
 

 

 سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده است. 50مردم امریاک، از طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک، برای بیش از 
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 مطبوعاتی ۀاعالمی
 

 

 

 میکند کمکوزارت صحت عامه را در ارایه خدمات صحی پایدار   ها المللی قابله کنفدراسیون بین

المللی  بین  کنفدراسیونبه هیئت ، جمهوری اسالمی افغانستان وزیر صحت عامه، داکتر فیروزالدین فیروز ممحتر  - کابل، افغانستان

رای افغانستان تدوین ها ب المللی قابله بینکنفدراسیون معرفی چارچوب خدمات قابلگی که توسط  مراسمها که برای اشتراک در  قابله

 نفدراسیون کانسیس دی استیرک، رئیس خانم فرمتشکل از کانفدراسیون هیئت . اشترایک نموده بودند، خوش آمدید گفت است گردیده

های صحت عامه؛ مالیه؛ امور  تن از وزارت 50به  نزدیکدر این نشست  .بود تون ازفر ضیایی، مشاور فنی قابلگیمذکور، و خانم پش

و  ؛ای جامعه مدنینهاده المللی؛ نهادهای سازمان ملل؛ های غیر دولتی محلی و بین سازمان امور اجتماعی، شهدا و معلولین؛ کار، زنان؛

  ربط در صحت مادران، نوزادان، و اطفال اشتراک نمودند.سایر نهادهای ذی

 

چارچوب ها برای مادران، نوزادان و نو جوانان،  صحت جنسی، باروری، و خدمات صحی قابل ارائه توسط قابلهارتقای به منظور 

از  انکشاف و تقویت خدمات قابلگی را در سراسر کشور حمایت خواهد کرد.، با تمرکز باالی نیروی کاری قابلگی با کیفیتخدمات قابلگی 

المللی  بین نفدراسیونکهای حکومت افغانستان است،  و تقویت خدمات قابلگی از جمله اولویت انو نوزاد انصحت مادر ارتقایآنجا که 

، این چارچوب را جهت پایدارقابلگی با کیفیت ات برای رفع نیازمندی خدمصحت عامه های وزارت  ها به منظور حمایت از تالش قابله

 است. وزارت تدوین نموده استفادۀ آن

 

حمایت های افغانستان در تشریک مساعی با پروژۀ  تطبیق چارچوب خدمات قابلگی از سوی وزارت صحت عامه و انجمن قابله

(HEMAYATادار )ۀUSAID  حمایت خواهد شد. متحد و صندوق جمعیت سازمان ملل 

 

مسرت دارد که  این اداره، اظهار داشت که (USAID) المللی امریکا ادارۀ انکشاف بین و تغذیه ادامز، رئیس دفتر صحت وریآقای گریگ

های صحی افغانستان خواهد شد، در کنار وزارت  مندی رفع نیازقابلیت جهت کمک به تطبیق یک چارچوب جدید که موجب پایداری در 

 صحت عامه بایستد.

 

امه نسبت به چارچوب خدمات وزارت صحت عمندی   عالقهها، گفت که از  المللی قابله بیننفدراسیون کخانم فرانسیس دی استیرک، رئیس 

قابلیت و توانایی به منظور کمک به کشورها در تقویت او افزود که این چارچوب نماید.  خوشحال است و از این دعوت استقبال میقابلگی 

ها، مقامات وزارت صحت  ها مشتاق دیدار با قابله المللی قابله بیننفدراسیون کگردیده و تیم  تدویند کیفیت خدمات قابلگی ها و بهبو قابله

باشد تا جهت بهبود  ربط مییت سازمان ملل و سایر نهادهای ذی، پروژه حمایت، سازمان جهانی صحت، صندوق جمعUSAID ، ادارۀعامه

 ها شریک نماید. زنان و اطفال در افغانستان، چارچوب مذکور را با آنبخشیدن به خدمات صحی برای 
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