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  :منظر  پس
بحران در اکثر حوزه ھا و ولسوالی ھا  اجتماعی بیرون شود. یھا ھا و از ھم گسیختگی جنگافغانستان سعی دارد تا از زمان 

یھ مردم اجتماعی ادامھ دارد.شاخص ھای صحی در مورد مصابیت ھا و وفیات گروپ ھای اول - بی ثباتی اقتصادی ھا و از  جنگ
ند نبھ ضعیف ترین حالت باقی مانده است.این نتیجھ توجھ کم بھ اسباب امراض صحی بھ اندازه کھ انھا انکشاف میک ساخھدر این 

ھم باید بھ صورت سیستماتیک آغاز شود. آب میباشد. توجھ بھ اسباب مریض و معلولیت از طریق مداخالت صحت محیطی تا ھنوز 
تخریبات باعث جنگ ھا  و محنصر بھ نفوس اصلی مراکز است. بصورت ابتدائی بوده مودن کثافات ، بھداشت ، برق و برطرف ن

است.آکثر تعمیر ھا تخریب شده،  باقی مانده اند ، برق برھم خورده و سیستم اب تخریب شده  شدهزیربنا ھا و سیستم ھای عامھ  
جھ بیکاری در سراسر کشور از درجھ بلند فراتر رفتھ و ھمراه با اند ، سرک ھا نامکمل و بدون حفظ ومراقبت باقی مانده اند. در

در کوتاه مدت است. چون اعضای مختلفھ جامعھ سعی دارند تا زندگی بھتر را ھمراه با منابع محدود مالی ، محدویت د رایجاد شغل 
را در نظر بگیرد در اکثر حاالت بھ روش ھای کھ خطرات فردی و اجتماعی  کافیدانش محدود و سطوح مھارت ھا بسازند ، توجھ 

ناشناختھ و یا نادیده  بوده است. کھ صدمات و امراض نتیجھ ان است. روش ھای صحت عامھ در حالت نادیده گرفتن است زیرا 
انونی و رھنمود ھا یا حمایت از دفاتر صحت قسکتور خصوصی برای انکشاف فعالیت ھای تجارتی خویش بدون رھنمائی درست 

  .ارندعی دسعامھ 
افغانستان بھ تعدادی از مسایل اساسی صحت محیطی مواجھ است. بطور مثال آب آشامیدنی غیر مصؤن، ناکافی بودن تسھیالت 

ه نادرست مواد فاضلھ جامد و خطرناک ، ملوثیت ھای کمیاوی، کیفیت پائین ھوا و استفاده رآب رو (ابکش) و تھیھ آب، ادابھداشتی، 
  . میباشد ل اکمال ، زخیره و انتقال و تشدید ان ذریعھ روش ھای ضعیف صحیغیر صحی غذا در تمام مراح

ھای کھ مردم ضرورت ھا را بیان میکنند ولی نمیتوانند روش  ن دانش و روش ھای را بخصوص در جانتایج سروی خالھای میا
خیر تخمین شده است کھ صرف ھای سفارش شده بھداشتی را از باعث عدم موجودیت اب و تسھیالت تعقیب نمایند. در سروی ا

% در ساحات روستائی  بھ تھیھ آب 18% در ساحات شھری و 43کھ  دسترسی بھ تھیھ آب دارند % خانواده ھا در افغانستان 23
  سال 5% وفیات اطفال کمتر از 30.5اسھاالت باعث ارائھ میدارد کھ  2001. یک مطالعھ در سال  ٰ◌  اصالح شده دسترسی دارند

فیصد میان اطفال  50الی  20سایر مطالعات شیوع اسھاالت را در کشور بین  سال شده است.  ² 9الی  5یات اطفال وف   40و % 
  ارائھ کرده اند.  ³کمتر از پنج سال

شاخص ھای اجتماعی در کشور منحیث یکی از پائین ترین شاخص ھای انکشاف یافتھ در جھان در رابطھ بھ سطوح تعلیماتی ، 
نھ تنھا  انکشاف وح مھارت ھای مسلکی ، فقر ، جنسیت و حقوق آزادی بشر شناسائی شده اند .در اکثر ساحات درجھ سواد ، سط

نیافتھ اند بلکھ خرابتر ھم شده اند. برگشت کننده گان و مھاجرت ھای داخلی مردم ھم از قبل فشارباالی مراکز شھری از باعث فشار 
کیفیت پائین ھوا در  د کرده است.ا، اداره مواد فاضلھ و استفاده منابع ایج پائینندرد ھای بیشتر محیطی ھمراه با سکونت ھای با ست

است.  شدهساحات مزدحم و در تحت قواعد شھری در افغانستان باعث تاثیرات مربوطھ عمده صحی و اقتصادی باالی سیستم صحت 
ً دان فوس بھ افزایش استفاده از وسایط نقلیھ ، کیفیت مواد سوخت در ساحات پرن ستھ شده است کھ اسباب عمده آلوده گی ھواحاال کامال

  ارتباط دارد. سوخت بخصوص برای آشپزی داخل خانھ  بھ موادو بھ اندازه کم   ، تولید برق
کیفیت محیط  را خرابتر نموده  کھ سبب تاثیرات مختلفھ صحی مانند نفس تنگی ، انتانات حاد طرق تنفسی و انتانات چشم میگردد و 

  کن بھ سقط ھای بنفسی نزد زنان حاملھ طوریکھ تحقیقات جدید ارائھ میکند ، کمک نماید.مم
  
  

یک موضوعی کھ آلودگی ھوا ، آب و بھداشت ، تصادم ھای خانگی و حاالتی کھ ناقلین ناشی امراض  مسکن گزینی غیر صحی
م ، ساختمان ھای حا ساحات رھایشی مزدساری را تشدید میدھد ھم یکی از ساحات مورد عالقھ وزارت صحت عامھ است زیر

نادرست و ساحھ کاری نامناسب از باعث فقر و عدم تطبیق قواعد و یا عدم قبول  قواعد باالی صحت و بھزیستی فامیل ھای 
ست . برعالوه فاضلھ جات نیکافی  برطرف نمودن انھا وساحات شھری و روستائی تاثیر دارد. جمع آوری مواد فاضلھ جامد 

ً در شھر دیده میشود. کدام سیستم درست اداره مواد فاضلھ از باعث مراقبت ھای صحی  زبالھ دانیه و پراکند ھای کوچک معموال
ً مواد فاضلھ مراقبت صحی منتن با فاضلھ جات جامد شھری مخلوط میگردد. و در زمین باز برطرف  در شھر وجود ندارد. معموال

در بعضی ساحات افزایش میدھد. را اضلھ افزایش سطوح ناقلین ناشی از امراض مسوالنھ مواد ف میگردد. برطرف نمودن غیر
 میگردد.  ھاصدمات پیادروافزایش سرک ھای جدید سرعت ترافیکی افزایش میابد و بلترتیب باعث 

 ً مدنی (داخلی) موجودیت ابزار منفجر شونده از باعث ادامھ تجربھ خشونت ھای خطرات مھمات منفجر ناشده و بھ افغانستان اکثرا
ً در مورد یورانیوم بھ مصرف رسیده  و خدر کشور  رات ضیانبار صحت طمواجھ بوده است.حد اکثر وزارت صحت عامھ قبال

  .بمباردمان ساحات روستائی اظھار نظر نموده است  مھمات درمحیطی از باعث استفاده از
  مک میکند.کشور ک صحیشدن شاخص ھا ضعیف در نبود دانش در مورد اسباب امراض 

  
ساختار ، سیستم ھا و ظرفیت منبع بشری دولت در چوکات فشار ھای زمانی و ظرفیت جذب ھزینھ و در محدوده کارمندان ماھر ،

ً احیا میگردد. برعالوه جامعھ  و  یفراموشاز تعلیمات فراگیر و ارتباط در خود از طریق حالت و تبعیض جنسیت کھ جدید مجددا
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روش ھای عملی ناشناختھ شده قبلی و ترکیب موضوعات شامل صحت عامھ و  ازک قوس سرنشیب را محرومیت قرار دارند ، ی
  افراد تجربھ میکنند.

  
دونر در باید برای مسایل صحت محیطی مورد توجھ قرار گیرد و محراق توجھ کمک ھای تخنیکی نھاد ھای  ھم موانع  دیگری

مادران و اطفال  -ع مصابیت ھا و وفیات اولیھ را در گروپ ھای جامعھتا تنقیص سری یردقرار گ فراھم نمودن خدمات اساسی
بدست آید. این توجھ منتج بھ نتایج عالی در سراسر کشور شده است. گرچھ این ھم در فرھنگ کھ متمرکز بھ فراھم نمودن مجموعھ 

ً در وزارت  فع ضروریات صحت عامھ وزارت صحت عامھ منتج میگردد. در حکومت ورخدمات صحی اساسی جھت  مشخصا
بخصوص یک چوکات  صحت عامھ سیستم و پروسھ ھای کھ جھت گرفتن این ضروریات و سیع ھنوز ھم باید انکشاف داده شود.

، شناسائی مشکالت بصورت ستراتیژیک و بین السکتوری برای دریافت و بسیج نمودن متخصصین کھ برای مراقبتعملی کاری 
ھم یک مانعھ بزرگ در این اسائی ، استخدام و انکشاف داده شود. برعالوه زمان نبود ھزینھ عملی نیاز است و جواب ان باید شن

  ساحھ و در این زمان است.
  

در این سنارویو و موانع وزارت خانھ ھای مربوطھ مختلف دولت افغانستان سعی دارند تا قوانین ، پالیسی ، ستراتیژی ھا و پالن 
  اف دھند تا بھ اولویت ھای کلیدی صحت عامھ رسیده گی صورت گیرد.ھای تطبیقی و تقویت سیستم را انکش

.. تمام وزارت خانھ ھا بھ ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان موجود استاسناد ھای مختلف دولت برای رھنمائی این پروسھ با ارزش 
کھ از اسناد ستراتیژی ھای  و یمشخص سکتور یکھ حاوی ستراتیژی سکتور صحت و تغذی ھمراه با پالیسی ھاراجع میگردد 

  است. ،اصلی نزول میکند
  
 . اساس برای این پالیسی2
  

مسکن و کانفرانس ملل متحد در مورد  1992) در ریودی جنریو در سال UNCEDشاف (ککانفرانس ملل متحد در مورد محیط و ان
ستراتیژی جھانی برای صحت و محیط  .شتپیام ھای مھم برای صحت و محیط دا 1992) در استامبول سال IIبشر (ھبیتات  گزینی

اسامبلھ ھای صحت  46کھ با ھمکاری نزدیک دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی سازمان صحی جھان انکشاف داده شده است توسط 
، دفتر ساحوی برای مدیترانھ  ,WHA 46.20مورد قبول قرار گرفتھ است. بعد از اسامبلھ صحت جھانی  1993جھانی در سال 

. این ستراتیژی توسط کمیتھ ساحوی مورد قبول قرار تھیھ کردند را ) یک ستراتیژی ساحوی برای صحت و محیطEMROی (قشر
  گرفتھ و اعضای کشور ھای عضو را وادار نمود تا ستراتیژی ھای ملی خویش را برای صحت و محیط تھیھ  نمایند.

1  
وزارت صحت میدارد کھ ) بیان HNSSصحت و تغذی ( ) ، ستراتیژی ملی سکتورANDSستراتیژی ملی انکشافی افغانستان (ا

روش  ،اظت محیط ، فدر ھمکاری با سایر وزارت خانھ ھای مربوطھ ، دیپارتمنت ھا و اداره ملی حعامھ منحیث مسؤل مرکزی 
عدم ،  حشرات ناقلشاخص ھای صحی ، –از باعث فقدان  نماید.و رھبری قوه صحی فراھم در برطرف نمودن خطرات بال راجامع 

ضره ـواد مـم رابطھ بھپالیسی عامھ در موجودیت  حفظ الصحوی ، مسایل امنیتی، عدمضعیف تھیھ اب کافی ، بھداشت و روش ھای 
برطرف نمودن مواد فاضلھ، آلودگی ھوا و عدم کنترول از  ن) محالت نا مصؤن عامھ، ، نمک بدون آیودی( سگرت، آرد غنی ناشده 

حالت  HIVو   دیزاین نادرست خانھ ھا، عدم مصونیت غذائی ، سؤ استفاده از مواداستفاده دوا ، صداھا ، روش ھای نا مصؤن سرو
  است.شده بصورت قابل مالحظھ ضعیف صحی مردم افغان  عمومی 

  
فکتور ھای از باعث بلقوه صحی  ناگواروکالت و حمایت از افزایش آگاھی و درک نتایج  در ھمکاری مشخص وزارت صحت عامھ

مراقبت  فاضلھ، عدم تسھیالت کافی بھداشتی، اداره نادرست برطرف نمودن مواد فاضلھ جامد و مواد نامناسب انند تھیھ آبمحیطی م
 عامھ دولت ، سایر دیپارتمنت ھای بین الوزارتی و سکتور  در  میان سایر فکتور ھا برای ھای صحی و  سطوح بلند آلودگی ھوا 

  معروض بھ خطر میباشد.
  
 /باالی ستراتیژی لترتیب ا) کشور تاکید دارد و بNEPHپالیسی ملی صحت محیطی ( تھیھلی انکشافی افغانستان باالی ستراتیژی ما
د.گرچھ وزارت صحت عامھ پالیسی ھا و ستراتیژی ھای میکنستراتیژی ھا برای تطبیق و پالن ھای عملی مربوطھ ھم تاکید ا

و اکثر این ستراتیژی ھا حاوی رفرنس نفوس و شاخص ھای است کرده  متعددی را جھت رھنمائی انکشاف سیستم صحی  ایجاد
ً صحت عامھ  وزارت ھنوز ھم از محراق اولیھ عرضھ خدمات صحی فاصلھ دارد.ولی اولویت ھای صحی میباشد ، و مشخصا

طح والیات صورت اغاز کرده و پیشرفت ھای مھم ھم در سطح مرکز و ھم در س را  صحت عامھ اصالحات اولیھ و تعین اولویت ھا
کھ والیات را قادر میباشد  یا ساحوی Decentralizeگرفتھ است. این اصالحات شامل پروسھ پالنگذاری ستراتیژیک بصورت 

  میسازد تا ظرفیت ھا و نیازمندی ھای والیت  خود را  شناسائی نمایند تا بصورت ملی ساحات اولیھ صحی را مورد توجھ قرار دھد.

                                                 
" 2006-2005و ستراتیژی ملی صحت  2009-2005: پالیسی ملی صحت  2003" ستراتیژی صحی موقت 2002پالیسی ملی صحت  بطور مثال1    

) و پالیسی انکشافی EPHS) ، ستراتیژی مجموعھ خدمات اساسی شفاخانھ (BPHSستراتیژی ملی سکتور صحت وتغذی: مجموعھ خدمات صحی اساسی (
  ستراتیژی صحت باروری : ستراتیژی صحت اطفال و نوجوانان در میان سایرین منابع بشری :
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بسازد کھ در کجا   شخصو بھ تعقیب ان ستراتیژی ھای را انکشاف خواھد داد تا م یسی صحت محیطی وزارت صحت عامھ پال
برعالوه این . وقایھ نمودموثریت بصورت محیطی  ناگواریا خطرات ناشی از فکتور ھای  از امراضھستیم و چگونھ میتواند 

تغیر در محیط ساختھ شده و سلوک فردی انکشاف  محیطی جھت حمایت از توزارت رھنمود ھا را در مورد روش ھای خوب صح
   .خواھد کردو توزیع 

 اسناد مربوطھ پالیسی:

صحت عامھ در ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان بمثابة یک ُبعد خدماتی صحت محیطی 

)ANDS .واضیع گردیده است ( 

 خواھد بود.ذیل قرار  کنتایج متوقع از مقاصد ستراتیژی

  
  بود محیط در شھر شامل جمع آوری کثافات بھ پروگرام ھایآغاز

 ، آن)و برطرف نمودن آشغال(
  نپروسھ ھا برای جمع آوری و برطرف نمودتعیین ایجاد تاسیسات و 

 ھامواد فاضلھ از فابرکات کوچک در شھر
  توسعھ پروگرام ھای بھبود محیط شھری بشمول سیستم ھای فاضل آب و

  آنآغاز پروگرام ھای استفاده از 
  نقش و مسولیت ھا برای تعلیمات و آگاھی دھی در و تعیین ایجاد

 مورد محیط
 و پروژه ھا جھت ارتقاء تعلیمات و آگاھی دھی در  ھاپروگرام  طرح

مورد محیط . ( در بین ھمھ در مورد صحت محیطی، حفظ الصحھ شخصی، 
زمین، مباحثھ در مورد بیودایفرستی،  فرسایشآلودگی ھوا و آب ، 

 )بل تجدید و موثریت انرژیارتقاء انرژی قا
 در کوریکولم درسی مکاتب، محیطی صحت  محیط و موضوعاتتن خشامل سا

 مواد ضمیموی. بمثابة پوھنتون ھا
 نامناسباھمیت توجھ باالی اسباب صحت و رفاه  ازیک مثال           

 ستراتیژی ملی صحت و تغذی ارائھ شده است:ادر
از طریق تقویت مدیریت جامع و کنترول بھتر امراض غیر ساری           

 . .، کنترول و تداوی ویکم مصرف اقدامات وقای
  ماده گی صحی در سطوح ملی و آ تفصیلیانکشاف و نھادینھ ساختن پالن

بھ حاالت موثر و بموقع  پاسخوالیتی و تخصیص منابع مناسب برای 
 .اضطراری طبیعی و ساختھ دست انسان

  تطبیق پروگرام ھای ارتقاعی و وقایوی کھ مشکالت عمده صحت عامھ را
ن ، آتوجھ قرار دھد مانند منع مواد مخدر و استفاده از  در محراق

 / ایدز ، کوری  و حوادث ترافیکی  HIVسگرت کشیدن ، 
 لقوه فکتور ھای محیطی اصحی ب ناگوار اثراتافزایش آگاھی و درک از

عدم تسھیالت کافی بھداشتی ، جمع آوری و  آب ، نامطلوبمانند تھیھ 
استفده از صحی ،  تبرطرف نمودن ناکافی کثافات، مواد فاضلھ تسھیال

 بلند آلودگی ھوا. میزان(شخصی) و  ھغذای نا مناسب و حفظ الصح
 

 پالیسی ملی صحت محیطی برای افغانستان .3
 

 )Vision( دگاهـدی
 

ھم مواجھ است فرابھ ان کھ افغانستان ی اداره موضوعات صحت محیطی یک چوکات کاری را براپالیسی ملی صحت محیطی 
و برآورده ساختن مکلفیت ھای  خرابی محیطبرای اداره مسایل بین السکتوری و ھم اسباب اساسی  میسازد. برعالوه این یک رھنما

 بین المللی میباشد.
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افغانستان توانمند با ظرفیت رقابت منطقوی برای رسیدگی و حضور {
متکی و مسایل بین السکتوری دارة سالم چالش ھای صحت محیطی ا

خط ومشی (پالیسی) معیاری و رھنمود مشخص در جھت ادای تعھدات بر
 ملی و بین المللی} 

 )Overall Goal( رامـم
سبب این از درجھ مریضی نقیص تخطرات اولیھ محیطی ،  در مقابلصحت افراد حفاظت از  شامل ھدف پالیسی صحت محیطی

   .میباشد فکتوتر ھا و تقویت ظرفیت دولت افغانستان جھت بھبود کیفیت زندگی اتباع خویش
مواظبت از صحت عبارت از: صحت محیطی ملی مرام کلی پالیسی {

افـراد در برابر خطرات و عواقب ناگوار فکتورھای محیطی، کاھش 
میزان مصابیت بھ امراض ناشی از آن، و تقویت و ارتقاء ظرفیت 

 افغانستان در جھت بھبود کیفیت زندگی اتباع کشور میباشد}   حکومت
 

 )Objectives( اھـداف
 از طریق: جامعـة افغانیصحت و رفاه  تقویت

 تطبیق در تصمیمگیری و محیطی صحت ادارة  کلیدینقش  افزایش
 یانکشافبرنامھ ھای محیط و حفاظت از ی پروگرامھا

  و مسئولر ھای مربوطھ سکتو محیطی وھماھنگی و ھمکاری میان صحت 
  ظرفیت ملی از طریق انکشاف منابع بشری در چوکات صحت محیطیتقویت 
 ایجاد ادارة باظرفیت و بھبود   یک ظریف بھبود یافتھ تخنیکی)

(نوت:    صحیبرای مراقبت و ارزیابی خطرات محیطی یافتة تخنیکی) 
 )قابل فھم نیست؟؟جملھ کامالً 

 افزایش بوسیلة صحت محیطیخدمات کار (قوای بشری)  تقویت نیروی 
و  یشافکانھای  برنامھ ء، ارتقایو انکشاف اتیتحقیق پروگرام ھای

 آموزشی و پالنگذاری برای آینده .
  سطح مسایل صحت و محیط در با  رابطھدر عامھ آگاھی بلند بردن

و انکشاف فرصت ھای آموزشی در مورد   سطح عامھو  یتطبیق ،پالیسی
(کمی مبھم ترجمھ شده،   ات صحی در افغانستان.محیط و ارتباط خطر

 کھ نیاز بھ اصالح دارد)
  ھای ستراتیژی ابرای انکشاف الزمھ شناسائی مسیر و انکشاف ابزار

 .صحت محیطی بخش در  لیسرمایھ گذاری محسکتور و  صحت محیطی

 اولویت ھای پالیسی:
اتیژی ستراساحات اولویت داده شده موجوده صحت محیطی افغانستان در 

 :انکشاف ملی افغانستان و ستراتیژی سکتور تغذی و صحت قرار ذیل است
 ان ب و موجودیتآکیفیت  .1
 بھداشت .2
 کیفیت ھوا ( داخلی و بیرونی) .3
اداره مواد فاضلھ بشمول مواد اضافی مراقبت صحی و مواد فاضلھ  .4

 خطرناک
 حفظ الصحھ) با استفاده مصؤنیت غذائی (  .5
 مناسب  مسکن .6
 ن عامھ)ئو، محالت نا مص ھا ول مصؤنیت سرکخطر تصادم ( بشم .7
 کنترول ناقل .8
 )بدون آیودین( سگرت، آرد غنی ناشده ، نمک مواد مضره  .9
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 GOAصحت محیطی در ستراتیژیھای اساسی یت واول ةساح 9نوت: گرچھ این 
ظرفیت فعلی وزارت صحت  ، ولی مطابقو وزارت صحت عامھ شناسائی شده است

 لست ھای خود شانرادیپارتمنت ھای شان ، عامھ و وزارت ھای ھمکار و 
شـدمیدھند تا  ترجیح و  ختھفراھم ساتدریجی ظرفیت و منابع را  ُر

 د.نتمام ساحات را تحت پوشش قرار دھ بدینترتیب
  
 پالیسی ابزار. 4
  

کھ باالی دولت افغانستان تحمیل شده  یبا افزایش شرایط شناسائی شده و موانع
و  مرام جھت نیل بھ در حمایت برای تراتیژی سا، یک تعداد ساحات کلیدی 

 کھ قرار ذیل اند:است گردیده  مشخصپالیسی  اھداف
 اضرار و ارزیابی  خطرات شناسائی  .1
 اقدامات صحت محیطی .2
 پالیسی و نظارتایجاد نقش   .3
 تنفیذ قانونقانون و  .4
 و اشتراک جامعھ عامھ آگاھی  بلندبردن سطح .5
 انکشاف منابع بشری  .6
 تقویت اساسی .7
  سیستم ھای معلومات صحی محیطی  .8

تعریف  ھم درھای کلیدی ستراتیژیک در روش بین السکتوری  شیوهھر یک از این 
وزارت صحت عامھ  ةدر چوکات کاری مدغم شدو ھم مراقبت و ارزیابی  ،، تطبیق 
پروسھ ھای ستراتیژی ، سیستم ھا و اپالیسی،  انسجامحمایت و  کھ شامل

(کمی  موجوده برای جریان اولیھ صحی و حمایت از خدمات استفاده میگردد.
 .ضعیف ترجمھ شده است کھ نیاز بھ مراجعة بھ نسخة انگریزی آن دارد)

 شناسائی اضرار و ارزیابی  خطرات 
  برای شناسائی و ارزیابی اضرار صحی معین شده  مشترکمیکانیزم طرح

 محیطی بصورت دوامدار 
 اپیدیمولوژیک امراض مربوطھ محیطی مطالعات طرح 
 یانسان معروضیت انکشاف مراقبت مناسب از کیفیت محیطی و ارزیابی  
 پالنگذاری وقایوی ، اولویت بندی ، مدیریت و تصمیم گیری در چوکات  طرح

 محیطی بھ اساس ارزیابی اضرار محیطی
  وژه ھای صحت محیطی تمام پر اثراتمیکانیزم جھت اجرای ارزیابی طرح

 انکشافی

 :اقدامات صحت محیطی

  تنقیص و مشترک جھت وقایھ ،  گونةانکشاف اقدامات مناسب صحت محیطی بھ
صحی میگردد و ھمچنان در  ناگوارکنترول فکتورھای محیطی کھ سبب تاثیرات 

سبب افزایش  تااین فعالیت ھا بصورت درست ارتقاء یابد بعضی ساحات لزومًا 
 گردد.راد افو بھزیستی  وضع صحی

  ب و حفظ الصحھ ؛ آ تھیھجھت تمرکز باالی اقدامات صحت محیطی مربوط بھ
فعالیت ھای بھداشتی ، اداره مواد فاضلھ مایع و جامد ، مصونیت غذائی 

لودگی ھوا ، مسکن مصؤن و محل کاری صحی آو حفظ الصحھ ، کنترول ناقل،
، ھا شاھراهنھا ، مصونیت آطبی و برطرف نمودن  ةفاضلمواد  کنترول، 

ثیرات صحت محیطی ، سرویالنس و مدیریت و تعلیمات عامھ در أارزیابی ت
  .. .مورد صحت محیطی و غیره

 
 نقش پالیسی سازی و ھماھنگ کننده وزارت صحت عامھ 
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 ترویج ایجاد ، تطبیق ،  باالیباید ھا لیت ئونقش نظارتی مس برای ایفای
ستراتیژی، قانون و ای ، ، تفسیر ، ھماھنگی و نظارت از تمام پالیس

 . معطوف گرددقواعد ملی صحت محیطی  
  ستراتیژی ھای مشخص محیطی اقابلیت تطبیق بودن  منسجممطمئین شدن از

ارائھ و ن آوی حمایستراتیژی اموجوده صحی و  ھای مطابق بھ اولویت
جھت شامل ساختن اقدامات  ی متذکرهستراتیژی ھاا مشوره ھای تخنیکی بھ

 صورت مناسب.محیطی ب تصح
 ھمکاری با سازمان ھای منطقوی و بین المللی 
 با تمام  یمسایل صحت محیط مورد فراھم نمودن معلومات و رھنمائی در

 مراجع ذیربط
  لسکتوری .افراھم نمودن مشوره برای ھمکاری و ھماھنگی بین 
 یمحیط اقدامات صحت کھ یھماھنگی و ھمکاری نزدیک با سایر مراجع ذیربط 

 میسازند.را فراھم 
 بھ حاالت اضطراری   پاسخارایة ی جھت لدر تھیھ پالن ھای احتما بریرھ

 صحت محیطی
  قانون و  رعایتاز  حصول اطمینانھمکاری با سکتور ھای مربوطھ جھت

 .مربوطھ )Standardsمعیارات (
  

  قانون و قواعد ملی صحت محیطی
    

 مناسب صحت محیطی  قانونتصویب  ایجاد و 
 صحت محیطی، در نظر داشتن فرھنگ ملی و اقتصاد. تھیھ ستندرد ھای 
 مشخص محیطی و تاثیرات انیا معروضیت ھای زمان برای تظاھرات مطابق بھ سیستم مراقبتی جامع و  یجادا 
 اقدامات کنترولی در سکتور ھای خصوصی و عامھ بھ اساس ارزیابی ضیانات طرح 

  افزایش آگاھی و اشتراک جامعھ
 تطبیق مراحل ابتدائی شناسائی مشکالت ، پالنگذاری صحت محیطی ، تعین اولویت ھا و  افزایش اشتراک مردم در

 .پروگرام
 انکشاف کمپائین ھای تعلیماتی صحی و حفظ الصحوی 
 صحت محیط بھ سطح ملی جلب ھمکاری شان برای پروگرام ھا و اقدامات بلند بردن آگاھی عامھ جھت تشویق و 
  برای فعالیت ھای متکی بھ خود. یانکشاف کار درشامل ساختن سازمانی ھای اجتماعی 
  نمایشات در مورد صحت محیطیسپانسر نمودن تضمین یا 
 . تھیھ بستھ معلومات صحت محیطی برای تعلیمات عامھ و معلومات : بطور مثال در محل کار ، مکاتب ، خانھ ھا و غیره 

 

  انکشاف منابع بشری:
 محیطی از طریق ایجاد پروگرام ھای تعلیمی و آموزشی در سطح کشور  تقویت انکشاف ملی منابع بشری در بخش صحت

 تا در سطوح مرکز ی و والیتی تطبیق شده بتواند.
  در مطابقت  با ستراتیژی ملی منابع بشری وپالن ملی منابع بشری ،انکشاف دادن کادر ھا و تیم ھای مسلکی صحت

 سر کشور تطبیق و اداره نمایند.محیطی در سطح والیتی تا اقدامات صحت محیطی را در سرا
  ایجاد سیستم آموزشی انگلیسی بصورت داخل خدمت برای افراد مسلکی صحت محیطی ، مانند کورس ھای کوتاه مدت و

 دراز مدت.
 

  تقویت اساسی 
 تطبیق پروگرام ھا در کشور ومراقبت و مدیریت خطرات  صحت محیطیلی و انستتیوت ھا جھت تقویت مقامات م  
 ستتیوت ھای والیتی جھت تسھیل بخشیدن پالن ھای ستراتیژیک بین السکتوری و نظارت ، در چوکات نقش تقویت ان

 صحت محیطینظارتی وزارت صحت عامھ ، و تطبیق تمام اقدامات 
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  انکشاف پالن کاری در تحت روش پالنگذاری جامع وزارت صحت عامھ برای صحت محیطی از طریق ھمکاری و
 ھماھنگی بین السکتوری

  محیطی را ارزیابی و  کثافاتتقویت میکانیزم ھای بین السکتوری ( بطور مثال کمیتھ ھا) تا خطرات صحی مربوط بھ
 مراقبت نمایند.

  مدیریتی و میکانیزم ھای ھماھنگ جھت تقویت صحت محیطی در وزارت صحت عامھ. ،مروری از ساختار ھای اداری 
 

  سیستم ھای معلوماتی صحت محیطی:
 در مطابقت بھ ستراتیژی، سیستم ھا و پروسھ م معلوماتی و مراقبتی یکسان ملی در مورد صحت محیطی انکشاف سیست

 .ھای ملی مراقبت و ارزیابی 
 افزایش ظرفیت ھای ملی برای طی مراحل نمودن سیستماتیک و استفاده از معلومات صحت محیطی 
  انکشاف منابع بشری در اداره معلوماتی صحت محیطی 
 ذیربط جھت انکشاف یک سیستم جامع معلوماتی صحت محیطی از طریق شریک مختلفھ  ی میان مراجع تقویت ھمکار

نمودن و ربط دادن ارقام مربوطھ تا پروفایل مشخص صحت محیطی کشور را انکشاف داده کھ اولویت ھا را برای اقدامات 
 بعدی معین سازد.

 

  . ساحات اولیھ اقداماتی صحت محیطی:5
  

دولت در تحت منابع کھ جھت تطبیق ان در و چالش عمده را برای  تفوس عمومی بھ ان مواجھ اند متعدد اساضرار صحی کھ ن
ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان و ستراتیژی  –کوتاه مدت دارد، میباشد. پالیسی ھای رھنمای کننده  وزارت صحت عامھ 

  اسائی میکند.ملی صحت و تغذی تعدادی از ساحات اولیھ را برای اقدامات شن
  

شاخص ھای صحی ،حشرات ناقل ، عدم  –از باعث فقدان  و این حالت حالت عمومی صحی مردم افغان بصورت قابل مالحظھ نامناسب باقی میماند 
تھیھ اب کافی ، بھداشت و روش ھای ضعیف حفظ الصحوی ، مسایل امنیتی، عدم موجودیت پالیسی عامھ در رابطھ بھ مواد مضره ( سگرت، 

رد غنی ناشده ، نمک بدون آیودین) محالت نا مصؤن عامھ،  عدم کنترول از برطرف نمودن مواد فاضلھ ، آلودگی ھوا و سروصدا ھا ، روش آ
  شدت میابد. HIVھای نا مصؤن استفاده دوا ، دیزاین نادرست خانھ ھا، عدم مصونیت غذائی ، سؤ استفاده از مواد  و 

   
و وزارت خانھ ھای ھم ظرفیت محدود فعلی این وزارت  GOAوزارت صحت عامھ و  با دانستن این شاخص ھای صحی ،

جھت اداره تمام شاخص ھا در این زمان میداند. برای اھداف ستراتیژیک پیشنھاد شده تا باالی شاخص ھای را ھمکار 
ً بھ بھبود فوری صحت و رفاه گروپ ھای اولیھ  د ھمراه با سایر ساحات کمک میکن –مادران و اطفال –مرتبط کھ مستقیما

پنج ساحھ برای اقدامات شناسائی  محدود کھ برای اثرات عمده و مثبت صحی برای تمام جامعھ دارد توجھ صورت گیرد.
شده است ، گرچھ با افزایش ظرفیت و منابع دولت اولویت ھای دیگر ھم بصورت مرحلھ وار مورد توجھ قرار خواھد 

  گرفت....

  کیفیت و موجودیت آب:
 کاری در شناسائی نیازمندی ھای اولیھ و پالنگذاری اقدامات با وزارت خانھ ھا و دیپارتمنت ھای مربوطھ ھم 
  آب آشامیدنی مصؤن)برای ایجاد قانون برای ارتقاء آب آشامیدنی مصؤن در افغانستان ( بطور مثال. عمل 
  کیفیت آب آشامیدنی ھایتھیھ ستندرد 
 تصفیھ آب  افزایش پوشش اکماالت آب و تسھیالت 
  بشمول البراتوار ھا برای ارزیابی کیفیت آب آشامیدنیایجاد سیستم مراقبتی و سرویالنس کیفیت آب 
  ارتقاء تکنالوژی ھای کم مصرف تصفیھ اب در سطح جامعھ و خانواده 

  بھداشتی:
 ارتقاء بھداشت در سیستم مراقبت صحی اولیھ 
 ده بیشتر از معلومات جھت پالنگذاری و مدیریتانکشاف سیستم مراقبتی از خدمات بھداشتی و استفا 
 ایجاد ستندرد ھای بھداشتی 
 مفیدیت خدمات بھداشتی بھره بردن ازبرای ھای جامع ارتقاء حفظ الصحھ  انکشاف روش 
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  کیفیت ھوا:
 خلیاآلودگی ھوا د  وسعت ایجاد قانون، قواعد و رھنمود ھای عملی جھت کم نمودن 
 ان وسعتھوای داخلی و حت برای کیفیت ایجاد ستندرد ھای مبنی بھ ص 
 ارتقاء اقدامات تغیر سلوک 
 افزایش آگاھی در مورد ھوای پاک در بین تمام نفوس 
  ارتقاء تکنالوژی ھای تولیدی پاک 
  آلودگی ھوا و صحت بشر را ارتباط دھد. معروضیت بھاجرای مطالعات اپیدیمولوژیک کھ 

  و خطرناک ناشی از مراقبت صحی:اداره  مواد فاضلھ جامد بشمول مواد فاضلھ 
 و خطرناک تھیھ رھنمود ھای ملی برای اداره مواد فاضلھ جامد 
 .ارتقاء اشتراک جامعھ در اداره مواد فاضلھ جامد شھرداری  بطور مثال: استفاده مجدد؛ کم نمود و در دوران مجدد انداختن 
 ضلھ خطرناکانکشاف ابزار برای ارزیابی خطرات و اضرار صحی ناشی از مواد فا 
  انکشاف رھنمود ھا برای مدیریت درست از اداره مواد فاضلھ مراقبت ھای صحی 
 . انکشاف بستھ آموزشی برای کارکنان مراقبت صحی در مورد اداره درست مواد فاضلھ مراقبت ھای صحی 
 تھیھ رھنمود در مورد جنبھ صحی اداره مواد فاضلھ خطر ناک 
 اد فاضلھ جامد.افزایش آگاھی برای اداره درست مو 

  مصونیت غذائی:
  وانین ، قواعد و رھنمود ھای مناسب در مورد مصؤنیت غذائی در ھماھنگی با سایر مراجع ذیربطقایجاد 
 انکشاف سیستم سرویالنس امراض برای بیماری ھای ناشی از غذا 
  ااستفاده از غذ مصؤن  ، پروسیجرھا و روش ھای تھیھ بستھ آموزشی برای استفاده از غذا 
 .افزایش آگاھی مردم عام در مسایل مصؤنیت غذائی در سراسر کشور 
  

  : اسناد کمکی و رھنمائی کننده.1ضیمھ 
  

  رد استفاده قرار گرفتھ اند:واسناد ذیل در تھیھ این اوراق م
جمھوری  HNSS (,08/2007-13/2012) ، ستراتیژی ملی صحت و تغذی (ANDSستراتیژی انکشافی ملی افغانستان ( -1

 ی افغانستان.اسالم
 1993سازمان صحی جھان . جنیوا  -ستراتیژی جھانی سازمان صحی جھان برای صحت  و محیط -2
 EMR (1993ستراتیژی حوزوی برای صحت و محیط ، سازمان صحی جھان ، دفتر حوزوی برای مدیترانھ شرفی ( -3
دفتر حوزوی برای مدیترانھ ، 1993برای صحت و محیط در حوزه مدیترانھ شرقی  سازمان صحی جھان  اجرائیپالن  -4

 EMR (1993شرفی (
 21ستراتیژی ھا بھ سطح کشور برای رفاه بشر در تحت اجندای  هصحت ، محیط و انکشاف: روش ھای جھت تھیھ مسود -5

 یوا سازمان صحی جھان ، جن
 2009-2006برای سازمان صحی جھان در افغانستان  ستراتیژی ھمکاری کشوری -6
 Timor Lesteپارتمنت صحت محیطی، وزارت صحت ، دولت جمھوری دیموکراتیک ستراتیژی صحت محیطی ، ، دی -7

,2005  
 پالیسی ملی صحت محیطی زمبابوی -8
 پالیسی ملی محیطی ، پاکستان -9

 پالیسی ملی صحت محیطی زامبیا -10
 NEPA (2005ورق بحث در مورد پالیسی: کنترول و اداره آلودگی ھوا در افغانستان ، اداره ملی حفاظت محیط  ( -11

  
  
  
  
  

 


