغتيا (USAID/MSH)د . نسبت ډير خدمتو نه كړيدي نوم واخلو
بيلګه اخيستنه په )   څرنګوالي( وزارت پالنونو په ټولنه كې د  لوړ كيفيت    

ډير ډاډ سره، د روغتيا مديريتي معلومات د پراخـتـيـا د ارزونـې پـه اړه                      
په راتلونګو څو كلونو كې، د عـامـې روغـتـيـاوزارت              .   ډېره پاملرنه كړيده  

چې د روغتـيـا د     .   بايد د روغتيا  د پرمختګ په اړه ډول ډول الرې و څېړي  
يو رنګ معلوماتو د سيستم  سره او د پـرمـخـتـګ پـه لـوري خـوځښـت د                          
انفعالي ارزونې د پروسې سره د همكارۍ  او د تازه  معلوماتـو راټـولـونـه                 

چې ټولې نـاحـكـومـتـې مـوسـسـې او د روغـتـيـايـي مـوسـسـو ټـولـيـزې                                   
 .روغتيايي برخې په هغه كې د ګډون ليوالې دي

د اوسنيو زياتو تر السه شويو معلوماتو سره سره، تر اوسه ال معـلـومـه نـه                   
دي چې د پانګه اچوونكې سرچېنې او هغه كـارونـه چـې تـر اوسـه سـرتـه                         
رسول شوي د د افغانستان د نفوس د روغتيا په اړه كومه اغيزه كړيده كـه                
نه؟ د وخت تيريدل به دغه قضاوت وكړي چې څومره مـثـبـتـې پـايـلـې يـې                        

د ورځنيو معلوماتو د السته راوړلو تخنيكونه چې اوس مهـال تـرې              .   لرلې
ګټه اخيستل كيږي، كوالي شي وزارت ته دا وړتيا وركړي چـې د هـغـه د                     

په اوسنې حال كې د روغـتـيـايـي خـدمـتـونـو پـه                   .   اغيزو كچه تر السه كړي    
 . وړاندې كولو ډيره پاملرنه شوېده

 
 

 د كتنې د پروسې الرښوونه، څيړنه او  مستند كول. 5

 نده  څرګندهد اوسنيو زياتو تر السه شويو معلوماتو سره سره، تر اوسه ال    
چې د پانګه شوو سرچېنو او هغه كارونه چې تر اوسه سرته رسول شوي 
 دي د افغانستان د نفوس د روغتيا په اړه كومه اغيزه كړيده كه نه
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 هپايلې او وړانديزون. 6
د څلورو لويو موانعو په اړه پرمختګ چـې د د دغـه څـيـړنـيـزه ادارې                        

 زيږديز كال كې د روغتيا په برخه كې په يـو تـحـلـيـل كـې                    2002لخوا په   
د تړونونو تګالره، د عامې روغتيا وزارت ته ددې وړتـيـا         .   وړاندې شو 

او پـه    .   وركوي چې د روغتيايي خدمتونو په اړه خپل رول تر سره كـړي             
) شـفـاف  ( عين حال كې د روغتيايي خدمتونو وړاندې كول په يوه روڼ      

او د ادارې وړ چــوكـاټ كــې  لـكــه څــرنــګـه چــې ښــكـاره دي چــې د                               
افغانستان د جنګ نه وروسته دوره كې تـرې ګـټـه اخـيـسـتـل كـيـده،                        

ليدل كيـږي چـې مـخـتـلـفـو تـګـالرو                 .   روغتيايي برخې ته يې وسپاري    
مثبتې او هم د ضعف ټكې درلودل، مګر په ټوليز ډول د عامې روغتيا              
وزات د روغتيايي خدمتونو د تامين لپاره د پام وړ پـرمـخـتـګ كـړي                

د دغه منبع بعضي غړي هم په مركو كې د دغه سند پـه اړه يـادونـه                    .   دي
تر اوسه  دغه پرمختګونه  يواځې د پروسې د ځانـګـړتـيـاوو پـه            .   كړېده

د دغه پرمختګ د اغيزې په اړه د يـوې ارزونـې             .   وسيله اندازه شويدي  
تر سره كولو سره  د يوه تر دوه كلونو په دوره كې كوالي شو چې پوه شو         
چې آيا څيړل شوي پرمختګ د افغانستان د خلكو لپاره كـوم مـثـبـتـې                  

 اغيزې درلودې كه نه؟ 

 دغه  سند په ټوليز ډول د تر السه شوې موخې راپور وركـوي،      څه هم كه  
خو ډيرې لويې ستونزې هم شته چې د افغانستان د روغتيايي سيستـم          

ښـايـي د افـغـانسـتـان           .   د پرمختګ پـه دوره كـې هـغـه حـل كـړل شـي                     
د عـامـې     :   روغتيايي سيستم د  ډول ډول ستـونـزو سـره مـخ شـي لـكـه                     

مـرسـتـنـدويـان،        -روغتيا وزارت په ټيم كې د ټولو عاملينـو شـامـلـول             
ناحكومتې موسسې، د روغتيايي مراقبت مصرف كوونكي او خپله د   

همدارنګه كه .   د بوردجه بندۍ په ټولو كچو كې       -عامې روغتيا وزارت  
پرمختګ دوامداره وي، د باور او وړاندوينې وړ مالي تـخـصـيـصـات               

فـنـي مـرسـتـه د عـامـې              .   به د څو كلونو لپاره اړين وي)   ځانګړي شوي ( 
كـې    (GCMU)روغتيا د مهمو اړتياوو په كتار كـې ده؛ نـه يـواځـې پـه                      

د  . بلكه د هغه په نورو مهمو برخو كې او همدارنګـه پـه واليـتـي كـچـه             
تړونونو د كړنالري په هكله بايد منظمه ارزونه وشي، لكـه د ټـولـيـزو                  

تيارول د عامې روغتيا د وزارت )   قرارداد( مواردو لپاره د ټوليز تړون    
د تقويتي كړنالري په وسيله، خصوصې سكتور ته د فرعي قـرارداد د              

ې رقـابـتـى پـروسـه بـايـد تـقـويـه شـي او سـيـمـه ايـز                             .   وركړي له الرې  
  . هم بايد پرمختګ وكړيناحكومتې موسسې

روغـتـيـايـي     )   آشـفـتـه   (  كـال شـيـتـه            لـمـريـز     1380په يو بل تعبير كه د         
وضعيت په نظر كې ونيسو، هغه پرمختګونه چې په اوسني مهال كـې              

تر سره شوي دهغه ډلې څخه دي چې په آسانۍ كوالي شو هغه تـر السـه                  
په سيمه ايزه كچه د روغتيايي پاملرنې تامين، په هـغـه ځـايـونـو             :   كړو

كې چې هلته روغتيايي خدمتونو ته السرسي په ښه ډول وي، پـه هـغـه                 
خايونو كې چې  انسانى پانګې په نسبى ډول زيات شتون لري، په هغـه    
خايونو كې چې هلته كتنيزه پروسه په منظمه او عاقالنه توګه د تطبيق             

ښايي د نورو پرمختګونو څخه د لويو ستـونـزو لـكـه نـامـنـظـم             .  وړ وي 
مـالـي سـيـسـتـمـونـه او             )   شـفـاف  ( مديريت، نه  بسيـا كـوونـكـي راڼـه               

په نورو برخو كې    .   نامنسجمې ځواب وركونې په وسيله مخنيوي وشي      
د نا ډاډمنې امنيتي وضعې، په ټول دولت  كـې نسـبـي ضـعـف او بـد                        
اقتصادي وضعيت چې په هغه كې پرمختګ د ډيرو افغانانو لپاره پـه              

 كال نه وروسته مينځ ته راغلـي، وجـود     2002نا محسوس ډول يواځې د  
 .لري

، د دغه خبرتيايي سند د مثبت بيان طريقه د قصد لـه       دې نه تير شو   كه د 
خوښۍ دوران ته چې د افغانستان اوسـيـدونـكـو هـغـه تـه                  د  .   مخې وي 

منتظر دي چې دولت به د هغوي د ژوندانه د ښه والي لپاره كـار وكـړي             
 د عامې روغتيا وزارت د دوي د شركبانـو د        خو  " ډير وخت نه دي پاتې    

مالتړ سره، پاروونكې پريكړې، راتلونكي نګرانه سياستونه چې نوي 
او د افغانستان د جنګ نه وروسته شرايطو سره متناسـب وي تـر سـره            

وزارت هـمـدارنـګـه د خـپـلـو مـوخـو د عـمـلـي كـولـو لـپـاره                                 .   كړيدي
كه بيا هم وكوالي شي پـرمـخـتـګ تـه دوام وركـړي او                    .   ټينګاركړيدي

همدارنګه په اغيزمنه توګه اغيزې مستندې او پيښې ابالغ كـړي، نـه               
يواځې د روغتيايي خدمتونو د تامين لپاره بلكه د سياسي چاپيـريـال             
په دوامداره ساتنه كې چې د ټولنې د امنيت د تاميـن، سـوكـالـتـيـا او                     

 . روغتيا لپاره ډير ارزښتناك دي

 :  د بيان شويو مباحثو پر بنسټ وړاندې كيږيوړانديزونهالندې 

 : د عامې روغتيا وزارت بايد

د اړيكو يوه تګالره جوړه كړي تـر څـو پـه اوسـنـي دولـت كـې د                             •
اصلي پالن جوړوونكو او د افغانستـان اوسـيـدونـكـو څـخـه پـه                    

 . خبرتيا د السته راړونو او نوښتونو نه ډاډ ترالسه كړي

جمهور رئيس او نور لوړ رتبه عاملين د روغتيايـي خـدمـتـونـو د                   •
 وړاندوينې شوې بودجې په تضمين كې شامل كړي
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د هر يوه د قراردادي تګالرو د ښه ځـانـګـړتـيـاوو څـخـه د ټـولـيـز                    •
 .سيستم د ښه والي پمنظور كاري تړونونه وكړي

خلك د څه ډول خدمتونو غـوښـتـونـكـي        :   ددې په اړه څيړنه وكړي     •
دي او د قـراردادي پـالن د اجـرا څـرنـګـوالـئ او د روغـتـيـايـي                              
خدمتونو بنسټيزه ټولګه تر اوسه او د هغه اغيزې؛ د روغتيايـيـز             
سلوك سره د امنيت اړيكه ؛او د ټولنيز روغتيايي سيستم د كـار          

 . څرنګوالي

 :د عامې روغتيا وزارت او د هغه شريكان بايد

همدارنګه د عامې روغتيا وزارت تقويتي پـروګـرام پـه واليـتـي                  •
روغتيايي دفترونو كې تقويه كړي تر څو دوي وكوالي شي خـپـل           

دغه امر كوالي شي چـې پـه       .   مسئوليتونه په ښه توګه تر سره كړي     
منځنۍ اداري كچه د روغتيا په برخه كې د تعهداتو د زيـاتـوالـي           
سبب وګرځې او د ناحكومتې موسسو د شريكانو پـه تـوګـه نـه د              

دغه امرد خـدمـتـونـو د تـامـيـن پـه                 .   ( رقيبانو په توګه تثبيت كړي    
 ). مقابل لوري پورې اړه لري

مــرســتــنــدويــه پــروســې تــه دوام وركــړي تــرڅــو پــه روغــتــيــايــي                 •
 . موسساتو كې ظرفيت او روڼوالئ مينځ ته رواړي

د وزارت د نـورو بـرخـو سـره پـه                    (GCMU)ې   ډاډ تر السه كړي چـ       •
همغږۍ كې پاتې كيږي   او د روغتيا وزارت د نورې برخې د دغـو           

 . مرستو نه د برخمن كيدو لپاره تقويه كړل شي

د پالن شوې  بودجې د   /   په پراخه برخو كې د تمر كز پيدا كونې نه           •
تمر كز او تنظيم نشتوالي د مقتضي پريكړو پر پيژندنـې چـې پـه                 

 .واليتې يا كوچنيو كچو ښه تر سره كيږي تر سره كړي

 :لپاره وړانديزونه) بسپنه وركوونكو(د مرستندويانو 

هڅه وكړې د روغتيايي  جـاري او وړانـدويـنـه شـوې بـودجـې د                         •
 .تامين تضمين وكړي
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د پاليسي جوړونې بهير ته آسانتيا او د اجرائيوي فعاليتونو د كارولو يوه خپلواكه څيړنيزه موسسه ده چې  (AREU)افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره د 
سربېره پر دې د افغانستان څېړني او د ارزونې اداره په ځغرده هوډ كړئ دئ چې له دې الرې د څېړنې فرهنګ تـه         .   ړنې تر سره كوي   يلپاره د كار وړ مطالعې او څ      

د دغه ادارې تر ټولو اړينه موخه دا ده . ه، تحليلي ظرفيتونه رامنځته د معلوماتو د تحليل او شننې فرصتونه برابر او د خبرو او اترو فضا ته پراختيا وركړيدو
 .و  د ژوند په بهير كې ښه والۍ راوليكچې د خپلو فعاليتونو په بهير كې د افغانستان د خل

بـېـال   دغه اداره د مرسته كوونكو ټولنو له خوا منځته راغلئ او د مرسته كوونكو موسسو استازي، د ملګرو ملتونو سازمان، نادولتي مـوسـسـې او  نـورې                
 . بېلې موسسې د رئيسه هيئت په توګه پكې ګډون لري

همدا اوس، دغه موسسه د ملګرو ملتونو د مرستيال هيئت، د يوناما دفتر، د اروپا كميسيون، د مـلـګـرو مـلـتـون عـالـي كـمـيـشـنـرۍ، نـړيـوال بـانـك، د                                   
 . ډنمارك،ناروې، سويتزرلند، بريتانيا او سويدن د حكومتونو پوسيله تمويلېږي

 


