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 افغانستان بشر حقوق مستقل کميسيون

 یتمطبوعااعالمیه

 حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت مورد در تحقیق ملی نشر گزارش بهدر رابطه  

 

 ودسترسی شهروندان به خدمات صحی با کیفیت  حق قل حقوق بشر افغانستان با درک مشکالت موجود در زمینهتکمیسیون مس

 «یفیتبا ک وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی»شهروندان، تحقیق ملی در زندگی اجتماعی و فردی  و نقش آناذعان به اهمیت 

ارایه های آوردهای دولت افغانستان را در راستایی فراهم آوری شرایط و زمینهها و دستتا از این طریق ظرفیت .اندازی نمودرا راه

شخصی م و پیشنهادهایزمینه را شناسایی  نها ومشکالت موجود در ایچالش نموده ودر سطح ملی بررسی با کیفیت مات صحی دخ

  د.درس دولت و جامعه جهانی مطرح کنرا  به هدف رفع مشکالت به ا

یفیت حق صحت و حق دسترسی به خدمات صحی با ک »کهتأکید داردداکتر سیما سمر رئیس کمیسیون  مستقل حقوق بشر افغانستان 

دولت  هایهای دسترسی به آن از وظایف و مکلفیتآوری زمینهترین حقوق بشری شهروندان بوده و فراهمدیترین و بنیایکی از مهم

 «آید.به حساب می

سال  تا آخر ماه حوت آغاز گردید و 1395ماه جوزای سال از « یتبه خدمات صحی با کیف وضعیت  حق دسترسی»ق ملی تحقیکار 

 نهایی گزارش تحقیق متناینک  را دربر گرفت.دیگر دو ماه  و نوشتن گزارش نهایی آن،  تکمیل مورد نیازآوری معلومات جمع 1395

 .باشدمیکمیسیون قابل دسترس سایت در ویبملی تکمیل و 

 عامهجلسات استماع ید. درردگگروپ برگزار جلسه فوکس 32والیت کشور و   17در عامه  جلسه استماع 17 ملی در جریان تحقیق

والیت کشور،  29تن از  1031. عالوه بر این با شرکت نمودند تن  640 مجموعاگروپ جلسات فوکسدر  نفر و  850 در مجموع

 یآورجمعدر جلسات و مصاحبه کنندگان شرکتهای  تمامی نظریات و دیدگاه ل شده است.یمکتمصاحبه صورت گرفته و سوالنامه 

 تهیه گزارش نهایی، مورد استفاده قرار گرفته است.ده و در گردیبندی و با دقت دسته

 رهای حقوقی و قانونی حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت به خصوص دتالش گردیده است تا ظرفیتملی حقیق تاین ر د

حق  است. خوبی داشته یاآوردهروشن گردید که دولت افغانستان در این زمینه دست درنهایتیرد. سطح ملی مورد مطالعه قرار گ

ته رد حمایت قرار گرفصحت و حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت ضمن قوانین ملی به خصوص قانون اساسی کشور، مو

 است.
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شخاص پذیر جامعه شامل زنان، کودکان، ارئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست ارایه خدمات صحی با کیفیت را به افراد آسیب

 داند.های جدی دولت میداخلی و مهاجران از اولیتداراری معلولیت و بیجاشدگان 

ایی و دورافتاده مناطق روستدر است تا وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت به خصوص  صورت گرفتهتالش بنا بر این 

ودکان ن و کزنا های دسترسیها و سهولتچالشوردی و با  تمرکز به مه و مشکالت مربوط به این مناطق به صورت گردیدبررسی 

از مردم کشور به خدمات  %43ق ملی در حال حاضر یبر اساس مطالعات تحق د.حی با کیفیت، مورد مطالعه قرار گیربه خدمات ص

از ناراضیان از تبعیض و تعصب قومی در مراکز  %63 اند.مردم از ارائه خدمات صحی ناراضی %37.6 صحی دسترسی ندارند.اساسی 

شوند به دلیل عدم اعتماد به داکتر و مراکز صحی، مال، طب سنتی و دواخانه مردم وقتی مریض می دصد 15. صحی شکایت دارند

مشخصی برای ارائه خدمات صحی به  برنامهان هیچ تسافغاندولت  همچنین در این تحقیق روشن گردید که .دهندرا ترجیح می

 ندارد. را کننده به وطنگان داخلی و مهاجران برگشتبیجاشد

تواند از موضوعات دیگری است که در این تحقیق امراض ساری جلوگیری می های که از افزایشق برنامهو تطبی ویهای وقایظرفیت

مهمی برای بهبود  کنون کاراز مردم کشور باور دارند که دولت تا %73دهد که این تحقیق نشان می مورد بررسی قرار گرفته است.

مردم کشور مشکل  از %33 های دسترسی به آب آشامیدنی سالم بسیار اندک است.جام نداده است. ظرفیتوضعیت محیط زیست ان

 اند.ن محرومیسق واکاز مادران حامله و اطفال از تطبی %13تغذیه دارند و سوء

هاجران و م کیفیت برایشخصی ارایه خدمات صحی با نشان داده شده است که دولت افغانستان تا کنون برنامه مملی در این تحقیق 

های د با چالشناشان را ترک نمودهو محالت زندگی هاکه در اثر نا امنی و جنگ خانه هموطناننداشته و را بیجا شدگان داخلی 

از  مردم کشور میلیون نفر( 3.2) %10تقریبا کشور بوده و اعتیاد یکی از مشکالت دردناک همچنین  .اندجهاجدی در این زمینه مو

 داشته باشدل آن کنتروزمینه  در چندانی ا کنون نتوانسته موقفیتنیز ت دولتسفانه کنند این درحالیست که متأفاده مید مخدر استموا

هر  در حال حاضر برایدهد که تبدیل گردد. نتایج این تحقیق نشان میچالش رو به افزایش در سطح ملی به اعتیاد  ،در نتیجهو 

 وجود دارد.در سطح ملی معتاد، تنها یک بستر ترک اعتیاد  1280

از  %79تحقیق ملی حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت نشان داده است که بازار دوایی کشور با مشکالت جدی روبرو بوده و 

بخش از مردم کشور باور دارند که  %68 د.ندار اید دومردم کشور باور دارند که دولت نظارت و کنترولی جدی بر روند تولید و تور

همچنین در مورد خدمات البراتواری در این تحقیق نشان داده شده است که خدمات  کیفیت است.دواهای موجود در بازار، بیعمده 

 بخش نبوده و قابل اعتماد نیست.البراتواری )آزمایشگاهی( اطمینان

 مات صحی بسیار سنگین و خارجدیافت خرهزینه دمشخص گردیده است که داوی در این تحقیق های صحی یا تدر رابطه به هزینه

های از هزینه %72ق نشان داد که یاین تحق و دولت افغانستان سهم جدی در این زمینه ندارد. از مردم کشور بوده %60حد اقل  از توان

میلیون دالر در سال هزینه بیمارانی  300نزدیک به  واضح گردید کهق یاین تحقهمچنین در  شود.ها تمویل میصحی توسط خانواده

 دالر آمریکایی 71 هزینه سرانه صحت در افغانستان تحقیق ملی روشن نمود که کنند.شود که به خارج از کشور برای درمان سفر میمی

 است.

قانونی دادخواهی از حق دسترسی به خدمات صحی  هایمردم کشور به میکانیزم  %66هنوزتحقیق ملی نشان داده است که این نتایج 

آنان میکانیزم ارجاع قضایای نقض حق دسترسی به  %55از مراکز صحی میکانیزم ثبت شکایت نداشته و  %44 با کیفیت باور ندارند.
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م از وجود از مرد %77در نهایت این تحقیق روشن نمود که  خدمات صحی با کیفیت به مراجع امنیتی و طب عدلی را ندارند.

 اند.اطالعبیکامال ثبت شکایت در مراکز صحی  هایمیکانیزم

د تا کمیسیون گردی های موجود در این زمینه رهنمودیو دریافت چالشحق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت بررسی وضعیت 

 نماید:مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادهای مشخصی را ذیالً به هدف بهبود وضعیت حق صحت مطرح 

 :پيشنهادها

های آموزشی کادرهای علمی را همگام با روند رو به توسعه علم طب فراهم ها و ظرفیتدولت باید زمینه توسعه فرصت .1

آوری سهولت بیشتر برای نموده و فرصت های تبادل اطالعات بین متخصصان داخلی و خارجی را با تأکید خاص به فراهم

 زنان ایجاد نماید؛

مدت و بلندمدت ساختاری را طرح و های توسعه کوتاهباید بودجه کافی برای بخش صحت اختصاص داده و برنامهدولت  .2

نیروی انسانی به هدف فراهم آوری شرایط دسترسی فزیکی ساده و آسان شهروندان به شت افزایتطبیق نموده و در جه

 تالش نماید؛ ،خصوص شهروندان روستایی، به خدمات صحی با کیفیت

ه بسترسی به خدمات صحی باکیفیت موارد نقض حق د طرح دعوی هایایجاد زمینهتأکید بر اجرای قوانین و مقررات و  .3

گرفتن ، ضمن جدیدور افتادهروستایی و از طریق توطیف داکتران متخصص در مراکز صحی دولتی در مناطق خصوص 

 های نظارتی بر روند ارایه خدمات صحی با کیفیت از وظایف دولت است و باید جدی گرفته شود؛ میکانیزم

در سطح ملی با توجه خاص به مناطق  ارایه خدمات صحی با کیفیت رامدت برای مدت و بلندهای کوتاهدولت باید میکانیزم .4

 افتاده ایجاد نماید؛روستایی و دور

ق یمدت و بلندمدت شامل باالبردن آگاهی عامه نسبت به مصادی کوتاهدهی و حفظ الصحههای آگاهیطرح و تطبیق برنامه .5

کیفیت شهروندان باید در صحت و حق دسترسی به خدمات صحی با های حقوقی حمایت از حقصحت عامه و ظرفیت

 اولویت اقدامات دولت قرار گیرد؛

ی بر واردات دوا و مواد خوراکی خارجی، در بنادر و گمرکات کشور داشته دولت باید کنترول جدی، مسلکی و آزمایشگاه .6

گذاری خصوصی در این و برای تولید دواهای مورد نیازو حفظ تعادل بین قیمت دوا و توانایی خرید مردم و تشویق سرمایه

 عملی بردارد؛ هایبخش گام

اعتیاد در سطح ملی طرح نموده  و از  افزایشمدت و بلندمدت برای جلوگیری از های جامع کوتاهدولت وظیفه دارد برنامه .7

 جلوگیری کند. کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر

 

 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  

 کابل
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