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قدمةامل

قامت هيئة تركية رفيعة املستوى بقيادة رئيس وزرائها بزيارة أفغانستان ملدة يوم، وتحدثت مع املسؤول 

ر صحفي و أعلن دعم . األفغان حول القضايا املختلفة لقد اشرتك رئيس وزرائها مع الدكتور عبدهللا يف مؤ

لحكومة األفغانية للسالم مع طالبان، و طالب حركة طالبان  تنتهز هذه الفرصة التاريخية بالده ملقرتح ا

وكذلك تكلمت الهيئة الرتكية مع الطرف األفغا حول القضايا األمنية . وتستجيب لطلب الحكومة األفغانية

دارس الرتكية التي تخدم واالقتصادية والتعاون املشرتك يف األمور األخرى، فمنها األمور التي تتعلق بامل

يف الجزء األول من تحليل األسبوع الصادر من مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية، تم . األطفال األفغان

.مناقشة العالقات الرتكية األفغانية ومستقبلها

تع  يف الجزء الثا من تحليل األسبوع ستقرؤون حول وضع القطاع الصحي يف أفغانستان ومدى 

تم احتفال اليوم العاملي للصحة يف كابل األسبوع املايض و تحدث املسؤولون . شعب بالخدمات الصحيةال

كيف حالة األوضاع . األفغان حول املشاكل الصحية والتقدم الذي أحرزته الحكومة األفغانية يف هذا املجال

ليط الضوء عليها يف هذا الجزء الصحية يف البلد وما املشاكل املوجودة يف مجال الصحة اآلن؟ أسئلة تم تس

.من تحليل األسبوع
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األفغانية؟–إىل أين تتجه الصداقة الرتكية 

مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/حكمت هللا زالند

يف مجال العالقات الرتكية األفغانية تكفي اإلشارة إىل قول أحمد داؤد أوغلو مفكر وسيايس تر أنه قد 

دولتان "ورغم أن الدولت ليس بينه حدود مشرتكة، يطلق عليه " مثالية"ه العالقة بأنها وصف هذ

.و قريبتان كل منه إىل األخرى" مجاورتان

مع أن تركيا تعترب من . إن العالقة الودية ب تركيا وأفغانستان ضاربة يف التاريخ وبقيت ودية مدى األزمان

اإلسالمي، بل عىل العا كله، ولكنها حافظت عىل عالقتها ودية مع الدول القوية عىل مستوى العا

أفغانستان والدول اإلقليمة األخرى أيضا، فمن هنا ينبغي أن ننظر إىل هذه العالقة و بالشكل املوجود بع 

.االعتبار ونعطي لها أهمية خاصة

ستويات مختلفة ب البلدين، حيث تسفر أهمية هذه العالقات بشكل أوضح ح تتبادل الوفود الرسمية 

قد التقى خالل زيارته رئيس الوزراء . كان آخرها زيارة رئيس الوزراء الرت بنعيل يلدرم ألفغانستان
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م بالرئيس األفغا أرشف غني، والرئيس التنفيذي الدكتور 2018أبريل 8الرت يف األسبوع املايض 

، ك اشرتك  ه من املسؤول ر صحفي أيضاعبدهللا وغ . مع الدكتور عبدهللا يف مؤ

الجانب التاريخي للعالقات ب كابل وأنقرة، والعالقات السياسية واالقتصادية والثقافية ب البلدين يف مدة 

. عقد ونصف أو ما يزيد، و مستقبل العالقة بينه هي املوضوعات التي سندرسها خالل هذا املقال

بل وأنقرةنظرة عىل العالقات ب كا

التحالف م ح وقع البلدان اتفاقية 1921ترجع بداية العالقات الدبلوماسية ب أفغانستان وتركيا إىل سنة 

وانب العالقة التاريخية ب أفغا. بينه نستان وتركيا أن بعض الشخصيات تركوا يقال عن بعض ج

أفغانستان واستوطنوا يف تركيا وبالعكس، واملثال عىل ذلك استيطان املولوي جالل الدين البلخي يف تركيا 

.  خ دليل عىل هذا املدعى

كانت أفغانستان من الدول األوىل التي اعرتفت رسميا بدولة تركيا الحديثة، وفتحت أول مرة سفارتها يف 

كيا يف عهد السلطان أمان هللا؛ ومن جانب آخر أن تركيا وقفت بجانب أفغانستان يف الجهاد األفغا ضد تر 

. االحتالل السوفيتي وبقيت منحازة يف الحروب األفغانية األهلية

جنديا إىل أفغانستان ضمن قوات الحلف األطليس ولكنها عملت 400م، نحو 2001أرسلت تركيا بعد عام 

ل التعم و وتدريب الجنود األفغان، و تشرتك يف العمليات العسكرية ضد املعارضة ولذلك فقط يف مجا

 تقع يف جنودها الخسائر البرشية، ومن هنا تعامل حركة طالبان القوات الرتكية و ما يتعلق بها معاملة 

. سهلة

عات لعبت تركيا يف عهد حامد كرزاي دورا لتحس العالقة ب أفغانستان وباكس انية اجت تان، وعقدت 

مع أنها  . م2013إىل 2007تركيا، وأفغانستان وباكستان ب عام : ثال األطراف ب الدول الثالث

أباد بشكل نها ولكنها كانت مفيدة إىل حد ما، و قد أبدت تستطع أن تنهي عدم الثقة ب كابل واسالم

. نطاق واسعتركيا املحبة والصداقة تجاه أفغانستان عىل

http://www.mfa.gov.tr/turkey_afghanistan-bilateral-political-relations.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkey_afghanistan-bilateral-political-relations.en.mfa
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العالقة ب حكومة الوحدة الوطنية وتركيا

دخلت العالقة األفغانية الرتكية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يف أفغانستان إىل طور جديد وقد بدأت 

جاء الرئيس رجب طيب اردغان . الرئيس الرت السيد رجب طيب أردوغانسفرهذه العالقة الجديدة بعد 

دة شهر يف  ت هذه الزيارة بعد . م2014أكتوبر عام 18إىل كابل بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 

ن، وهذا كان سفر أول مسؤول أجنبي ما يقرب من خمس سنة من قبل رئيس لجمهورية تركيا إىل أفغانستا

وقد تم توقيع معاهدة التحالف والتعاون . رفيع املستوى أىل كابل بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

.  االسرتاتيجي ب البلدين خالل الزيارة

، تريد تركيا أن تبقى قواتها يف هذا البلد ملدة طويلة، ملا تتمتع أفغانستان من املوقع الجيوبوليتي يف العا

الرئيس الرت أردوغان نفسه أن رصحم، ك 2014ولذلك  تقلل تركيا قواتها يف افغانستان بعد عام 

، وإيران، وباكستان، ودول دولته تريد أن تبقى قواتها يف البلد الذي تقع  متاخمة لدول مختلفة مثل الص

.آسيا الوسطى

ومع هذا كله قد مهدت مظاهر عدم الثقة ب البلدين يف العالقات السياسية منذ العام املايض، ألن اللواء 

ينه عبدالرشيد دوستم النائب األول لرئيس األفغا يعيش يف املنفى يف تركيا جراء الخالفات السياسية ب

شاركة دوستم أعلنت ائتالفا  وب الرئيس أرشف غني، ومن جانب آخر أن مجموعة من األحزاب السياسية 

. ضد الحكومة األفغانية من أرايض تركيا

يبدو أن وصول اللواء عبدالرشيد دوستم إىل منصة النائب األول للرئيس األفغا كان سببا لزيارة أردوغان 

حكومة الوحدة الوطنية، لهذا السبب بعد أن تهدمت العالقة الودية ب دوستم إىل أفغانستان بعد تشكيل

ا سلبيا يف العالقة ب البلدين قد بادرت الحكومة األفغانية إلزالة سوء . والحكومة ونفيه إىل تركيا أثر تاث

عة الرتكية–املدارس األفغانية الفهم ب البلدين ببعض األمور ومنها أنها قضية تسليم إدارة  التابعة لج

. فتح هللا غولن إىل وقف املعارف الرت

، ت بزيارة تركيا مرت وكانت زيارته األوىل يف شهر وقد قام الرئيس األفغا خالل السنت األخ

ت زيارته 2015ديسمرب سنة  ن الرت واألفغا يف تجمع استشاري للتجار، و م، حيث اشرتك الزعي

. م لالشرتاك يف القمة اإلسالمية بشأن القدس يف أسطنبول الرتكية2017الثانية يف شهر ديسمرب سنة 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-president-erdogan-pays-historic-visit-to-afghanistan-73155
http://www.dw.com/en/is-turkeys-erdogan-seeking-a-leading-role-in-afghanistan/a-39575830
https://www.theguardian.com/world/2017/may/31/turkey-pressures-afghanistan-to-close-elite-schools-fetullah-gulen
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العالقات التجارية واالقتصادية

مليار دوالر، حيث كان 1.6م حوايل 2016م إىل عام 2010تركيا وأفغانستان خالل عام ت التجارة ب

معظم هذه التجارة تشكل املواد التي تصدر من تركيا إىل افغانستان و كان األقل القليل منها من املواد 

ب الدول التي تستورد املواد املوقع الخامستحرز تركيا . التجارية التي تصدر من أفغانستان إىل تركيا

. التجارية من أفغانستان بعد الهند، وباكستان، وإيران والعراق

ر ريكا 2005لقد اشرتكت تركيا بعد عام  أو ما يسمى باملجلس اإلقليمي ) RECCA(م إىل اليوم يف مؤ

رات وتم عقد معاهدة إلغاثة الشعب األفغا ب أفغانستان، وتركيا، "الطريق الالزوردي"، يف سبعة مؤ

ر األخوتركمنستان، وأذربايجان، وغرجستان يف  رات2017عام املؤ . م من هذه املؤ

إال . مليارات دوالر أمري6مرشوعا بقيمة 627رشكة تركية 127طبقتم 2016م إىل عام 2003منذ عام 

أن القرار األسايس هو الجانب االقتصادي، حيث يجب عىل الدولت أن تعمال من أجل تقليل أو رفع الرضائب 

ت املفاوضات األولية لهذا الغرض يف أنقرة عام ) DTPA(الجمركية  . م2016وتوقعا هذه املعاهدة وقد 

مع أن العالقات االقتصادية والتجارية تشكالن جانبا مه من عالقات الدولت في بينه إال أن مستوى 

وقد ون دوالر ملي265نحو 2010التجارة تتنزل عاما بعد عام، حيث كانت التجارة ب الدولت يف عام 

ع الجنة . وياسنمليون دوالر155م إىل 2016يف عام نزلت هذا هو أيضا السبب  أن من املقرر أن تعقد اجت

وقد . فيه الرئيس التنفيذي األفغاوسوف يشاركشهر القادم يف أنقرة يف ال) JEC(اإلقتصادية املشرتكة 

ع هذه اللجنة يف أبريل عام  . م2005عقد أول اجت

مستقبل العالقات األفغانية الرتكية 

زا يف القضية األفغانية، ومن جانب تعترب تركيا اآلن من أقوى الدول اإلسالمية، فرتى أن تكون لها دورا بار 

ن يف أفغانستان هو السبب الذي سوف يكون له تأث عىل العالقات ب  آخر أن وجود األوزبيك والرتك

ال عبدالرشيد . الدولت يف املستقبل تحاول تركيا اآلن أن تدرس سوء العالقة ب الحكومة األفغانية والج

ب الرئيس التنفيذي الدكتور عبدهللا وب رئيس يف اللقاءا املوضوع لهذا السبب قد ذكر عن هذ. دوستم

. وإن لهذه املشكلة تأث يف العالقة ب تركيا وأفغانستان. الوزراء الرت

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/afg/
http://csrskabul.com/pa/?p=3925
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-afghanistan.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-afghanistan.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-afghanistan.en.mfa
http://ceo.gov.af/fa/news/390471
http://ceo.gov.af/fa/news/390471
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ع فمن املقرر أن يعقد ستلعب تركيا مرة أخرى دورا يف تحس العالقة ب باكستان وأفغانستان،  اجت

ومن جانب آخر إذا بقي املكتب . يف تركيا ب الدول الثالث؛ أفغانستان، وباكستان وتركياثال األطراف

السيايس لحركة طالبان يف قطر غ معرتف به، فتعترب تركيا مكانا مناسبا للمفاوضات املبارشة ب حركة 

ها، ألن تركيا  ها من الدول كالسعودية وغ حافظت عىل فهم نسبي طالبان والحكومة األفغانية إذن من غ

مع حركة طالبان ولها عالقة جيدة مع باكستان، فمن هنا تستطيع تركيا أن تلعب دورا بارزا يف عملية السالم 

. األفغانية

وقد . تدور العالقة الرتكية األفغانية بجانب مجال السيايس حول جوانب أخرى كالثقايف واالقتصادي ايضا

ة، إال أن املساعي كان التجار من الدولت يعانون م ن بعض املوانع واملشكالت التجارية يف السنوات األخ

ت يف هذا املجال سنحت الفرصة أمام التجار  تتوطد العالقة التجارية وتتوسع . التي 

تركيا والسعودية تتنافسان في بينه عىل قيادة العا اإلسالمي من جانب، ومن جانب آخر أفغانستان هي 

لهذا السبب مع أن تركيا هي متورطة يف قضايا الرشق األوسط، لكن مع ذلك . أهمية خاصة لرتكيادولة لها

أن اململكة العربية السعودية بدأت تنكمش دورها وقوتها الناعمة يف العا اإلسالمي بشكل بطيء وأن تركيا 

ا االقتصادي وتتقوي قوتها بدأت يتسع دورها وقوتها الناعمة يف العا اإلسالمي مع توسيع رقعة تعامله

. االقتصادية شيئا فشيئا، سوف تطور عالقاتها مع أفغانستان أيضا يف كافة املجاالت

http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/34045-turkey-to-host-trilateral-meeting-with-afghanistan-and-pakistan
http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/34045-turkey-to-host-trilateral-meeting-with-afghanistan-and-pakistan
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وضع القطاع الصحي والحصول علی الخدمات الطبیة يف أفغانستان

ا مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/ضياءاإلسالم ش

م، یتم االحتفال بالیوم السادس من أبریل 1948من أبریل عام 6یة يف بعد تأسیس منظمة الصحة العامل

کیوم عاملي للصحة يف کثیر من بلدان العا کونه فرصة لشد انتباه العاملي إلی هذا املوضوع املهم، وهذا 

.منذ سنواتكالیوم یحتفل به يف أفغانستان کذل

: التغطية الصحية الواسعة النطاق«تحت شعار يحتفل باليوم العاملي للصحة يف أفغانستان هذا العام

يف ح حوايل أربع يف املائة من األفغان الیحصلون علی الخدمات الطبیة » الجميع و يف كل مكان

).WHO(األولیة بسبب املشکالت املختلفة وفقا إلحصائیات منظمة الصحة العاملیة 

ت العاملیة إلی أفغانستان، ومن ثم تم إنشاء م؛ قُدمت ملیارات الدوالرات من املساعدا2001منذ عام 

ه الشعب املستشفیات و املراکز الصحیة الحکومیة و األهلیة يف العاصمة واملحافظات، ومع ذ لك يواج

هم للسفر إلی خارج البلد لعالج مرضاهم السی  ة يف املجال الصحي ويضطر أك األفغا تحديات خط

.إلی الهند وباکستان
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لصحي، وازدیاد األمراض املختلفة واملشکالت والتحدیات املوجودة يف القطاع الصحي يف وضع القطاع ا

.أفغانستان؛ هي املوضوعات التي یتم البحث حولها يف هذا التحلیل

الخدمات الطبیة يف أفغانستان

، ولکن وبعد قرابة قرن من عاما95تم إنشاء أول مرکز يف مجال القطاع الصحی يف أفغانستان قبل حوايل 

تأخر كاألسباب األهم يف ذل. منهم91مولود 1000الزمان؛ أفغانستان من الدول التي یتوفی فیه من کل 

.البلد واالحتالل األجنبي واستمرار الحرب

لبان؛ حصلت دولة أفغانستان علی ملیارات الدوالرات من املساعدات العاملیة، فبذلت شیئا بعد سقوط حکم طا

مها علی القطاع الصحي بجانب القطاعات األخری 143کانت يف أفغانستانش 1369يف عام . من اهت

هـ ش يف عقد ونصف العقد من 1381ا، أما اآلن ومنذ عام صیدلی557طبیبا، و 2504مرکزا طبیا، و 

.الزمان ارتفع هذا الرقم إلی أضعاف ما کانت علیه من قبل

388مستشفی حکوميا و 170هـ ش کانت توجد يف أفغانستان 1395وفقا إلدارة اإلحصاء املرکزیة عام 

833مرکزا صحیا أساسیا و 923مرکزا صحیا کبیرا و417ک کانت تعمل هناك حوايل . مستشفی أهلیا

.مرکزا صحیا فرعیا يف هذا العام

مع ) هـ ش1397حمل 18(بالیوم العاملي للصحة یوم االحتفالوفقا ملا قاله الدکتور فیروزالدین فیروز 

ود الکثیر من املشکالت؛ إال أن هناك تقدما ملحوظا ح صل يف مجال تقدیم الخدمات الطبیة، و وفقا وج

يف املائة من الشعب األفغا علی الخدمات 60م حصل بالنسبة 2015إلحصائیات وزارة الصحة عام 

يف املائة بقطع مسافة ساعتین مشیا علی 90الطبیة بقطع مسافة ساعة واحدة مشیا علی األقدام، وبالنسبة 

م کان عدد وفیات 2002عام : وأضاف أیضا. يف املائة فقط9م 2002م األقدام، يف حین کان هذا الرقم عا

حالة، وانخفضت 396م نزل هذا الرقم إلی 2015حالة، أما اآلن يف عام 1600ألف أم؛ 100األمهات من کل 

.حالة وفاة55مولود إلی 1000حالة وفاة يف کل 257وفیات األطفال تحت السن الخامس من 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/04/090407_hestory_of_helth_afghanistan
http://csrskabul.com/pa/?p=2406
http://moph.gov.af/fa/news/335966
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م کان الوضع الصحي يف أفغانستان يف تحسن مستمر من حالة غیر 2001م؛ منذ عام نظرا لهذه األرقا

مقبولة، ولکن وبعد ميض عقد ونصف العقد من الزمن مستوی الوضع الصحي متدٍن حسب املعاییر 

العاملیة، املستشفیات و املختربات يف أفغانستان لیست کافیة للمتطلبات الصحیة للشعب، و لهذا السبب 

.رشات اآلالف من الناس إلی خارج البلد سنویا لعالج مرضاهمیسافر ع

ازدیاد حاالت األمراض املختلفة

یعا األفغان اآلن من أمراض هي سهلة العالج يف بلدان أخری تحولت بالنسبة للشعب األفغا إلی أمراض 

یموت آالف . وما بعد یوممهلکة، و من جهة أخری األمراض الخطیرة و املهلکة مثل اإلیدز و رسطان تزداد ی

.من هؤالء املرضی لعدم قدرتهم علی السفر إلی الخارج للعالج

مرض السل من األمراض املعدیة القابلة للعالج، وفقا إلحصائیات وزارة الصحة األفغانیة هناك : مرض السل

یموت محافظة، و مع ذلك 34مرکزا صحیا تقدم الخدمات الطبیة لعالج مرض السل يف 2355حوايل 

.اآلالف سنویا بسبب هذا املرض

ألف شخص بهذا املرض يف أفغانستان، یموت 61منظمة الصحة العاملیة، یصاب سنویا إلحصائیاتوفقا 

.ألف منهم لفقد الخدمات الطبیة الالزمة حسب املعاییر الصحیة الدولیة12

. من األمراض الخطیرة التي یزداد عدد املصابین به يف أفغانستان) HIV(اإلیدز أو فیروس : )HIV(ز اإلید

املقدمة من وزارة الصحة األفغانية؛ عدد املصابین بهذا املرض يف أفغانستان حالیا یقدر للمعلوماتوفقا 

شخص یصعب عالجهم علی وزارة الصحة لقلة الخدمات واملواد الطبیة، ولهذا السبب یزداد 7500بحوايل 

.عدد املصابین بهذا املرض کل سنة

رسطان من األمراض غ معدية التي یزداد عدد حاالت اإلصابة به يف أفغانستان وفقا ملا قالته : رسطان

ع العام الثا . وزارة الصحة األفغانیة ، قال )هـ ش1397حمل 12(ملؤسسة مکافحة الرسطان يف االجت

شخصا یومیا، وقد عولج 60یعالج يف مرکز السیطرة علی الرسطان : فیروزالدین فیروز، وزیر الصحة

.مصابا بالرسطان يف العام املايض1300

https://da.azadiradio.com/a/29121009.html
https://da.azadiradio.com/a/29129960.html
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منظمة الصحة إلحصائیاتألف حالة من الرسطان سنویا يف أفغانستان وفقا 20هذا؛ ویتم تحدید قرابة 

مع أن املسؤولین يف وزارة الصحة . ألف منهم یموتون نظرا لفقد اإلمکانیات و الخدمات الطبیة15العاملیة، 

األفغانیة الیتحدثون عن إحصائیات دقیقة لعدد املصابین بالرسطان؛ إال أنهم یؤکدون توقعاتهم بارتفاع عدد 

رض الرسطان بالنسبة  .املائة خالل عرش سنوات القادمةيف50املصابین 

املشکالت يف مجال القطاع الصحي

يف األسبوع . أمام القطاع الصحي يف أفغانستانالتحدیاتعدم املیزانیة الکافیة أحد أهم : قلة املیزانیة·

ناسبة الیوم ) هـ ش1397حمل 18(املايض  فیروزالدین فیروز وزیر الصحة األفغانیة ويف احتفالیة 

: ي للصحة ذکر نقص املیزانیة کأحد أهم التحدیات أمام القطاع الصحي يف أفغانستان، وقالالعامل

خصص لکل فرد يف أفغانستان حالیا لقاء الحصول علی الخدمات الطبیة مبلغ قدره خمسة دوالرات يف 

ودة يف ا ، ولحل املشکالت املوج دا بالنسبة للدول األخری يف العا لقطاع عام، وهذا املبلغ قلیل ج

.الصحي يف أفغانستان نحتاج إلی میزانیة أکرب

مع أن مجال الخدمات الصحیة يف أفغانستان تقدم من : الخدمات الطبیة ذات الجودة املنخفضة·

هذام بالنسبة للسنوات املاضیة؛ إال أن الجودة املنخفضة يف 2001ناحیة الکمیة بشکل ملحوظ منذ عام 

النقص يف عدد األطباء املتخصصین، وعدم وجود . شعب األفغااملجال یشکل تحدیا کبیرا أمام ال

الوسائل الطبیة، واستخدام األدویة ذات الجودة املنخفضة تعد مشکالت أساسیة تواجهها املراکز الطبیة 

.يف أفغانستان

نظرا . الفساد اإلداري يسترشي يف القطاع الصحي ك يسترشي يف بقیة القطاعات: الفساد اإلداري·

هة أخری تقدم هذه األدویة للفس هة، ومن ج ود؛ تستورد األدویة فاقدة الجودة من ج اد اإلداري املوج

للناس بواسطة أشخاص غیر متخصصین والذین الیملکون رخصا قانونیة، أو یستخدمون رخصا 

ت والفساد اإلداري له أثر سلبي علی عمل الصیدلیا. مزورة، وهذا هو الوضع يف القری واملناطق البعیدة

.واملستشفیات األهلیة، ک أن له تأثیر سلبی علی عملیة املراقبة علی هذا القطاع بشکل مبارش

https://www.pajhwok.com/dr/2018/04/01/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%AF
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قضیة الطبیبات، هي األخری من املشکالت املهمة يف القطاع الصحي يف : النقص يف عدد الطبیبات·

. توجد فیها طبیبة واحدةال محافظاتكهنايف املحافظات األربع والثالث حالیا؛ . أفغانستان

ر املجلس الصحي قال حالیا التوجد أي طبیبة يف : فیروزالدین فیروز، وزیر الصحة األفغانیة يف مؤ

ولذلک؛ یؤدي هذا إلی وفاة األم أو الطفل يف کثیر من . محافظات نورستان، وباکتیا، وزابل، وارزجان

.املناطق البعیدة
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