کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی

د اداری فساد پرضد د نظارت او ارزیابی

مبارزه با فساد اداری

مستقل او مشترکه کمیته
Independent Joint Anti-Corruption
Monitoring & Evaluation Committee

اػالهیِ هطبَػاتی
ديمیه گسارش ربع يار کمیتٍ مستقل مطترک وظارت ي ارزیابی مبارزٌ با فساد اداری پیرامًن تطبیق سفارضات در يزارت صحت
عامٍ افغاوستان
کابل ،افغاوستان 14 :دلً  :1931کویتِ هستقل هطتشک ًظاست ٍ اسصیابی هباسصُ با فساد اداسی ،اهشٍص دٍهیي گضاسش ًظاستی سبغ ٍاس خَیص سا پیشاهوَى
تطبیق سفاسضات گضاسش «اسصیابی آسیب پزیشی ّای فساد اداسی دس ٍصاست صحت ػاهِ» ًطش هی ًوایذ .کویتِ ًظاست ٍ اسصیابی اص تطبیق سفاسضات خَیص
دس ٍصاست صحت ػاهِ افغاًستاى ،بطَس هٌظن ًظاست ًوَدُ ٍ ّش سِ هاُ گضاسش ًظاستی خَیص سا ًطش هی ًوایذ.
ٍصاست صحت ػاهِ افغاًستاى دس ایي سبغ گضاسش دّی(اکتبشًَ ،اهبش ،دساهبش) ،دس هَسد تطبیق سفاسضات کویتِ ًظاست ٍ اسصیابی ،اقذاهاتی سا اتخار ًووَدُ ٍ
دس ػشصِ ّای هختلف ،پیطشفت ّایی داضتِ استٍ .صاست صحت ػاهِ ،اداسُ هلی تٌظین اهَس دٍایی ٍ هحصَالت طبی سا بِ ّذف ًظاست اص هاسکیت ّوای
دٍا ،جَاص دّی فؼالیت ّای تاسیسات ٍ فاسهسست ،ثبت ادٍیِ ٍ هحصَالت صحیً ،ظاست اص کیفیت ٍ قیووت دٍا دس بواصاس ایجواد ًووَدُ اسوت .اداسُ هلوی
تٌظین اهَس دٍایی ٍ هحصَالت طبی ،اص هجوَع  79:کوپٌی تَلیذی خاسجی کِ دس ایي داسُ ثبت گشدیذُ بَدًذ 58 ،کوپٌی سا حوزف ًووَدُ اسوت ٍ ًیوض
«طشح ثبت هجذد ضشکت ّا» سا سٍی دست داسدٍ .صاست صحت ػاهِ افغاًستاى ،یک هشکض سسیذگی بِ ضکایات سا ًیض تاسیس ًوَدُ است .هشکض سسیذگی
بِ ضکایات ٍصاست صحت ػاهِ ،با آًکِ یک اداسُ ًَتاسیس هی باضذ ،دس حذٍد  021قضیِ ضکایت سا سسیذگی ًوَدُ استٍ .صاست صحت ػاهِ افغاًستاى،
دس جشیاى ایي دٍسُ گضاسش دّی ،استشاتژی هباسصُ ػلیِ فساد ادسی سا کِ ّوِ سفاسضات کویتِ ًظاست ٍ اسصیابی سا دس بش هی گیشدً ،یض تذٍیي ًوَدُ کوِ اص
تطبیق آى دس سبغ بؼذی گضاسش اسایِ خَاّذ ضذ.
بطَسی کلی ،اص هجوَع  008سفاسش کویتِ ًظاست ٍ اسصیابی بِ ٍصاست صحت ػاهِ 07 ،سفاسش بطَس کاهل 96 ،سفاسش بِ طَس قسووی تطبیوق گشدیوذُ
است ٍ دس هَسد  71سفاسش اص سَی ٍصاست صحت ػاهِ ّیچ اقذاهی صَست ًگشفتِ است .ػوالٍُ بوشآى ،دس ٍصاست صوحت ػاهوِ افغاًسوتاى بوشای تطبیوق
سفاسضات کویتِ ًظاست ٍ اسصیابی ،چالطْایی ٍجَد داسًذ .هیاى بؼضی اص سیاست ّای ٍصاست صحت ػاهِ ٌَّص ّواٌّگی ّای الصم بشای تطبیق سفاسضات،
ٍجَد ًذاسًذ ،چٌاًچِ دس بؼضی هَاسد هؼلَهات هتٌاقض ٍ هتضاد ّوشای کویتِ ًظاست ٍ اسصیابی ضشیک ضذُ استّ .وچٌواى ،اص سوَی بؼضوی سیاسوت ّوا،
هقاٍهت ّایی دس بشابش تطبیق سفاسضات ًیض احساس هی ضًَذ کِ ایي اهش پشٍسِ ًظاست اص سَی کویتِ ًظاست ٍ اسصیابی سا گاّا با چالص هَاجِ هی ساصد.
درکل ،اقدامات يزارت صحت عامٍ افغاوستان در جریان سٍ ماٌ اخیر مثبت بًدٌ ،اما َىًز تااییرات ي وتاایآ ن در سا تًر صاحت
محسًس وبًدٌ است .کمیتٍ وظارت ي ارزیابی ،اقدامات يزارت صحت عامٍ را در جریان سٍ ماٌ اخیر ،مثبت ارزیابی وماًدٌ ي وارا
ستایص می کىد.
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