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اليحۀ وظايف بورد ملی دوا و غذا

به نام خداوند لوح و قلم
تقريظ
بورد ملی داويی در سال  1382منحيث عاليترين مرجع تصميم گيری در امور مربوط به دوا ،لوازم طبی و مشکالت ناشی
از آن در وزارت صحت عامه تأسيس گرديد و در سال  1388با در نظر داشت مشکالت موجود در عرصه مواد غذايی و
ادويه ،اين بورد به بورد ملی دوا و غذا توسعه يافت و ھدف از تأسيس آن تسريع اصالحات و انسجام در امور مربوط به
ادويه و لوازم طبی ،مواد غذايی ،آرايشی و حفظ الصحوی ،ادويه سنتی و جلوگيری از توليد و توريد غير ضروری و غير
مصؤن اين نوع مواد و يقينی ساختن کيفيت و مصؤنيت مواد فوق الذکر ميباشد.
جھت رسيدن به ھدف فوق نياز به يک سيستم قوی تنظيم امور دوا و غذا در سطح کشور ميباشد که در اين راستا رياست
عمومی امور فارمسی به ھمکاری مالی و تخنيکی پروژه Managements Science For ) MSH/SPS
 (Health/Strengthening Pharmaceutical Systemچارچوب وساختار تنظيم امور دوا و غذا را در ماه عقرب سال
 1389ارزيابی و مطابق يافته ھای ارزيابی مذکور سه گزينه را پيشنھاد نمود .بورد ملی دوا و غذا و مقام وزارت بعد از
مرور پيشنھادات گزينه اول را که عبارت از ارتقاء ظرفيت بورد کنونی ميباشد ،را انتخاب و برای رسيدن به اين ھدف پالن
ھای کوتاه مدت ،متوسط و طويل المدت را طرح و تجديد اليحه وظايف بورد ملی دوا و غذا شامل پالن ھای کوتاه مدت اين
وزارت گرديد .جھت تجديد اليحه وظايف بورد مذکور ورکشاپ دو روزه بتاريخ  2و  3جوزا سال  1390به اشتراک 84
تن نماينده از مراجع مختلف ذيربط داير و به اساس نظريات و پيشنھادات جمع آوری شده از ورکشاپ مذکور اليحه وظايف
جامع برای بورد مذکورتسويد و بتاريخ  19ميزان  1390دوباره برای نظر خواھی نھايی بامراجع ذيربط شريک ساخته شد.
اين اليحه وظايف که از اثر سعی و تالش اعضای بورد ملی دوا و غذا ،ھمکاران ملی و بين المللی که لست آنھا در اين سند
تذکر يافته ،ترتيب و نھايی گرديده است .رھبری وزارت صحت عامه از کار کرد ھای ايشان ابراز تشکر نموده و ھمچنان
از حمايت مالی و تخنيکی پروژه Managements Science For health/Strengthening )MSH/SPS
 (Pharmaceutical Systemکه به تمويل اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا ) United State Agency for
 (International Developmentفعاليت ميکند ،قدردانی مينمايد و ھمکاری ھای بيشتر شان را در عرصه تقويت سيستم
ھای فارمسی افغانستان و ساير سيستم ھای صحی کشور خواھان است.
وزارت صحت عامه اين سند را منحيث اليحه وظايف جامع برای بورد ملی دوا و غذا تصويب نموده و سر از تاريخ 30
ميزان سال  1390قابل اجرا و جانشين طرزالعمل قبلی بورد که در ماه عقرب سال  1388تصويب گرديده بود ،اعالم
ميدارد .وزارت صحت عامه ضمن اينکه از ھمکاران ملی و بين المللی و سکتور خصوصی ابراز تشکر مينمايد ،ھمکاری
ايشان را در تنظيم امور دوا و غذا با اين وزارت خواھان است.
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مخففات و اختصارات
API
EDL
FAO
GDPA
LDL
MAIL
M&E
MoPH
MSH
NMFB
SPS
TOR
UNICEF
WFP
WHO
HPIC

انستيتوت فارمسی ابن سينا
لست ادويه اساسی
سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد
رياست عمومی امور فارمسی
لست ادويه مجاز
وزرات زراعت آبياری و مالداری
رياست نظارت و ارزيابی
وزارت صحت عامه
اداره علوم برای صحت
بورد ملی دوا و غذا
پروژه تقويت سيستم ھای فارمسی
اليحه وظايف
صندوق وجھی اطفال سازمان ملل متحد
سازمان خوراکه جھان
سازمان صحی جھان
شرکاء بين المللی صحی کانادا
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ابراز امتنان
وزارت صحت عامه از تمام ادارات دولتی ،موسسات و ارگان ھای غير دولتی که اسم ھای شان در لست ذيل ذکر گرديده و
در عرصه تجديد اليحه وظايف بورد ملی دوا و غذا سھم فعال داشتند ،ابراز تشکر و قدر دانی مينمايد .ھمچنان از پروژه
تقويت سيستم ھای فارمسی ) (MSH/SPSکه از طرف اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا ) (USAIDتمويل
ميگردد در قسمت تجديد اين اليحه وظايف ھمکاری تخنيکی و مالی نموده آند ،قدردانی نموده و خواھان ھمکاری ھای بيشتر
ايشان را در ھمچو موارد ميباشد.

اعضای اصلی کميته کاری تجديد اليحه وظايف بورد ملی دوا و غذا:














داکتر ابن امين ،رئيس نظارت و ارزيابی وزارت صحت عامه و رئيس مجلس کميته کاری تجديد اليحه وظايف
بورد ملی دوا و غذا
فارمسست عايشه نورزايی ،سرپرست رياست عمومی امور فارمسی
محترم ضياالحق احمدی ،مشاور حقوقی وزارت صحت عامه
پوھاند داکتر قمرالدين سيفی ،استاد ديپارتمنت بيوشيمی و تغذی پوھنحی فارمسی پوھنتون کابل
پوھندوی دوکتور محمد حسن فروتن ،استاد فارمکولوژی پوھنحی فارمسی ،پوھنتون کابل
فارمسست کامله سلطانی آمر کنترول کيفيت دوا و غذا وزارت صحت عامه
فارمسست خان آقا کريم غازی ،منشی بورد ملی دوا و غذا و کارمند رياست عمومی امور فارمسی
داکتر عبدالولی حياتی ،متخصص داخله شفاخانه جمھوريت
داکتر شفيع سعادت ،مسئول دفتر ھمآھنگی سکتور خصوصی وزارت صحت عامه
داکتر امان ﷲ حسينی ،رئيس صحت محيطی وزارت صحت عامه
فارمسست محمد ظفر عمری ،رئيس پروژه تقويت سيستم ھای فارمسی افغانستان )(MSH/SPS
فارمسست وحيدﷲ کارور ،مشاور سيستم تنظيم امور دوايی پروژه تقويت سيستم ھای فارمسی افغانستان
)(MSH/SPS
داکتر شير احمد رحمن زی ،نماينده اتحاديه خدمات دوايی افغانستان

مشاورين بين المللی:







داکتر ديويد لی ،مشاور ارشد پروژه تقويت سيستم ھای فارمسی افغانستان )(MSH/SPS
داکتر لوتر گوازا ،مشاور سيستم ھای تنظيم امو دوا پروژه MSH/SPS
آقای مارک موريس MSH/SPS
خانم اليسن وانگ ،مشاور در امور تنظيم ادويه پروژه MSH/SPS
الحاج انوا يوسف مشاور اطمينان از کيفيت پروژه تقويت سيستم ھای فارمسی افغانستان )(MSH/SPS
خانم شيو -چيو جودی وانگ
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لست اشتراک کننده گان ورکشاپ دو روزه تجديد اليحه وظايف بورد ملی دوا و غذا که به اساس نظريات
و پيشنھادات شان اين اليحه تسويد ،نھايی و از طرف مقام وزارت صحت عامه تصويب گرديد:
وزارت صحت عامه
































دوکتور نادره حيات برھانی معين عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه
داکتر نور صافی ،مشاور وزارت صحت عامه
داکتر احمد جان نعيم ،رئيس پاليسی و پالن وزارت صحت عامه
داکتر عبدالرب واحدی ،رئيس ستاک ھای مرکزی
آقای ھدايت ﷲ نوابی ،مسئول تھيه و تدارک وزارت صحت عامه
داکتر بشير نورمل رئيس عمومی انستيتوت صحت عامه افغانستان
داکتر ابراھيم کامل ،رئيس بررسی از تطبيق قوانين صحی
داکتر عبدالمنان سعيدی ،مسئول تفتيش تاسيسات صحی عامه و خصوصی رياست بررسی از تطبيق قوانين صحی
داکتر خسرو يوسفزی ،مسئول نظارت رياست نظارت و ارزيابی
داکتر عبدالمعروف جليلی ،مسئول ارزيابی رياست نظارت و ارزيابی
داکتر سعديه فايق ايوبی ،رئيس صحت باروری وزارت صحت عامه
فارمسست نذير احمد زاد ،سرپرست رياست انستيتوت فارمسی ابن سينا
فارمسست عبدالحفيظ فريشی ،آمر ثبت و صدور مجوز رياست عمومی امور فارمسی
فارمسست سيد رضا شاه معصومی ،آمر تاسيسات دوايی رياست عمومی امور فارمسی
فارمسست عبدالخليل خاکزاد ،آمر پالن دوايی رياست عمومی امور فارمسی
فارمسست محمد ظريف عباد ،آمر ادويه مخدر و تحت کنترول رياست عمومی امور فارمسی
فارمسست ذکريا فتح زاده ،رئيس کميته اطمينان از کيفيت رياست عمومی امور فارمسی
فارمسست محمد نذير حيدر زاد ،از آمريت پالن دوايی رياست عمومی امور فارمسی
فارمسست فھيمه حبيب ،از رياست انستيتوت فارمسی ابن سينا
داکتر کاظم نعيمی ،رئيس تصدی فارمسی
داکتر اجمل يادگاری ،ھمآھنگ کننده سيستم تھيه و تدارک ادويه وزارت صحت عامه
داکتر حکيم عزيز ،رئيس صحت عامه واليات
آقای گلگت دوست ،مسئول معافيت کتلوی )(EPI
داکتر سلطان محمد دوران ،مسئول صدور مجوز رياست صحت محيطی
آقای مير غفور ،مسئول تفتيش رياست صحت محيطی
داکتر يعقوب عظيمی ،مسئول سيستم معلوماتی صحی )(HMIS
فارمسست امنه رستاقی ،مسئول البراتوار کنترول کيفيت دوا
فارمسست بشير احمد ،مسئول البراتوار کنترول کيفيت غذا
داکتر زرمينه صافی ،مسئول بخش تغذی وزارت صحت عامه
داکتر خالد صديقی ،نماينده پروگرام ملی کنترول توبرکلوز
داکتر روح ﷲ ستاری ،از شفاخانه وزير محمد اکبر خان

وزارت زراعت آبياری و مالداری
 داکتر سعدالدين صافی ،مسئول کنترول غذا
 داکتر نورالرحمن ،آمر قرنطين
 داکتر محمد عزيز عثمانزی ،آمر کنترول کيفيت وزارت زراعت آبياری و مالداری
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پوھنتون کابل ،فاکولتۀ فارمسی
 پوھنوال دوکتور محمد نسيم صديقی رئيس و پروفيسر فارمکوگنوزی فاکولتۀ
 دوکتور آقا محمد ژکفر معاون و آمر ديپارتمنت فارمسيوتيک فاکولتۀ فارمسی
پوھنتون کابل ،فاکولتۀ زراعت
 پروفيسر محمد ياسين محسنی رئيس فاکولتۀ زراعت
پوھنتون طبی کابل
 داکتر رفيع رحمانی استاد ديپارتمنت فارمکولوژی
انستيتوت علوم صحی غضنفر
 داکتر صنيع ﷲ زلمی ،معاون
 فارمسست مريم فھيم ،استاد فارمسيوتيک
ادارۀ ملی نورم و استندر افغانستان
 داکتر محمد وکيل رحيمی ،آمر محصوالت غذايی
 فارمسست حميد فورمولی
پروگرام توسعۀ معافيت کتلوی
 محترم گلگت دوست،آمر پروگرام ملی توسعۀ معافيت کتلوی
وزارت دفاع ملی
 داکتر شير شاه احمدی
وزارت تجارت و صنايع
 محترم محبوب ﷲ وزير وال نمايندۀ وزارت تجارت و صنايع
امنيت ملی
 محترم سليم خان مسئول تدارک ادويه
وزارت عدليه
 محترمه نظيفه ھاشمی عضو ديپارتمنت تقينن تعليمی ،فرھنگی و صحت
مراجع تمويل کننده
 نمايندۀ تک سرف -اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا
 داکتر صفت ﷲ نمايندۀ کميسيون اروپا
 داکتر ھنگامه حميد نمايندۀ بانک جھانی
ارگان ھای ملی و بين المللی
 داکتر طاھر غزنوی نمايندۀ UNFPA
 محترم رحيم ﷲ رحيمی نمايندۀ UNICEF
 داکتر احمد شاه پرديس مسئول ادويۀ اساسی نمايندۀWHO
 محترم محمد اکبر شھرستانی ،ديپارتمنت تغذیFAO
 داکتر عليم عطارد مسئول HPIC
 فارمسست عبدﷲ مسعود آمر پروگرام MSH/Tech-serve-DMU
 فارمسست احمد جاويد احسان آفيسر تضمين کيفيتMSH/SPS ،
 فارمسست نوراحمد زالل ،آفيسر تضمين کيفيتMSH/SPS،
 داکتر مير عمر عاطفی ،مشاور پاليسی ملی دوايی MSH/SPS
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فارمسست فريد احمد سروری ،مشاور تحليل وظيفویMSH/SPS ،
فارمسست قدرت ﷲ تابان ،مشاور ارزيابی قوای بشریMSH/SPS ،

مؤسسات غير دولتی ) (NGOsملی و بين المللی
داکتر مجيد صديقی رئيس مؤسسۀ HN-TPO

 داکتر ياسين رحيم يار ،رئيس موسسۀ CAF
 داکتر اسد ﷲ نوری ،آفيسر ادويهAKHS،
سکتور خصوصی
 محترم محمد اسماعيل دقيق ،نمايندۀ اتحاديۀ ادويه فروشان
 انجنير سيد نور شاه روحانی ،نمايندۀ اتحاديۀ توليد کننده گان
 محترم محسن ساحل پروانی ،انجمن وارد کنندگان ادويه و تجھيزات طبی
 داکتر فياض صافی ،معاون انحاديۀ دوکتوران
 فارمسست جنيد نعمتی ،عضو اتحاديۀ فارمسستان
 محترم قاری شفيع ﷲ ،اتحاديۀ طبيبان سنتی
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مقدمه
وزارت صحت عامه مسئول تمام مسائل مربوط به مراقبت ھای صحی عامه از جمله حصول اطمينان از اينکه ادويۀ توزيع
شده در کشور ،مصئون ،موثر و دارای کيفيت خوب است ،ميباشد .تنظيم امور ادويه ،در قانون ادويه که در سال1385
) (2006تجديد شده و مقرره ھای مربوطۀ آن تسجيل شده است .بورد ملی ادويه ) (NMBدر سال  (2003) 1382به
عنوان يک بورد مشورتی در وزارت صحت عامه تاسيس شد که با توجه به قانون ادويه  ،(2008) 1387عبارت از
باالترين نھاد تصميم گيرينده در مسائل مربوط به دوا است .در سال  (2009) 1388بورد توسط وزارت صحت عامه ،به
بورد ملی دوا و غذا ) ،(NMFBبمنظور تصميم گيری و نظارت بر تجھيزات طبی ،مواد غذايی  ،لوازم آرايشی ،وسايل
بھداشتی و محصوالت فارمسيوتيکی و ادويۀ سنتی )عنعنوی ( ،توسعه يافت .فعالَ بورد ملی غذا و دوا ) (NMFBاز
ادارات ذيدخل خود تشکيل يافته است مانند :رياست ھای وزارت صحت عامه ،ساير وزارتخانه ھای ذيدخل ،بخش
خصوصی  ،ادارۀ ملی نورم و ستندرد و ادارات ملل متحد.
ھدف بورد
ھدف از تاسيس بورد ملی دوا و غذا عبارت از مشوره دھی ،ھماھنگی  ،نظارت و سرعت بخشيدن به فعاليت ھا ،و تطبيق
اصول اساسی در امور مربوط به تنظيم ادويه ،غذا ،لوازم و تجھيزات طبی ،آرايشی و حفظ الصحوی ،ادويۀ سنتی
)عنعنوی( ،بمنظورحصول اطمينان از مصئونيت ،کيفيت ،سودمندی و موثريت ،و ھمچنين برای حصول اطمينان از
مصئونيت و کيفيت محصوالت غذايی و نيزجلوگيری از توليد ،توريد  ،توزيع  ،فروش و استفادۀ غير ضروری و غير
مصئون محصوالت متذکره ميباشد.
حدود صالحيت ھای کاری
حدود صالحيت ھای کاری بورد عبارت اند از :فراھم نمودن ھماھنگی ،نظارت و مشاوره در رابطه با تنظيم ادويه و مواد
غذايی به وزارت صحت عامه .بورد بايد اطمينان حاصل کند که ھر مادۀ غذاييکه توليد و وارد شده است ،مصئون و
صحی ،دوای که توليد و يا وارد شده است ،مصئون ،موثر و داری کيفيت خوب ميباشد.
به ويژه بورد بايد در عرصه ھای ذيل فعاليت داشته باشد:
 .1تدوين و تجديد لوايح و مقررات  /طرزالعمل ھای مربوط به دوا ،تجھيزات طبی ،محصوالت غذايی و اجزای
مرکبۀ آن ،مواد آرايشی  ،وسايل بھداشتی ،محصوالت فارمسيوتيکی ،و ادويۀ سنتی )عنعنوی( ،تکنولوژی طبی
وغذايی ،و مواد کيمياوی )ريجنت ھا ،پريکرسرھا و ستندرد ھا(.
 .2شامل سازی و يا حذف ادويۀ خاص از لست ادويۀ مجاز ) (LDLپس از اينکه ديپارتمنت مربوطه نظريات
تخنيکی خويش را بيان کند؛
9

اليحۀ وظايف بورد ملی دوا و غذا

 .3تجديد لست ادويۀ مجاز حداکثر ھر سه سال يکبار توسط کميته منتخبۀ بورد ملی دوايی؛
 .4تجديد لست ادويۀ مجاز
 .5تنظيم ،نظارت و ھماھنگی ھمه فعاليت ھای مربوط به امور دوا و مواد غذايی
 .6ايجاد و حفظ سيستم ھای موثر جمع آوری دوباره ) (Recallبرای دوا و مواد غذايی.
 .7تعيين مسير استراتژيک برای تنظيم محصوالت دوايی و غذايی
 .8بسيج منابع برای فعاليت ھای نظارتی ادويه و مواد غذايی
 .9ھماھنگی بين ھمۀ مراجع ذيربط  /مسئولين شامل در صنايع ادويه و مواد غذايی
 .10ارائه پشتيبانی الزم برای استقرار سيستم ھای استندرد برای دوا و غذا
 .11تأمين کيفيت و ظرفيت الزم برای خدمات حمل ونقل دوا و غذا
 .12گرفتن نقش رھبری در حل و فصل معضالت مربوط به دوا و مواد غذايی
 .13تھيه ليست از اجزای متشکلۀ غذا براساس استندرد کوديکس اليمنتاريوس )(Codex- Alimentarius
 .14نظارت بر فعاليت ھای انستيتيوت فارمسی ابن سينا ) (APIبا توجه به مقررات و اسناد تقنينی مربوطه؛
 .15تاييد و تصويب فورمولير ملی افغانستان
 .16تعيين کميته ھا برای تجديد  LDL ،EDLو فورموليرملی افغانستان و ساير کميته ھای علمی و مسلکی مربوط به
امور دوا و غذا.
 .17تصويب برنامه ھای علمی و تحقيقاتی مربوط به امور دوا وغذا.
 .18تصويب مقررات )اليحه ھا( و روشھای عملياتی مربوط به امور دوا وغذا
 .19تصويب نياز ساالنه کشور برای ادويه ،که توسط ادارۀ مربوطه تخمين ميگردد.
 .20نظارت بر تمام سيستم ھای ارائه خدمات دوايی و غذايی در کشور.
 .21تصويب لوايح به منظور جلوگيری از ورود مواد غذايی و نوشيدنی غير صحی
ساختار بورد ملی دوا و غذا
 .1بورد برای اجرای بھتر فعاليت ھای خود ،کميتۀ عمومی ادويه و کميتۀ عمومی مواد غذايی راايجاد خواھد کرد.
 .2ھر گونه اقدام يا اتخاذ تصاميم توسط کميته ھا ،بايد توسط بورد ملی بررسی گردد.
 .3بورد کميته ھای فرعی ديگری را )به عنوان مثال کميتۀ فرعی اطمينان از کيفيت( که ممکن وظايف بورد برای
شان واگذار شود ،ايجاد خواھد کرد .و نيز توسط بورد ملی اداره ميگردند.
 .4ھر کميته عمومی و کميته ھای فرعی که توسط بورد ايجاد ميشود ،شامل حداقل يک نفر عضو بورد خواھد بود
و نيز تحت رياست يکی از اعضای بورد خواھد بود.
 .5بورد ممکن است افرادی را که از اعضای بورد نميباشند ،به کميته ھا منصوب کند.
 .6تعداد اعضای کميته ھای عمومی نبايد از پنج ) (5الی ده ) (10عضو تجاوز کند.
 .7تعداد اعضای کميته ھای فرعی بورد نبايد از سه ) (3الی شش ) (6عضو تجاوز کند.
 .8اعضايکه از مراجع دولتی به بورد منصوب شده اند ،بايد عضو دائمی و يا کارکنان آن مرجع باشند.
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ترکيب بورد
 .1اعضای اصلی بورد نبايد کمتر از پانزده ) (15و بيشتر از بيست ) (20عضو )به اساس لست ذيل( باشد که
ممکن است وقتا َ فوقتا َ تعيين ،و توسط وزير صحت عامه به اساس مادۀ سوم فصل دوم قانون ادويه ،منصوب
خواھند شد.
 .2اعضای بورد بايد شامل –
الف .اعضای اصلی بورد
 پاليسی و قوانين )دوا و غذا(
 وزير صحت عامه به حيث رئيس رئيس عمومی امور فارمسی به حيث معاون رئيس انستيتيوت فارمسی ابن سينا ) (APIبه حيث عضو رئيس صحت محيطی وزارت صحت عامه به حيث عضو تطبيق قوانين و مقرارت )دوا و غذا(
 رئيس بررسی از تطبيق قوانين صحی به حيث عضو رئيس نظارت و ارزيابی وزارت صحت عامه به حيث عضو يک تن نماينده از رياست ھماھنگی سکتور خصوصی وزارت صحت عامه ،به حيث عضو يک تن نماينده از کميتۀ تنظيم ادويۀ مخدر وزارت مبارزه عليه مواد مخدره به حيث عضو امور اکادميک دوا و غذا
 دو تن از استادان ديپارتمنت مربوط فارمسی با انتخاب پوھنځی فارمسی به حيث عضو يک تن استاد از ديپارتمنت فارماکولوژی پوھنتون طبی کابل با انتخاب آن پوھنتون به حيث عضو از بخش اطمينان از کيفيت )دوا و غذا(
 آمر کنترل کيفيت ادويه و مواد غذايی به حيث عضو يک تن نماينده از ادارۀ ملی نورم و استندرد افغانستان به عنوان عضو از بخش تجارت و توزيع
 رئيس تصدی فارمسی به حيث عضو يک تن کارشناس و يا متخصص فارمسی از اتحاديۀ ملی توليد کنندگان ادويه به حيث عضو يک تن متخصص و يا کارشناس غذا از وارد کنندگان محصوالت غذايی  ،به حيث عضو يک تن کارشناس و يا متخصص فارمسی از اتحاديه ملی وارد کننده گان ادويه و تجھيزات طبی به حيثعضو
 از بخش عرضه خدمات کلينيکی و توزيع ادويه
 يک تن متخصص مؤظف درشفاخانه به انتخاب وزير صحت عامه به حيث عضو يک تن متخصص جراحی مؤظف در شفاخانه به انتخاب وزير صحت عامه به حيث عضو يک تن فارمسست با سابقه کاری در بخش فارمسی کلينيکی با انتخاب وزير صحت عامه به حيث عضوأ .ناظرين بورد
ناظرين بورد مسئوليت فراھم نمودن ھمکاری ھای تخنيکی و مالی را برای بورد ملی دوا و غذا دارند
 يک تن نماينده از  ،SPS ،HPIC ،WHO ،FAO ،WFPيونيسف به عنوان ناظر ) نه بحيثاعضای رای دھنده(
ب .اعضای کميته ھای عمومی و کميته ھای فرعی بورد ملی دوا و غذا
کميته ھای بورد از نماينده ھای ادارات ذيربط ذيل و ساير ارگان ھايکه در اين سند تذکر نگرديده است با در نظر
داشت ارتباط کاری و مسلکی شان به انتخاب اعضای بورد ملی دوا و غذا تشکيل ميگردد:
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-

دو تن متخصصين و يا کارشناس )يک تن از بخش غذايی و يک تن از بخش ادويه وترنری( از وزارت
زراعت ،آبياری و مالداری
يک تن کارشناس و يا متخصص غذا
يک تن کارشناس و يا متخصص فارمسی از اتحاديه ملی فارمسستان افغانستان
يک تن کارشناس و يا متخصص فارمسی از رياست صحيۀ اردوی وزارت دفاع
يک تن کارشناس و يا متخصص فارمسی از رياست صحيۀ پليس
يک تن کار شناس و يا متخصص فارمسی از بخش تھيه و تدارک ادويه امنيت ملی
يک تن نماينده از شاروالی کابل
يک تن نماينده از وزارت ماليه )گمرک(
يک تن نماينده از وزارت تجارت و صنايع
يک تن کارشناس و يا متخصص طبابت سنتی از اتحاديه طبيبان سنتی
يک تن نماينده از ادارۀ حفا ظت از محيط زيست يا )(NEPA
رئيس ستاک ھای مرکزی وزارت صحت عامه به حيث عضو
يک تن نماينده از انجمن ملی صحت عامه افغانستان )(ANPHA
يک تن کار شناس و يا متخصص فارمسی از اتحاديه خدمات دوايی افغانستان
يک تن نماينده از پوھنځی وترنری پوھنتون کابل
يک تن نماينده از پوھنځی زراعت پوھنتون کابل به حيث عضو
يک تن کارشناس و يا متخصص فارمسی از اتحاديه دوايی کندھار
يک تن کارشناس و يا متخصص فارمسی از اتحاديۀ ادويه فروشان
يک تن کارشناس و يا متخصص از توليد کننده گان ادويه ادويه به حيث عضو
يک تن کارشناس و يا متخصص از توليد کننده گان غذا به حيث عضو

ت .اعضای منصوب به بورديا کميته ھا بايد شايستگی ھای ذيل را داشته باشند:
 .aمدرک تحصيلی و تجربه مناسب و مرتبط.

 .bحداقل سه تا پنج سال تجربه مسلکی و آشنايی با قوانين و پاليسی ھای مربوطه.
 .cنمايندگان رسمی ادارات بايد توسط مقامات ارشد ادارۀ مربوطه معرفی گردد.
 .dيک فرد مطيع قانون و متعھد باشد.
شرايط انجام وظيفه
 .1يک دورۀ انجام وظيفۀ يک عضو الی پنج سال باشد ،که وزير در زمان انتصاب آنرا تعيين خواھد کرد.
 .2يک عضو قبلی ،برای انتصاب دوباره به صفت عضو در صورت موافقت بورد ،واجد شرايط ميباشد.
 .3عضو از بورد پس از سه بارغيابت متوالی و بدون اطالع از جلسات بورد و يا عدم رعايت با استندردھای
پذيرفته شدۀ بورد ،از بورد اخراج خواھد شد
 .4اعضای بوردبايد بکدام جرم و جنايتی محکوم نبا شد
 .5عضو بايد يک شھروند و به طور دائم ساکن در افغانستان باشد
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اداره و مديريت –
نقش و مسئوليت ھا :
 .1نقش و مسئوليت رئيس بوردو يا کميته ھا
-

مسئوليت رھبری  ،برگزاری و کنترل جلسات و تصويب تصاميم اتخاذ شده

-

حضور دائمی در جلسات و تصميم گيری )تا حد امکان(

-

تأمين بودجه )امتيازات تشويقی و مصارف(

-

مساعد ساختن زمينۀ ارتقای ظرفيت تخنيکی اعضای بورد.

-

تسريع و يا پيگيری اجرای تصميمات اتخاذ شده توسط بورد

 .2معاون بورد و يا کميته بايد وظايف رئيس را درعدم حضور شان ايفا کند.

 .3نقش و مسئوليت ھای سکرتر بورد
-

ھماھنگی با سکرتريت در امور اداری  ،مالی و تخنيکی و آگاه ساختن اعضای بوردو يا کميته ھا در
مورد جلسات.

-

حصول اطمينان از اينکه مينوت يا صورت جلسات و اجندای جلسات آماده شده و قبل از تدوير جلسات به
اعضای بورد توزيع ميگردد.

-

تدوير جلسات بورد و فراھم آوری تسھيالت آن

-

مراقبت از حسابات و مسائل مالی بورد

-

خالصه سازی فعاليت ھای کميته ھا

-

نگھداری اسناد

-

تعقيب جلسات

 .4نقش و مسئوليت ھای اعضای بورد
-

اشتراک به موقع و فعال در جلسات

-

حضور منظم در جلسات

-

تصميم گيری راجع به مسائل مرتبط به غذا و دوا

-

جمع آوری اطالعات الزم در مورد مسائل مختلف تخنيکی که توسط بورد مورد بحث قرار ميگيرد

-

ھمکاری و مشارکت فعال در انکشاف اسناد و مدارک الزم برای بھبود مسائل مربوط به غذا و دوا

-

ھمکاری در انجام فعاليت ھای نظارتی مشخص شده توسط بورد ملی

اصول کاری:
 .1يک عضو بوردو يا کميته ای از بوردبايد منافع ملی کشور را در رأس تمام فعاليت ھای خود در نظر بگيرد.
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 .2بور دبايد بی طرف بوده و قضاوت عادالنه و مستقل  ،تصميمات به موقع و معيين گرفته و قابل دسترس به ھمۀ
مراجع ذيربط باشد.
 .3عضو بورد و يا کميته ھای بورد بايد متعھد ،صادق ودر فعاليت ھای محوله خود مسلکی باشد.
 .4اعضای بورد بايد متخصص ،کارا ،با وجدان و عاری از ھر گونه تبعيض بر اساس زبان ،قوم ،منطقه و غيره
باشد.
جلسات و طرزالعمل ھای بورد
 .1بورد برای انجام کاری فراخوانده ميشود و يا موکول ببعد ميگردد ،و ياھم بسته ميشود و جلسات و طرزالعمل آن
به صورتيکه فکر شود که مناسب است ،تنظيم ميگردد .جلسات بورد ،نبايد کمتر از يکبار  ،در ھرماه برگزار
گردد.
 .2جلسات بوردبايد پس از ھر ماه در تاريخی گرفته خواھد شد که تمام اعضای بورد توافق کنند و يا توسط رئيس
بوردو يا کميته تعيين ميگردد.
 .3رئيس بورد يا کميته ممکن است ،در ھر زمان و در ھر محل ،جلسه آن کميته را بر گزار نمايد.
 .4تمام جلسات و تصميمات بورد در مينوت يا صورت جلسات نوشته خواھد بود که بايد در سکرتريت حفظ و
نگھداری خواھد شد.
 .5مينوت يا صورت جلسه توسط سکرتريت گرفته شده و توسط سکرتر بورد قبل از توزيع بين اعضا ،مرور
ميگردد.
 .6تصميمھای بورد بايد در شکل کتبی يا نوشتاری ابالغ گردد.
 .7بورد بايد ھر دو شکل وسايل الکترونيکی و چاپی را برای برقراری ارتباط عامه استفاده کند .طوريکه توسط
بورد اداره گردد.
 .8شماره تلفن  ،ايميل و آدرس اعضای بورد بايد در سکرتريت بورد موجود باشد
 .9مينوت يا صورت جلسۀ قبلی و اجندا بايد حد اقل سه روز قبل از تاريخ جلسه پيشنھادی به اعضاء توزيع گردد.
 .10اطالعيه برای جلسات اضطراری بايد حداقل  24ساعت قبل از جلسه به اعضای بوردفرستاده شود
 .11دو ثلث از اعضا حد نصاب جلسات بوردو يا کميته را تشکيل می دھد.
 .12نشست بوردو يا کميته ھای بورد ھنگامی معتبر در نظر گرفته ميشود که دو ثلث از اعضای آن حاضر باشد
 .13ھمه قرار دادھا و لوايح ،مسائل يا چيز ھايکه الزم است توسط بورد و يا کميته ھای آن تصويب گردد ،با رای
اکثريت در جلسه بورد يا کميته که اعضاء در آن به حد نصاب وجود داشته باشد ،مجاز تعيين می شود.
 .14در تمام جلسات بورد يک عضو رای دھندۀ حاضردر رای گيری بايد يک رای را باالی يک مسئلۀ پيشروی بورد
دارد و در صورت تساوی آراء ،رئيس عالوه بر رأی مشورتی ،رای قاطع خواھد داشت.
راپور دھی
 .1بوردبايد گزارش ربعوار و ساالنه را تھيه کرده که در جلسۀ به وزير صحت عامه تسليم نمايد.
 .2کميتۀ بوردبايد گزارش ربعوار خود را به بورد ارائه کند
 .3گزارش ربعوار و گزارش ساالنۀ بوردبايد در دسترس و قابل دسترس به ادارات ذيربط باشد
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تضاد منافع :
 .1قبل از پذيرش ھر گونه انتصاب به عنوان يک عضو بوردو يا کميته ،يک عضو بايد ھرگونه تعارض احتمالی
منافع را فاش سازد
در صورت امکان موجوديت تضاد منافع بالقوه و بالفعل توسط اعضای بورد ،بايد شناسايی و به بورديا کميته
اعالم يا واضح گردد.
 .2يک عضوی در صورت داشتن تضاد منافع بالقوه در يک مسئله ای ،نبايد ھيچ نقشی در نظر دھی داشته و يا
بحث و رای دادن در مسئلۀ پيشروی بورد و يا در صورتيکه چنين عضوی دارای منافع قابل توجھی در
موضوعی داشته باشد.
 .3در صورت اعالم نشدن آن ،ھر کسی که از اين موضوع آگاه است ،بايد به بورديا کميته اطالع دھد.
 .4موارديکه در آن تضاد منافع روشن نيست که آيا موجود است ويا نه ،بايد به بورد راجع گردد تا بورد خود تصميم
نھايی را در آن مورد اتخاذ کند.
توافق حفظ محرمات:
 .1ھمه اعضای بوردو يا کميته بايد توافق حفظ محرمات را در زمان انتصاب به بورديا کميته ،امضاء کنند.
 .2تصميمات و مصوبات بوردو يا کميته بايد محرمانه باقی بماند و تصميمات بوردو يا کميته ،نبايد توسط ھيچ يک
از اعضای ديگر بجز فرد )افراد( رسما َ تعيين شده ،اعالن گردد.
متخلفين

.3
بايد مجازات شوند و درصورت تصميم اعضای بورد ،آنھا بايد از بورد اخراج گردند
ارز يابی اجراأت

 .1بورد و يا کميته بايد عملکرد خود را با استفاده از وضع کردن نورم ھای استندرد و طرزالعمل ھا به صورت
منظم )ربعوار /ساالنه( مورد ارزيابی قراردھند .ممکن است برای انجام ارزيابی عملکرد ھا ،کميتۀ تاسيس
گردد.
 .2عملکرد ھر عضو توسط خود رئيس و عملکرد بوردتوسط کميتۀ تعيين شدۀ بورد ارزيابی گردد.
 .3ارزيابی داخلی بايد ھر ساله توسط ادارۀ نظارت انجام شود .وارزيابی خارجی توسط مسئولين مربوطه ،به
صورت ساالنه انجام می شود
پاداش و مصارف اعضای بورد
برای يک عضو بورد و يا کميته ای از بورد بايد از بوديجۀ بورد مثل مصارف يا مشوق پرداخت گردد که توسط وزير
پس از مشورت با بورد ،تعيين خواھد گرديد .فراھم نمودن مصارف منوط به در دسترس بودن بودجه برای ھمچو مقاصد
است.
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وجوه مالی ،حسابات و تفتيش
 .1زمانيکه بورد وجوه مالی را دريافت ميدارد ،بايد بر اساس استندردھای مالی و بودجوی وزارت ،حفظ و محاسبه
گردد.
 .2وجوه مالی بورد ،در صورت قابل اجرا بودن ،بايد توسط کميته ھای مالی ذيربط تفتيش و به مقامات مربوطه
گزارش داده شود.
 .3کميته تفتيش در بورد ايجاد و تفتيش بايد با ھمکاری مفتشين ملی و بين المللی صورت گيرد.
 .4روش يا ميتود گزارش دھی و پاسخ دھی برای ھر بودجه تعيين شده است ،بايد توسط کميته ھای مالی و مرتبط،
تفتيش گرديده و به مقامات مربوطه گزارش داده شود.
 .5وجوه مالی بورد شامل :وجوه تخصيص يافته از بودجۀ دولت ،و کمکھای مالی سازمان ھای بين المللی ميباشد.
 .6بوردبايد کمکھای مالی را با تصويب وزير در مشورت با وزير ماليه بپذيرد .وجوه مالی بورد از دولت ،کمک
ھای مالی از بخش ھای غير دولتی ،بين المللی و يا سکتور خصوصی ،تنھا در صورتی می تواند قبول شود که
توسط وزير صحت عامه در مشورت با وزير ماليه منظور شده باشد.
اعتبار تصاميم و اقدامات بورد
 .1تصاميم بوردو يا کميته ھا ،بايد در مطابقت با لوايح  ،مقررات و مصوبات مربوطه باشد
 .2تصميم گيری و رای گيری در عدم حضور اعضای که بصورت قابل توجھی باالی موضوع مورد نظرتضاد
منافع دارند ،صورت گيرد.
 .3تصاميم بوردو يا کميته ھا ،بايد عليه منافع ملی نباشد.
نتايج متوقعه
 .1يک سيستم ھماھنگ برای تنظيم ادويه و مواد غذايی
 .2وجود اسناد موثق ،قوانين ،مقررات ،پاليسی ھا و پاليسی ھا در رابطه به توليد ،توريد ،ذخيره سازی ،فروش ،و
توزيع محصوالت غذايی و ادويۀ با کيفيت
 .3جلوگيری از توريد ،توليد و استفاده از ادويۀ با کيفيت پايين و ادويۀ غير صحی و محصوالت غذايی )حفاظت از
صحت مردم(
 .4تأسيس يک نھاد معتبر و با صالحيت به منظور بھبود امور مربوط به غذا و دوا )(FDA
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