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از سال  ٢٠٠١بدينسو وضعيت صحی در افغانستان بھبود يافته ،زمانی که مرگ و مير مادران در ھر  .١٠٠٠٠٠تولد زنده
 ١۶٠٠ثبت شده بود و مرگ و مير نوزادان و اطفال در ھر  ١٠٠٠تولد زنده  ١۶۵رقم زده شده بود .برای مبارزه با اين حالت،
وزارت صحت عامه افغانستان با جامعه جھانی در سال  ٢٠٠٣بسته خدمات اساسی صحی ) (BPHSرا بمنظور تقويت سيستم
صحی افغانستان طرح نمود .اين بسته مشمول مراقبت مادر و نوزاد ،صحت اطفال ،واکسيناسيون روتين ،تغذيه عامه ،وقايه
امراض ساری ،خدمات صحی روانی و ناتوانی و ھمچنين تسھيل داروھای ضروری بطور منظم ميباشد.
در سال  ٢٠٠۵بسته خدمات اساسی شفاخانه يی ) (EPHSطراحی و تطبيق گرديد .مشارکت ھای متعدد در ميان وزارت صحت
عامه و موسسات غير حکومتی باعث گرديد تا با تطبيق بسته خدمات اساسی صحی  BPHSو بسته خدمات اساسی شفاخانه
) (EPHSدستاورد ھای چشمديد در بخش صحت حاصل گردد.
شاخص ھای کليدی صحی نيز بھبود يافته اند ،مرگ و مير مادران از  ١۶٠٠در ھر  ١٠٠٠٠٠تولد زنده به  ١٢٩١در ھر
 ١٠٠٠٠٠تولد زنده در  ٢٠١۵کاھش يافته است .ميزان مرگ و مير نوزادان در ھر  ١٠٠٠تولد زنده از  ١۶۵به  ۴۵تن کاھش
يافته و ميزان مرگ و مير اطفال زير پنج سال در ھر  ١٠٠٠تولد زنده از  ٢۵٧به  ۵۵تن کاھش يافته است .1با وجود اين نتايج
بھبود يافته ،وضعيت صحی در افغانستان ھنوز ھم ضعيف است.
وزارت صحت عامه برای صحت يک ديدگاه کلی دارد که تمام شھروندان کشور به صحت تام بالقوه خويش نايل شوند تا به
صلح ،ثبات و انکشاف پايدارافغانستان مساعدت نمايند2.
برای رسيدن به اين امر ،وزارت صحت عامه تالش می ورزد تا اطمينان از تعادل بين خدمات وقايوی صحی و معالجه برای
کسانيکه که بيمارند را قايم سازد .تعادل بين صحت و مراقبت ھای صحی از طريق درک ترويج ”شيوه سالم زندگی به عنوان
تغيير سلوک ،برداشت ھا و شيوه ھا تا در واقعات امراض ساری و مرگ و مير مادران و ميزان مرگ و مير نوزادان“ بسيار
مھم است.
1

Central Statistics Organization (CSO), Ministry of Public Health (MoPH), and ICF. 2016. Afghanistan Demographic and Health
Survey 2015. Kabul, Afghanistan, and Rockville, Maryland USA: Central Statistics Organization, Ministry of Public Health, and
ICF.
2 MoPH National Health Policy 2015‐2020
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وزارت صحت عامه جمھوري اسالمي افغانستان بوديجه را از طريق حمايت مشترک بانک جھانی  IDAو صندوق وجھی
بازسازی افغانستان ) (ARTFجھت بھبود صحت اتباع كشور و عرضه خدمات معياري و باكيفيت و ارتقاي صحت بشكل
مناسب و متداوم آن دريافت نمود.
وزارت صحت عامه در نظر دارد تا بخشی از گرانت را به عھد قرارداد دھد تا فعاليت ھای ارتقای صحت را تطبيق نمايد با
حصول اطمينان از اينکه اتباع افغانستان سلوک صحی را اختيار نموده و صحت و رفاه خود حفظ نموده و در اوقات مريضی
به دنبال خدمات صحی شود.
اھداف اين پروژه عبارت اند از :
الف  :اھداف عمومی اين پروژه :
اھداف عمومی اين پروژه عبارت از ديزاين و براه انداختن )( Formative and Operational Research
وکمپاين مفاھمه درچھارمورد ) -١صحت طفل ،مادرونوزاد  -٢ ،واکسينيشن -٣ ،تغذی شيرخواران واطفال
 -۴،شستن دست ھاباصابون دراوقات مھم (  ،کمپاين جامع صحی )  ( Umbrellaو ھمچنان ظرفيت سازی
کارمندان ديپارتمنت ارتقای صحت.
ب :اھداف خاص اين پروژه:
 -١ديزاين و به راه انداختن تحقيق عملياتی ومعلوماتی ) (Formative and Operational Researchبه
منظور:


شناسايی برداشت ھاوتصورات غلط افراد،جامعه و متنفذين درمورد :
-١حاملګی،والدت و نوزاد
-٢واکسين روتين
-٣تغدی طفل شيرخوار و کودک
-۴شستن دست ھا دراوقات مھم




شناسايی مردمی که سلوک خطرناک صحی دارند.
تھيه توصيه ھا وديزاين کمپاين مفاھموی موثر دررابطه باسلوک موردھدف

 -٢ديزاين وتطبيق کمپاين ھای ذيل درمورد ارتقای صحت ومفاھمه :
-١يک کمپاين )  ( Umbrellaجامع مفاھموی صحی
-٢کمپاين مفاھموی دررابطه با صحت طفل ومادر ونوزاد
-٣کمپاين مفاھموی دررابطه باتغذی طفل وشيرخوار
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-۴کمپاين مفاھموی دررابطه باواکسينيشن روتين
-۵کمپاين مفاھموی دررابطه باشستن دست ھا دراوقات مھم

-٣ارتقای ظرفيت کارمندان ديپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه.
به منظوردانستن جزييات بيشتردرمورد ) (ToRتحيقيق وبراه انداختن کمپاين وظرفيت سازی تحت پروژه ) (Sehatmandi
لطفا ٌ به ويب سايت وزارت صحت عامه )  (www.moph.gov.afمراجعه نماييد
مدت زمان تطبيق اين پروژه ٢۴ماه اعتبار از تاريخ اول جوالی سال  2019الی  30جون سال  2021است.
وزارت صحت عامه از مؤسسات واجدشرايط دعوت به عمل می آوردتاعالقمندی ايشان رادررابطه باخدمات فوق
ابرازبدارند.مؤسسات عالقمند بايد معلوماتی را ارايه دھندکه نشاندھنده تجربه مرتبط ايشان است وھمچنان توانايی انجام ا
خدمات را داراميباشند.
معيارات شارت لست يا انتخاب واجدين شرايط قرار ذيل ميباشد:
ا .مؤسسات ملی ويا بين المللی که مشتمل برمواصفات عمومی ذيل باشد:
 راجستريشن رسمی مشتمل بر تاريخ تاسيس
 لست موسسين ولست بورد صالحيتمندان ومسئولين
ب .داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری درکشورھای روبه انکشاف درساحه انکشاف ستراتيژی ارتباطات ورسانه ھا،
تصور مبتکرانه  ،ديزاين،تطبيق ونظارت وارزيابی پروژه ھا و کمپاين ھای ارتباطات  ،ديزاين وبراه انداختن تحقيق
عملياتی ومعلوماتی )  ،( Formative and Operational Researchھمچنان ظرفيت سازی منابع بشری درساحه
ارتباطات .
ج .داشتن تجربه کاری حداقل سه تحقيق معلوماتی وعملياتی ) .( Formative and Operational Research
د .ريکارد ثبت شده در تطبيق تحقيق معلوماتی وعملياتی )  ، ( Formative and Operational Researchمفاھمه برای
انکشاف و پروژه ھای طرفيت سازی.
ه  .حجم معامالت مالی موسسه دريک سال در مدت پنج سال اخيربايد کمتر از دومليون دالرامريکايی نباشد.
و  .توانايی موسسه دررابطه باموجوديت منابع بشری )اداره ،تحقيق  ،ارتباطات  ،ظرفيت سازی و نظارت وارزيابی(.
ز  .ګذارش ساالنه تفتيش مالی )سال اخير( مؤسسه )که شامل تمام پروژه ھاوتمويل شونده گان ميشود(.
يک مؤسسه)مشاور( بر اساس طرزالعمل ھای بانک جھانی )  (Quality and Cost Based Selectionانتخاب خواھد
گرديد وبراساس پروسيجرھای بانک جھانی که در کتاب رھنمود ذکرگرديده است :انتخاب و استخدام مشاوران توسط
رھنمای قرضه گيرندگان بانک جھانی ،جوالی  ٢٠١۶و تجديدشده آن) نومبر (٢٠١٧صورت ميگيرد.
اظھار عالقمندی به اساس معيارات فوق الذکر ارزيابی ميگردد .بعد از ارزيابی اظھار عالقمندی تنھا به مؤسسات
)مشاورين( شارت لست شده سند درخواست برای ارائه پروپوزل )(RFPارسال خواھد گرديد.
توجه مشاوران عالقمند به بند شماره  3.16و  3.17رھنمای بانک جھانی جلب مينماييم :انتخاب و استخدام مشاوران
توسط قرض گيرندگان بانک جھانی جوالی  ٢٠١۶و تجديدشده آن) نومبر ) (٢٠١٧کتاب رھنمود مشاوران( که پاليسی
بانک جھانی را در مورد تضاد منافع بيان ميکند.
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مؤسسات )مشاورين( ممکن جھت بلند بردن شرايط الزمه با ديگرمؤسسات ) مشاورين( مشارکت ايجاد نمايند .در
اينصورت بايد نوع شراکت را مانند  joint ventureو يا  sub-consultantرا واضح سازند .مؤسسه )مشاور( رھبری
کننده بايد مشخص گردد ،ضمنأ سند تفاھم برای اين مشارکت ضم سند اظھار عالقمندی به وزارت ارسال گردد .اسناد
متذکره را بايد شرکا طورجداگانه ارايه نمايند .
اظھ ار عالقمن دی باي د ب ه لس ان انگليس ی ارائي ه گ ردد .اظھ ار عالقمن دی باي د ھم راه ب ا ي ک cover
 letterامضا و مھرشده به شکل ذيل ارسال گردد:
-

مؤسسات )مشاورين( که ميتوانند اسناد اظھار عالقمندی شانرا مستقيمأ ذريعه کارمندان شان به وزارت
تسليم نمايند  ،بايد در مجموع  6نسخه چاپی) يک نسخه اصل و  5کاپی( در يک پاکت سربسته ھمراه با
 Soft copyدر يک  CDتسليم داده شود .قابل تذکر است که ھر صفحه نسخه اصلی اظھار عالقمندی
بايد امضار و مھر گردد.

-

ھرگاه مؤسسه )مشاور (اظھار عالقمندی را توسط ايميل ميفرستد در اين صورت بايد نسخه ھای چاپی
را قسميکه در فوق ذکر گرديد در مجموع شش کاپی توسط پوست بين المللی پيش از تاريخ انتھا تسليم
نمايد و کاپی رسيد پست را ھمراه با ايميل ارسال دارند.

در صورتيکه موسسه ) مشاور( خواھان ارسال ابراز عالقمندی باشد مھربانی نموده اظھارعالقمندی خويشرا در يک پاکت
سربسته مھرشده طور جداگانه که حاوی معلومات ذيل در روی پاکت باشد ارسال دارند:
از طرف:
نام درخواست کننده
آدرس مکمل د رخواست دھنده
به:
وزارت صحت عامه
آمريت خدمات مشورتی و تنظيم کمکھا
قابل توجه :بخش اداری آمريت خدمات مشورتی وتنظيم کمکھا
نمبر تليفون(+93) 202301365:
ايميل آدرسinfo@gcmu-moph.gov.af :
چھاراھی مسعود بزرگ  ،کابل  ،افغانستان.
موضوع:
اظھار عالقمندی جھت مشاوريت خدمات برای پروژه ارتقای صحت تحت پروژه ) (Sehatmandiدر ٣۴واليت
آخرين مھلت برای تسليم نمودن اظھار عالقمندی  13مارچ  2019مطابق ) 22حوت  ،( 1397ساعت  10بجه قبل از ظھر
به وقت کابل ميباشد .اسناد ھای ابرازعالقمندی بايد توسط شخص و يا با استفاده از پست بين المللی ارسال گردد.
جھت معلومات بيشتر مشاورين عالقمند ميتوانند به ادرس ذيل از ساعت  9:00صبح الی  3:00بعد از ظھر به وقت کابل
الی  6مارچ  2019مطابق ) 15حوت  ( 1397در تماس شوند:
وزارت صحت عامه
آمريت خدمات مشورتی و تنظيم کمکھا
قابل توجه :بخش اداری آمريت خدمات مشورتی وتنظيم کمکھا
نمبر تليفون (+93) 202301365
ايميل آدرسinfo@gcmu‐moph.gov.af:
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