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 لذامفنهذوذاغ رهذ نذذو هذوذأقسربهذوذأفر دذ مذذ الدمذوذ امنسنذ نستددذ سالذ اصّصذ
ج سعسهذوذذاكذادر كهذ ا بكرذوذرب سذ افطريذأمهذبدومتسذ صبحذفيذ سالذ نذ اضعدذسجعلهذ

ىذبهذإالذيذأدّصذعسجز ذعنذ لسو لذ مللذ ا  ساذوذ  رذقسدرذعللذض سنذإنس ر ر ستساذ ا رذ اذّصذ
ذ.بتسذوذ  سوالذإكسمسدذ اونسئلذوذ اطرقذ اكف للذبسا فسظذعل تس اعسمسءذ

فكث ر ذ نذ ا ر ضذكسمتذستددذ  ساذ امنسنذقد  سذوذهيذ عروفلذفيذسسر خذ ا جس عستذ
نذ اخودذ نذهذهذ ا ر ضذ ابمر لذم سا لذكسمتذأمذجموب لاذك رضذ اطسعونذ ثالاذاذاكذفإ

وذكذ ذ اوخ مذعللذ  ساذ امسساذجعلذهذهذ ا جس عستذوذذ تذ اثرذ او نعذفيذ ا جس عذ ا سملللذ
سب ثذد ئ سذعنذ اونسئلذ اكف للذاسفسد تسذوذ اسيذصمفتذف  سذبعدذفيذعلمذ اطبذ اذيذ تددذ

إالذس ل قذ اص لذب عساجلذ ا رضلذأوذبساع لذعللذس ك متمذ نذإسلسءذ ا رضذفيذ سالذعدمذ
ذ.ذوقوعهذبعد

 اص لذعللذ  سستساذاذاكذمجدذأنذ ارثذ اثلسفيذفأدركتذ امعوبذ مذذ الدمذق  لذذذذذذذ
ذذ اص لذ اسيذكسمتذ  ا وروثذعمدذ ا مذبإخسالدذأاو متسذوذعلسئدهسذوذاغسستساذقدذث ّصنذوذكرسّص

  لذإهس سمذ ابمرذخصوصسذ متمذ اعل سءذوذ اخصسئ  نذ اذ نذجعلوهسذذ سضر قد  سذوذالذز اتذ
بإ سر مذ امسسذبإعسبسرهمذ تدفونذذذاكذ ض و ذ  لذ وضوعذإجستسد ستمذوذب وثتمذوذ اذ نذبنبب

ا داذقرونذعد داذفيذرذ نذخاللذع لتمذوذ رفستمذوذصمسعستمذإالذ  سربلذ ا رضذ اذيذفسّصذ
تذ ابمر لاذعللذأمهذ سالذ  رذف ز سئ لذوذمسسجذعنذا نستذ خلوقستذرو  لذ عم خسلدذ ا جت

ذ.1 ان ئلذفيذإا سقذ اضررذبمسإر دستسذوذذذسمس يذإالذ  رذعسا مسذوذ  رذخسضعلذا و نمس

اذ ذعمد سذبدأتذسسطورذ اعلومذوذ ا عسردذوذ ضيذ اسفك رذ امنسميذبميءذ نذذ
ففيذهذ ذ اصددذسعرضذ ا سمذعبدذ.ذ ا وضوع لذوذ اعلالم لاذأصبحذ اطبذعل سذ  كنذسعر فه

رذفيذبدنذ اصمسعلذ اسيذسمظ« : ار  نذإبنذخلدونذفيذ لد سهذ امت راذإالذعلمذ اطبذ عرفسذإ سه
 امنسنذ نذ  ثذ  رضذوذ صحاذف  سولذصس بتسذ فظذ اص لذوذبرءذ ا رضذبسادو لذ

                                                           
1- M. SANKALE, Médecins et action sanitaire en Afrique noir, édition Présence Africaine, Paris, 1969, p 18. 
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و ا ذ لذبعدذأنذ ب نذ ا رضذ اذيذ خصذكلذعضوذ نذأعضسءذ ابدنذوذأنبسبذسلكذ ا ر ضذ
عللذذاكذبأ زجلذ ادو لذوذقو هساذذوذ اسيذسممأذعمتسذوذ سذاكلذ رضذ نذ ادو لذ نسدا نذعلل

 .... ستذ ا ؤذملذبمضجهذوذقبواهذالدو ء ا رضذبساعال
1
ذ ».

أمهذا كسنذ افتمذ اص  حذال مسكلذ"ذ Claud Got"فك سذ رىذ انسسذذكلودذقوتذ   
 ا سعلللذبساص لاذالذ جبذفتمذوذسصورذ اص لذ اع و  لذكإخسصسصذطبيذإضسفلذإالذ

 اخسصسصستذقسدرذعللذ اخسصسصستذ اطب لذ اخرىاذوذإم سذ سع نذإعسبسرهسذكممسطذ سعددذ
سوج هذنلوكسسمساذذاكذأنذ انب لذا و جتلذ امز عستذ اجس سع لذ انسئداذفيذ  سسمسذ اع و  لذ  كنذ

هوذو؛ذ2.ذفيذإنسع سلذ مسهجذعل  لذ سعدداذوذسفك رذفلنفيذوذإقسصسديذ ولذق  لذ  ساذ امنسن
فيذإطسرذ لسللذ ولذ" Henri Paret"مفسذ ارأيذسلر بسذ اذيذد فعذعمهذ ادكسورذهمريذبسر تذ

ذ3.وذ ابكس ر سسعل مذ امظسفلذوذعل يذ اطف ل ستذذذ لذ اع و  لذأمذ كذسسلخصذفي اصّصذ

 لذ اع و  لذوذأدقتسذفيذرأ مسذهوذأ دذأبرزذ اسعر فستذ اسيذقد تذاسعر دذ اصّصذذوذاعلّصذ
فيذ ؤافهذ ولذ عملذوذسطورذ  التذ اص لذذ" Winslow" سعر دذ امجل زيذو منلو ذ

 اص لذ اع و  لذهيذعلمذوذفنذ اوقس لذ:ذ"ذ اذيذعرفتسذقسئالذ1923فيذنملذذ4 اع و  لذ ا عسصرا
 نذ ا ر ضذ ا ت لذاخطورستسذفيذ ا جس عذوذسرب لذ افردذعللذقو عدذ امظسفلذ اذ س لذوذسمظ مذ

دذ ا صساحذ اطب لذوذ صساحذ اس ر ضذاجلذ اسمخ صذ ا بكرذوذقو عدذ اعالجذ اوقسئيذضّصذ
وطذ اجس سع لذ اكف للذبض سنذاكلذفردذوذعضوذ نذضذبساضسفلذإالذوضعذ امرّصذ ا ر 

 سحذ لاذفساتددذ اخ رذ ك نذفيذ اسّصذ اج سعلذ نسوىذ نذ اع شذ منجمذوذ الئمذا فظذ اصّصذ
ذ. لذوذبطولذ اع رعذب لهذ افطريذبساصّصذاكلذإمنسنذ نذ اس تّصذ

                                                           

 479ىذذ478اذ اصف س نذ1997ب روتاذابمسناذ اطبعلذ اثسم لذ_ذ لد لذ بنذخلدوناذ ا كسبلذ اعصر لذص د ـــ ذ1

2 _Claude Got, l santé, édition Flammarion, Paris, 1992, p 13 et 14 

 .اذمظ هذ عتدذعلومذ اص لذفيذبسر سذبفرمنس1990 سيذذ19إالذذ18 لسللذطبيذإمعلدذفيذ اربسطذبسا  لكلذ ا غرب لذ نذذـذ3

4_ The evolution and significiance of ;odern public heqlth campain. 
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فلدذذ1 ا سعلقذبساص لذ2018و ل لذجذ02 ا ؤرخذفيذذ11-18 لذ اجز ئريذرقمذ ذقسمونذ اصّصذأمّصذذ
  س لذ:ذ"ذ اسيذمصتذعللذ س لي(ذ25) لذ اع و  لذفيذ سدسهذ اسسنعلذوذ اعمر نذعردذ اصّصذ

وذ اب ئ لذ ار   لذإالذذوذ اجس سع لذوذ اسربو لذ لذهيذكلذ اسد ب رذ اص  لذوذ اقسصسد لذ اصّصذ
 نذ اخطسرذ اص  لذأوذ الضسءذعل تساذنو ءذكسمتذذ تذأصلذور ثيذأوذمسج لذعنذذ ا دُّدذ

ذاكذبغرضذ ا فسظذعللذص لذ امخصذأوذ رسبطلذبساب ئلذوذذ اسغذ لذأوذ نذنلوكذ امنسنذ
اذوذسضمذسد ب رذص يّصذذذذ لذفيذ السمونذ اص يذ اجز ئريذسخصبذاكذسكونذ اصّصذ".ذ اج سعلو

الذم واتسذاممسطستذأخرىذخسصلذبساسرب لذ اص  لذوذأ ضسذسلكذوذعالج لاذبساضسفلذإذوقسئ ل
ففيذكلذجسمبذ نذهذهذ اجو مبذمجدذ ادّصوالذبصفستسذ ا ؤننلذ.ذ ا سعلللذبساجسمبذ اجس سعي

 سضراذوذذ تذ ركزذ س  زذ اعس للذب سذأوكلتذ نذنلطلذوذن سداذعللذس ل قذ ا صل لذ اعس لذ
 انّصكسنذاذكساج سعستذ ا  ل لذوذنلذ اص يعنذبسقيذ اطر دذ ا نسه لذفيذهذهذ ان س

ذ.إاخ... ا دم لذو اج ع ست

 لذ عسصرذبإعسبسرهذامذ لسصرذعللذ ا فتومذف عسبرذسعر دذ ا مرعذ اجز ئريذالصّصذ
 اكالن كيذاتسذ اذيذكسنذ عسبرهسذمل ضذ ا رضذوذ  ددهسذفيذ اسد ب رذ اص  لذفلطذنو ءذ سذ

ذذذذذعذ نذ فتو تسذبجعلذ اجسمب نذ اسربويذذ ذوسّصذإممّصذسعلقذ متسذبساوقس لذأوذبساعالجذ اطبياذوذ
 اجس سعيذ دخالنذفيذسكو متسذوذذاكذبساضسفلذإالذ اوقس لذوذ اعالجذوذ ال ظذهمسذأنذهذ ذو

 اسعر دذمب هذبذاكذ ا لدمذ نذطردذ مظ لذ اص لذ اعسا  لذ اذيذإرسكزذهوذ آلخرذعللذ
ذ افكسر ا مرعذ اجز ئريذامذ س سملذ عذكلذذ اجو مبذ اربعلذ ا ذكورااذاكنذبسامل ضذ بدوذأن

 ا د ثلذ اسيذأصب تذسعميذ اص لذ اع و  لذفيذ اعسامذكمظر لذسرق لذ اص لذ اسيذإقسبنستسذ
 لذ ا   لذ ام سا لذ مجعلذفيذذاكذ نذطردذ ا مظّصذذن  سذ متسذدولذأوروبسالبعضذ ادولذ

(ذ07)ذ انسبعل سدسهذمذ اص يذفيذ ا ذكورااذب  ثذفيذ ارجوعذإالذسعر دذ السمونذ اص يذالمظس

                                                           

اذ ا ؤرخلذفيذ46اذ ا سعلقذبساص لاذ اجر داذ ارن  لاذ اعددذ02/07/2018ذ ا ؤرخذفيذ11_18 السمونذرقمذذ-1
ذ.03اذصذ29/07/2018
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 اجس سع لذياذفيذإطسرذ اسم  لذ اقسصسد لذو سض نذ اسخط طذ اصح:ذ ليذ اسيذمصتذعللذ س
اذ اعلالميذال و ردذ ابمريوذ ماذوذ اسوز عذ ا سمسنقذوذ اعسدلوذ ا خططذ اوطميذاست ئلذ اقل

اد  غر فيذوذ ام سطذ اوبسئ ل؛ذ س سجستذ اص  لذبسامظرذإالذ اسطورذ  ا سد لذعللذأنسسذ او
 رسكزذ اسخط طذ اص يذعللذ اخر طلذ اص  لذوذ خططذ اسمظ مذ اص يذ ا مصوصذعل ت سذو

 سب نذ نذأنذكلذ اممطلذوذ اونسئلذ ا نسه لذفيذس ل قذذ؛"أدمسهذ271وذذ269فيذ ا سدس نذ
 ياذك سذهذهذ اخ راذهيذون للذسخط طذصو اص لذ اع و  لذسكونذفيذإطسرذخسرطلذ اص لذ

نمر هذ نذإخسصسصذ اوز راذ ا كلفلذبساص لذوذهوذ سذ عميذأنذع ل لذسوج هذ اممطلذ ا نسه لذ
ا سذ ا و طم نذأوذ لذسكونذ نذإخسصسصذهذهذ اوز راذوفيذ ا فسظذعللذ اص لذ اع وم

ثمذإنذ ذيذ.ذ اج ع ستذأوذبسقيذأطردذ ا جس عذدخلذفيذذاكذك سذسلسض هذفكراذسرق لذ اص ل
ذ02 ا ؤرخذفيذذ11_18قسمونذ اص لذرقمذ نذمفسذ(ذ10) ا سداذ اعسمراذوذ سذسض مسهذ ؤكدذذاكذه

2018جو ل لذ
سنسهمذ ا ركلذ اج عو لذوذ تم يذذوذ رسفليذ ا مظو لذ اص  لذ اعس للذ"ذبلواتسذذ1

ذ"عللذس ن نذ اص لذوذسطو رهسذفيذ  س لذ اصّص لذوذسرق ستس

بأنذ ا مظو لذ اوطم لذالص لذ(ذ06) انسدنلذ ال ظذأنذسعر دذهذهذ ا مظو لذفيذو       ذ
بصفلذمس للذوذ منج لذذذذذذذذذذذستددذإالذ اسكفلذبإ س سجستذ ا و طم نذفيذ جسلذ اص لذ

اذالذ خسلدذكث ر ذعنذ اسعر فستذ ا لسر لذ نذطردذ افلتسءذ ا خسص ناذب  ثذهمساكذ" نس راو
وذسع لذ عسذبتددذس ل قذذ نذ عرفتسذب ج وعلذ نذ اجز ءذسرسبطذبمبكلذ نذ اسصسالت

 د ملذأهد دذ ع ملذوذهمساكذ نذ رىذأمتسذسمظ مذنلنللذ اعالجذ سذب نذ اوقس لذوذ اعالجذفيذ ل
اذبمظسمذ ا  س لذوذكذ ذ ا سسبعلذ اطب لذوذ اجس سع لذ ا ك لّصذأوذفيذ ا ؤننستذ اص  لذ

ه كل لذوذ ا سا لذهمساكذ نذإعسبرهسذ ج وعذ اونسئلذ اسمظ   لذوذ ابمر لذوذ لوذ الجس سع ل
ذ. نستذ اص  ل ا نخراذاس ل قذأهد دذ انيّصذ

                                                           

ذ.اذ ا سعلقذبساص لاذ انسادذ اذكر02/07/2018 ا ؤرخذفيذذ11_ذ18 السمونذرقمذذ- 1
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وذك سذهوذثسبثذفيذ اسعر دذاتذ ذ امظسماذفإنذالت ئستذ انسمفسئ لذوذ ات ئستذ اص  لذذذذذذذذ
 خسلدذأصمسفتمذوذأنالكتماذإد ر  نذ   نذ اعس ل نذفيذهذهذ ات ئستذبع و سذوذال وظف نذ اع و

اكنذ سذ جبذ.ذرذ تمذفيذإمجسحذ ان سنستذ اص  لذ اوطم لأوذطب  نذأوذمبهذطب  ناذاتمذدو
  لذامذ  صرذ جسالتذوذأممطلذ اص لذ اع و  لذو امسبسهذإا هذبلر ءاذسعر دذ اص لذ اعم

ذ. ا ذكوراذفيذ ا نسوىذ اجس سعيذفلطاذامهذجعلتسذسخصذ افردذوذ اج سعلذأ ضس

وعذ اسد ب رذ اوقسئ لذذهيذ جمذهذهذ ا لسض ستذمصتذصر  لذأنذ اص لذ اع و  لذإنّصذذ
 لذ افردذوذ اج سعلذوذهوذ سذعللذصّصذذ ا فسظاعالج لذوذ اسربو لذوذ اجس سع لذ اسيذسنستددذو 

ص لذ اج سعلذفلطاذ عميذأمهذفيذمظرذ ا مرعذ اجز ئرياذفإنذ اص لذ اع و  لذالذسعميذ
وذإم سذذبساسسايذالذسخصذ اممطلذوذ اسد ب رذ ار   لذإالذس ل قذ اص لذ اج سع لذفلطو

.ذبساضسفلذإالذذاكذسخصذ اص لذ اع و  لذص لذ افردذ او  دذ ثلهذفيذذاكذ ثلذ اج سعل
ذذ لذ اع و  لذ اسيذأصب تذسخصذ اعسمذف كونذبذاكذهذ ذ اسعر دذبسون عهذارقعلذ اصّصذ

سخصذوذ اخسصاذقدذونعذكمس جلذاذاكذ نذأممطلذ اص لذ اع و  لذ اسيذأصب تذ
 ا ؤرخذفيذذ05-85وذ ال ظذأخ ر ذأنذ السمونذرقمذ اممطلذ اعس لذك سذقدذ و لذالذهنذاولذ را؛ذ

قدذصدرذفيذ ر للذكسمتذ اجز ئرذذ1اذ ا سعلقذب  س لذ اصّص لذوذسرق ستسذ ا لغل1985فبر  رذذ16
اذا ر للذسسبملذ امتجذ امسر كياذأ سذ ساب لذ اسعد التذ اسيذطرأتذعللذهذ ذ السمونذفتيذ و اي

ن  سذ مذذبد  لذ اسنع مستذ نذ الرنذ ا سضياذوذمفسذال اقسصسديذ اذيذمتدسهذ ابالدذذ امفسسح
 ا ال ظلذ  كنذسلد  تسذبسامنبلذاغساب لذ امصوصذ اسمظ   لذ ا سعلللذبساص لذ اع و  لاذ ا رذ

عمدذصدورهذذ اذيذجعلذ السمونذ اص يذ سغ رذمنب سذوذسدر ج سذعنذفلنفسهذ اصل لذ اسيذ  زسه
ك سذهوذ ا سلذبسامنبلذادرجلذوذك ف لذ نسه لذ الطسعذ اص يذفيذبعضذأممطلذ اص لذ

فكلذ افكسرذ.ذ اع و  لذكساعالجذ اطبيذأوذفيذع ل لذإنس ر دذوذسوز عذ ا و دذ اص دالم لذبساج لل
اد راذ لذ اع و  لذ السمومياذوذ الولذك دذمظمذ ا مرعذ اجز ئريذ سجعلمسذمسنسءلذعنذمظسمذ اصّصذ
                                                           

، المؤرخة 08لعدد ، المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، الجريدة الرسمية، ا16/02/1985المؤرخ في  05_85القانىن رقم  ـــ 1

. 176، ص 17/02/1985في 
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 لذ مظ لذب وجبذقو عدذ السمونذ اعسمذأمذ السمونذ اخسصذةذوذهوذ سذ ؤديذ اص  لةذفتلذ اصّصذ
طستذ اع و  لذ ا عم لذبساص لذ اع و  لاذف سذوذبساسسايذفيذ انلّصذذبمسذإالذ اب ثذفيذهذ ذ اسمظ م

ستسذهيذطب عستسذ السموم لذوذك دذهيذ مظ لةذوذإالذأيذأنسذقسموم لذهيذخسضعلةذوذ سذعالق
 لذ اع و  لذوذكذ ذ خسلدذببعضتسذ ابعضذوذعنذ ض ونذهذهذ ان سنستذوذبر  جذ اصّصذ

وذ انبلذ ا مستجلذا  س لذص لذ افردذوذ ا جس عذوذكذ ذذ اونسئلذ ا نسع للذاسمف ذذهذهذ ابر  جذ
 يذدونذ  رهذ نذ الطسعستذوذهلذ  س لذ اص لذ م صراذفيذ الطسعذ اصّصذذمظس تسذ السمومية

  لذ عم لذو دهسةاسسايذسكونذوز راذ اصّصذ اخرىةذوذبس

ذ:أهمية البحث
سعسبرذ ا مظو لذ اص  لذ ا  ثللذفيذ اد راذ اص  لذخصوصسذب ثسبلذ اعصبذ اذيذ مدذ
قطسعذ اص لاذب خسلدذ ؤننسسهذوذه ئسسهذ ا كوملذاهاذوذهيذ اطسرذ ا ؤننسسيذ اذيذ سصلذ

الص لذوذمظر ذاأله  لذ اسيذ كسن تسذهذ ذ ا جسلذ اذيذذبهذ ا و طنذوذ ا ر ضذوذكلذ رسفق
 خصذسلب لذإ س سجستذ ا و طم نذ اص  لذ  سذ مجمذعمهذرداذفعلذنلب لذأوذإ جسب لذب نبذ

ذ ا و طنذعس لذوذ ا ر ضذ طب علذموع لذ اخد ستذ اسيذسلد تسذهذهذ اغد راذ اص  لاذخسصلذأنّص
تذ اد رااذاذ ذجسءتذهذهذ اخ راذكص سمذأ سنذخسصلذ عسبرذ ا لللذ اخ راذ ا نسف داذ نذخد س
ذ. نذأجلذض سنذ انس ر ر لذوذ اجوداذوذ ا سمل

 :الدافع في إختيار البحث

ذ: رذهذ ذ ا وضوعذف  سذ ليي اسيذدفعسمسذاختذ  كنذ صرذ اهد د
ذ.قللذ اب سثذفيذ جسلذ اغد راذ اص  لذفيذ اجز ئر_ذ
 نذظو هرذنوءذن رذذ اخ رافيذ آلوملذ ا وضوعذخسصلذ سذ  دثذذبأه  ل امعورذ_ذ

ذ. اد راذ اص  لذوذسدميذ اخد ستذ اسيذسلد تس
ونسئلذسمف ذذ ان سنستذاإلطالعذعللذذسمو ق ا  لذ امخصيذوذ سذ   لهذ نذ_ذ

ذ. اص  لذفيذقسابتسذ امكلي
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ذ:صعوبات البحث
ذ: نذب نذ اصعوبستذ اسيذصسدفمسهسذأثمسءذق س مسذبساب ثذفيذهذ ذ ا وضوع

ذ. ا ر جعذ ا سخصصلذذ تذ اصللذبسا وضوعذقلل_ذ
ك ف لذوذصعوبلذ ا صولذعللذ ا علو ستذوذ ا عط ستذ اخسصلذبع لذ اد راذ اص  ل_ذ

ذ.ن رهسذفيذ او قعذوذس سم تسذ عذ امصوصذ السموم ل
صعوبلذ ا صولذعللذ اسلسر رذ نذ اجتستذ ا  ل لذوذ اقل   لذوذ ا صسئ ستذر مذ_ذ

ذ. نذ جلذسدع مذ اب ثذأكثرذوذإ ضس هذ نذ اجسمبذ اسطب لي از سر تذ ا سكرراذاتسذ
ذ:منهجية البحث

فيذنب لذ اجسبلذعللذإمكسا لذ اب ثذ ا طرو لذإعس دمسذعللذ ا متجذ اوصفيذ اس ل ليذ
وذبسانسمسدذ للذ ر جعذ خسلفلذ نذ جلذ اا سمذبسا وضوعذ نذ خسلدذجو مبهذ امظر لذب م سذ

ذ.عضذ ا علو ستذوذ ا عط ستذاع لذ اد راذ اص  لذفيذ اجز ئر اجسمبذ اسطب ليذ سوامسذج عذب
ذ:خطة البحث

إمكسا لذ اب ثذذ سنملذامسذ اردذعللذهذهوذ سلذ لذ مذ السموميذالصّصذفبدر نلذهذ ذ امظّصذ
يذ لذبسا فتومذ ا ع سرذ امكلّصذيذستسمذبدر نلذ اصّصذ اتّصذ ا مبثللذعمتساذ ؤالتذ اسسّصذ ا طرو لذوذ

 لذ اع و  لذوذكذ ذ الو عدذاذبساصّصذنستذ ا تسمّصذوذ ات ئستذوذ ا ؤسّصذذ ا نستددذ خسلدذ اد ر ت
 دفلذال فسظذعللذ اصّص لذفيذ ابالداذب  ثذ نستذ اهاذبتسذوذ اثسميذسمف ذذ انيّصذ   لذ اخسصّصذ اسمظّصذ

ذنمعرضذدر نلذ ا مظو لذ اص  لذفيذ اجز ئرذفيذفصل ناذ سعلقذ افصلذ اولذبساد ر تذ
لذ اد ر تذ ات ئستذ اص  ّصلذوذ اذيذبو دورهذ م لذعللذ ب ث ناذ سض نذف هذ ا ب ثذ اوّص

 اع و  لذالصّص لذوذ اثسميذ ات ئستذوذ اج ع ستذ امسمطلذفيذ جسلذ اصّص ل؛ذأ سّصذ افصلذ اثسميذ
 ا سخصّصصلذفيذ اصّص لاذب  ثذوذ ات ئستذ ا نسمداذذوذنسمفسئ لفمسطرقذف هذإالذ ا ؤنّصنستذ ا

ذذذذذذذذ نذ اولذ مهذ ا ؤنّصنستذ انسمفسئ لذ اع و  لذ مس لذهذ ذ افصلذعللذ ب ث ناذ سض
لذوذ سض نذ ل  . ات ئستذ ا سخصِّصلذفيذ اصّص ل ب ثذ اثسميذ ات ئستذ ا نسمداذذووذ اخسصّص
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لإلدارة العاّمة دكر أساسي في إنجاح سياسات السّمطات العمكمية المتعمقة بالّصحة 
العمكمية، بإعتبار اإلدارة كسيمة تنبْئ ك دراسة بخصكص القرارات المعّكؿ إتخاذىا، فيي عبارة 

.  1عف محّكؿ الخيارات السّياسية إلى قرارات تككف مطبقة فعميا
فاإلدارة العاّمة تخدـ المصمحة العاّمة ك مف بينيا تمؾ المتعمقة بالّصحة، لذلؾ فإف اإلدارة       

العاّمة الصحّية ال تنفرد بصفة خالصة في تحقيؽ أىدافيا ألنو يمكف أف تكجد ىياكؿ أك ىيئات 
مؿ عمى تابعة إلدارات عمكمية ك لكزارات أخرل غير كزارة الّصحة ك بالّرغـ مف ذلؾ فيي تع

تحقيؽ نفس األىداؼ كما الحاؿ بالنسبة لممجمس الكطني لمكقاية الصحّية  ك األمف ك طب 
المؤرخ  209 -96العمؿ التابع لمكزارة المكمفة بالعمؿ ك المنشأة بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ 

 األمف ك طب العمؿالمجمس الكطني لمكقاية الصحّية ك، الذم يحدِّد تشكيؿ 05/06/1996في 
، كما يمكف أف تشترؾ كزارات مع كزارة الّصحة بيدؼ الحماية الصحّية لفئة 2ك تنظيمو ك سيره

معينة مف المكاطنيف كما ىك الحاؿ مثال في اإلتفاقية المتعمقة بالتغّطية الصحّية لممساجيف 
 العدؿ، المنّظمة بمكجب أحكاـ القرارلمبرمة ما بيف كزارتي الّصحة كبالمؤّسسات العقابية ا

، المتضمف اإلتفاقّية المتعّمقة بالتغطية الصحّية 13/05/1997الكزارم المشترؾ المؤرخ  في 
كقاعدة عامة فإف لكف بالّرغـ مف ذلؾ ك. 3لممساجيف بالمؤّسسات العقابية التابعة لكزارة العدؿ

بالتالي  غالبّية األنشطة اليادفة لتحقيؽ الّصحة في البالد ىي راجعة لمكزارة المكمفة بالّصحة ك
. لإلدارة العاّمة الصحّية

مف جية أخرل؛ فإّف اإلدارة العاّمة الصحّية ال تنفرد لكحدىا في تنظيـ كؿ ما يتعمؽ       
بالّصحة العمكمية ذلؾ أف ىناؾ أنشطة تخّص جانب التنّظيـ الّصحي تقـك بيا تجّمعات        

الّطبية المككمة قانكنا لمنّظمة مينية أك منّظمات مختّصة كما ىك الحاؿ في عممية تنظيـ الميف 

                                                           
1-Amédée THEVENT, Les institutions sanitaires et sociales de la France, Presses universitaires de France, 3éme 

édition Que sais –je ? Paris 1994, p49. 

، المحدد لتشكيؿ المجمس الكطني لمكقاية الصحية ك طب 05/06/1996المؤرخ في  209_69رقـ  المرسـك التنفذم -2
 09، ص 09/06/1996، المؤرخة في 35العمؿ، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتضمف اإلتفاقية المتعمقة بالتغطية الصحية لممساجيف بالمؤسسات 13/05/1997القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في-3
 .05، ص 26/10/1997، المؤرخة في 70ابية التابعة لكزارة العدؿ،الجريدة الرسمية، العدد العؽ
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ثـ إف اإلدارة الّعامة الصحّية مساعدة . كطنية تمثؿ فئة األّطباء ك جّراحي األسناف ك الصّيادلة
أيضا في سياستيا اليادفة إلى حماية ك ترقية الّصحة داخؿ الكطف بمنّظمات دكلية أبرزىا 

أّف الّصحة العمكمية داخؿ البالد منعزلة عف منظمة الّصحة العالمية ألّنو مف الخطأ اإلعتقاد 
ىك نية في المجاؿ الّصحي كما أّف العالـ الخارجي، فيي معنية بما يجرم خارج الحدكد الكط

الحاؿ بالنسبة لمختمؼ القكاعد المنّظمة لمتعاكف الّصحي الدكلي، بحيث  مف غير الممكف 
. سّيما منيا الجمعيات الّطبية تجاىؿ عمؿ الحركة الجمعكية في تفعيؿ األنشطة الّصحية

لدراسة ما تضمنتو القكانيف ك النّصكص التنّظيمية ك المعاىدات الّدكلية المتعّمقة لذلؾ كمو ك
بحيث تيتـ : بإدارات ك منّظمات الّصحة العمكمية، سنتعرض إلى ذلؾ في فكرتيف رئيسيتيف

. ىتّمة بالّصحةاألكلى باإلدارات الّصحية ك الثانية بالييئات ك الجمعيات الـ
. اإلدارات العمومية الّصحية: المبحث األول

يتميز التنّظيـ اإلدارم الّصحي في الجزائر بككنو تدرجي ك ىرمي إبتداءن مف اإلدارة      
المركزية لمكزارة المكّمفة بالّصحة في المستكل المركزم ك مختمؼ اإلدارات المكجكدة في إطار 

لّصحية ك أيضا مديريات الّصحة الكائنة عمى مستكل الكاليات عدـ التركيز اإلدارم كالجيات ا
ك إنتياءن بالمصالح الّصحية في المستكل الاّلمركزم الّتابعة لمبمديات ك المسماة مكاتب النظافة 

. بالبمديات
.  اإلدارة المركزية لوزارة الّصحة: المطمب األول
مف الدستكر الجزائرم عمى أف الرعاية الّصحية حّؽ مف حقكؽ  54المادة  إقتضت

كما . المكاطنيف ك عمى الّدكلة أف تتّكفؿ بالكقاية مف األمراض الكبائية ك المعدية ك بمكافحتيا
، 1، المتعمؽ بالّصحة2018جكيمية  02المؤرخ في  11 -18ألـز قانكف الّصحة الجزائرم رقـ 

فالّمادة . ّصحة المكاطنيف سكاء تعمؽ ذؾ بالجانب العالجي أك الكقائي لمصحةالدكلة باإلعتناء ب
ك المرافقة الّتي في الحماية ك الكقاية ك العالج لكؿ شخص الحؽّ " منو تنص عمى أّف  21

كذلؾ عمى  13ك تنُص الماّدة " تتطمّبيا حالتو الصحّية، في كؿ مراحؿ حياتو ك في كؿ مكاف
                                                           

 .، المتعمؽ بالّصحة، السالؼ الذكر02/07/2018المؤرخ في  11_18المرسـك التنفيذم رقـ  -1
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نية العالج، ك تضمف الحصكؿ عميو لكؿ المكاطنيف عبر كامؿ التراب تضمف الّدكلة مجا" أف 
. الكطني
ك تنّفذ كؿ كسائؿ التشخيص ك المعالجة ك إستشفاء المرضى في كؿ اليياكؿ العمكمية       

بنصيا            56في المادة ' لمّصحة، ك كذا كؿ األعماؿ المكجية لحماية صحتيـ ك ترقيتيا
صحية في الحدكد الكقاية مف تفشي األمراض المعدية برنا ك جكنا ك بحرنا تستيدؼ الرقابة اؿ" 

فإّف حماية الّصحة ىي  29ك أف بمكجب المادة " تطبيقا لمقكانيف ك التنّظيمات الجارم العمؿ بيا
كؿ التدابير الصحّية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية كالتربكية ك البيئية الرامية إلى الحد مف 

ة أك القضاء عمييا، سكاء كانت ذات أصؿ كراثي أك ناجمة عف التغذية           األخطار الصحيّ 
ذلؾ بغرض الحفاظ عمى صحة الشخص         لكؾ اإلنساف أك مرتبطة بالبيئة كأك عف س

التي جعمت التربّية الصحّية كاجب منكط بالّدكلة  أك  120ك كذا ما إقتضتو المادة " الجماعةك
التي بّينت أّف الّدكلة ىي مف تقـك بتمكيؿ المصالح الصحّية العمكمية  12 ما نّصت عميو الماّدة

. ك ذلؾ باإلشتراؾ مع ىيئات الّضماف اإلجتماعي
ألجؿ تأدية ك تحقيؽ ىذه المياـ يمكف تمخيصيا في الحماية الحفاظ عمى ّصحة      

سب إختصاصيا المكاطنيف، فإف ىذه الكزارة منّظمة ك مككنة مف مديريات تعمؿ كؿ منيا ح
لكف قبؿ التعّرض لمتنظيـ الّداخمي ليذه اإلدارة . لتحقيؽ ىذه األىداؼ عمى المستكل الكطني

المركزية المكمفة بالّصحة، البّد مف التعّرض أكال إلى صالحيات المسؤكؿ األكؿ فيياأم الكزير 
. المكّمؼ بالّصحة في الحككمة

 379-11لّصالحيات المرسـك التنفيذم رقـ نّظـ ىذه ا. صالحيات وزير الصحة: الفرع األول
، المحدد لصالحيات كزير الّصحة ك السّكاف ك إصالح 2011نكفمبر  21المؤرخ في 
الذم جاء مشابيا لنفس المياـ المككمة لمكزراء المكمفيف بالّصحة في المراسيـ  1المستشفيات

                                                           

مستشفيات، ، المحدد لصالحيات كزير الصحة ك إصالح اؿ21/11/2011المؤرخ في  379_ 11المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 . 05، ص 2011نكفمبر  23، المؤرخة في 63الجريدة الرسمية، العدد 
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، المحدد 1996ر ينام 27المؤرخ في  66-96السابقة، كما ىك الحاؿ مثال في المرسـك 
 .1لصالحيات كزير الصحة ك السكاف

فيالحظ في ىذا الّصدد أّف صالحيات الكزير المكّمؼ بالّصحة يمكف تمخيصيا في تنفيذ      
كذا كمة المتعمقة بالّصحة العمكمية كبتنظيـ نظاـ العالج كالكقاية كالّتأميف كسياسة الحؾ

ة بممارسة الرّياضة ك بمقتضى المادة األكلى مف الرّياضية ك تمؾ المتعّمؽكالنّشاطات الجسدية 
، يقـك كزير الّصحة        2011نكفمبر  21المؤرخ في  379-11المرسـك التنفيذم رقـ 

إصالح المستشفيات ك في إطار السّياسة العامة لمحككمة  ك برنامج عمميا، بإقتراح الّسكاف كك
ح المستشفيات ك يتكّلى متابعة ك إصالعناصر السّياسة الكطنية في مجاؿ الّصحة ك السكاف 

لو عمى مراقبة تنفيذىا، طبقا لمقكانيف ك التنّظيمات المعمكؿ بيا، كما يقـك بعرض نتائج عـك
ك ألجؿ . ك اآلجاؿ المقررة مجمس الكزارء، حسب األشكاؿ ك الكيفياتالكزير األكؿ كالحككمة ك

ذلؾ يقـك الكزير المكّمؼ بالّصحة بالمبادرة بالّدراسات اإلستشرافية ك التفّكير التُّي مف شأنيا 
تحديد إختيارات الحككمة في مجاؿ الّصحة ك الّسكاف  ك إصالح المستشفيات ك إعداد التّدابير 

طاع الّصحة ك تنفيذىا باإلضافة إلى ك المقاييس الّضركرية لممارسة النّشاطات ك سير ىياكؿ ؽ
العمؿ عمى تدعيـ المنظكمة الكطنية لمّصحة ك ترقية العالقات بيف الييئات المكمفة بالبحث 

ك بيدؼ تحقيؽ ىذه المياـ يتكلى الكزير ( 02)العممي ك قطاع الصحة حسب المادة الثانية 
ضبط أىدافو الّسيما فيما يتعمؽ المكمؼ بالصحة إعداد إستراتيجية لتطكير أعماؿ القطاع ك كذا 

بالمكاضيع التي تيـ الّدراسات العاّمة أك الخاّصة التي تساىـ في معرفة القطاع ك التحّكـ فيو، 
يط التخطّ ك الديمغرافي كك كقاية السكاف ك حمايتيا ك تحديد األكلكيات في مجاؿ التحّكـ في النـّ 

رافية في مجاؿ الّديمغرافيا ك كذا إعداد إستراتيجية كؿ الّدراسات اإلستشالعائمي، القياـ بالتحاليؿ ك
ك السّياسة الكطنية في مجاؿ المستشفيات ك تنفيذىا ك تقييميا ك الّسير عمى تنفيذ مسعى 
الجكدة في العالجات في الكسط اإلستشفائي ك مف شأنو أف يقترح التّدابير التُّي مف شأنيا 

                                                           

، المحدد لصالحيات كزير الصحة ك الّسكاف، الجريدة الرسمية، العدد 1996يناير  27المؤرخ في  66_96المرسـك رقـ  -1
 .03، ص 1996يناير  31، المؤرخة في 08
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ك الخاصة ك تنفيذىا ك تحديد أنماط مستخدمي تحسيف تنظيـ ك عمؿ ىياكؿ الّصحة العمكمية 
( 04)ستشفائي بمقتضى الماّدتيف الّصحة في مجاؿ تطكير ىياكؿ الّصحة ك اإلصالح اإل

. مف نفس المرسـك التنفيذم المذككر أعاله( 05)ك
قصد ضماف تنفيذ المياـ ك إنجاز األىداؼ المسندة لو، يقترح الكزير المّكمؼ بالّصحة      

المصالح غير ة المركزية المكضكعة تحت سمطتو كيسير عمى سير اليياكؿ كدارتنظيـ اإل
التنظيمات المعمكؿ بيا ف كالمؤّسسات تحت الكصاية في إطار القكانيككذا الييئات ك 1الممركزة 
تطكير المكارد البشرية المؤّىمة الّضركرية إلنجاز الّصحة دكر المساىمة في تككيف ك كما لكزير

ات القطاع مف الكسائؿ الماّدية كالمالية الّضركرية مف خالؿ تكلي إحتياج نشاطات القطاع
يمكف لو أف يقترح في حدكد صالحياتو كضع آلية ابير المالئمة مف أجؿ تمبيتيا كيتخذ التدّ ك

تنسيؽ مشتركة بيف القطاعات أك كؿ جياز إستشارم ك تشاكرم كفيؿ بضماف تكفؿ أفضؿ 
. بالمياـ المسندة إليو

لمفاكضات الّدكلية، الثنائية ّما خارجيان يقـك الكزير المعني بقطاع الّصحة بالمساىمة في اأ     
الّتابعة لمجاؿ إختصاصو كيسير عمى تطبيؽ  المتعددة األطرؼ المرتبطة بالنّشاطاتك

اإلتفاقات الدكلية ك يتكلى في حدكد صالحياتو، تنفيذ التدابير المرتبطة بذلؾ كما كاالتفاقيات 
ية في مياديف الّدكؿت المنظمات كالييئات الجيّكية كضماف تمثيؿ القطاع في نشاّطا يتكلى

. إصالح المستشفياتالّصحة كالّسكاف ك
. اإلدارة المركزية لوزارة الصحة تنظيم: الفرع الثاني

ة بتطبيؽ ك تنفيذ تعتبر اإلدارة المركزية لكزارة الّصحة السمطة اإلدارية الكّصية المكمؼ
قابة اإلدارية عمى كاّفة الّصحة كقانكف  اإلشراؼ عمى ذلؾ في البالد، باإلضافة إلى تكفّميا بالرَّ

اإلدارات المنظَّمة في إطار عدـ التركيز اإلدارم المكضكعة تحت سمطتيا التدرجية ك كذلؾ 
 .األمر بالنُّسبة لمييئات الصحّية العمكمية سكاء منيا اإلستشفائية ك غير اإلستشفائية

                                                           

بينما في " الالمركزية"المذككر أعاله، مصطمح  66-96مرسـك التنفيذم رقـ جاء في النص العربي لممادة الرابعة مف اؿ -1
ك ىذا األخير ىك األصح " غير المركزية"المذككر أعاله ما يقابمو مصطمح  379-11المادة السادسة مف المرسـك التنفيذم رقـ 

 .مركزية اإلداريةألف الييئات الصحية التابعة لكزارة الصحة تدخؿ في عدـ التركيز ك ليس إطار الال
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التنظُّيـ اإلدارم لمكزارة المكمفة بالصُّحة ك كذا تسميتيا الّرسمية في البالد تغير بتغير إّف  
بحيث أف  1ك تعاقب الحككمات كما ىي عميو الّشأف في الّدكؿ األجنبية عمى غرار فرنسا مثال

ك لـ " كزارة الصحة ك السكاف ك إصالح المستشفيات"تسمية ىذه الكزارة في الجزائر حاليا ىي 
كزارة الّصحة العمكمية بناءن عمى  1985تكف كذلؾ مف ذم قبؿ فقد كانت تسميتيا خالؿ سنة 

، المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية 1985مام  21المؤرخ في  133-85المرسـك التنفيذم رقـ 
، ثـ بقيت التسمية كذلؾ حتى بعد صدكر المرسـك التنفيذم رقـ 2في كزارة الصحة العمكمية

؛ 3، المنظـ لإلدارة المركزية في كزارة الصحة العمكمية06/06/1989خ في المؤر 89-81
، المنظُّـ لإلدارة المركزية 30/04/1990المؤرخ في  125-90بصدكر المرسـك التنفيذم رقـ 

، تغيَّرت التسمية رسميِّا ك أصبحت كزارة الّصحة؛ ثـ بصدكر المرسـك التنفيذم 4لكزارة الّصحة
إلدارة المركزية لكزارة الّصحة ، المنظُّـ ىك اآلخر ؿ1996يناير  27 المؤرخ في 67-96رقـ 
 .5الممغى لممرسـك الذم سبقو، أصبحت التسمية الرسمّية لمكزارة، ىي كزارة الّصحة ك الّسكافك

المؤرخ  150-2000بقي األمر كذلؾ ك لـ تغّير بالّرغـ مف صدكر المرسـك التنفيذم رقـ      
، غير أّنو بصدكر 6السكافك، المتعمؽ بتنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة الصحة2000جكاف  28في 

، المنظـ لنفس اإلدارة 2005نكفمبر  07المؤرخ في  428-05المرسـك التنفيذم رقـ 

                                                           

ألكثر تفاصيؿ بخصكص مختمؼ المراحؿ التاريخية الخاصة باإلدارة الفرنسية المكمفة بالصحة العمكمية، يمكف الرجكع إلى  -1
 مؤلؼ 

 .Jacque Moreau, Didier Truchet, Droit de la santé publique, 6éme édition DALLOZ, Paris 2004,p 24,25 et 26ــ

، المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الصحة العمكمية، 21/05/1985المؤرخ في  133_85المرسـك التنفيذم رقـ  -2
 .728، ص 220/05/1985المؤرخة في   22الجريدة الرسمية، العدد

لجريدة الرسمية، العدد ، المنظـ لإلدارة المركزية لكزارة الصحة، ا06/06/1989المؤرخ في  81_89المرسـك التنفيذم رقـ  -3
 .523، ص 07/06/1989المؤرخة في  23

، المنظـ لإلدارية المركزية لكزارة الصحة،الجريدة الرسمية، العدد 30/04/1990المؤرخ في  125_90المرسـك التنفيذم رقـ  -4
 . 562، ص 09/05/1990المؤرخة في  19

المؤرخة  08لمنظـ لإلدارة المركزية، الجريدة الرسمية، العدد ، ا27/01/1996المؤرخ في  67_96المرسـك التنفيذم رقـ  -5
 .04، ص 31/01/1996في 

، المتعمؽ بتنظيـ كزارة الصحة ك السكاف، الجريدة الرسمية، 28/06/2000المؤرخ في  150_2000المرسـك التنفيذم رقـ  -6
 . 14، ص 04/07/2000المؤرخة في  39العدد 
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ك الّسكاف ك إصالح المستشفيات  بحيث أصبحت الّتسمية ليذه الكزارة بكزارة الّصحة، 1المركزية
المؤرخ في  380-11منذ ذلؾ الّتاريخ ال تزاؿ مستمرة حتى بعد صدكر المرسـك التنفيذم رقـك

إصالح ركزية في كزارة الصحة كالسكاف ك، المتضمف تنظيـ اإلدارة الـ2011نكفمبر  21
ىك ما يعني أف عممية إصالح المستشفيات ال تزاؿ تغير الّتسمية ك، إذ لـ ت2المستشفيات

ال جدكل منيا عمى إعتبار " إصالح المستشفيات" مستمرة؛ فيالحظ بيذا الخصكص أف عبارة 
أف المّيمة مف إختصاص الكزارة مثؿ باقي اإلختصاصات، كما أنو ال يعقؿ لسياسة ترمي 

عمييا سنكات ك تتكالى لدرجة أّنو ال يصبح ليذا إلصالح أم قطاع كاف في الّدكلة أف تمّر 
اإلصالح أم معنى منطقي أك عقالني، بحيث يصبح مف ضمف العمؿ اإلدارم الّركتيني؛ 

مستمرا بصفة أبدية ليس شيئا كف بعد إكتشاؼ نقص في سياسة ما كفاإلصالح ميمة ظرفية يؾ
ح الذم ىدفو بالّرغـ مف اإلصال دائمةني أّف األخطاء ىي مستمرة أيضا كإاّل فيذا يعكدائمة ك

القضاء عمييا، أك بصفة أخرل عجز ذلؾ اإلصالح عف تحقيؽ أىدافو، األساسي معالجتيا ك
لذا كاف أحسف عمى الّسمطات العمكمية اإلكتفاء . األمر الذم جعمو مستمرا لسنكات متتالية

". المستشفيات إصالح"ك حذؼ عبارة " كزارة الّصحة ك الّسكاف"بتسمية ىذه الكزارة بػ 
التي تشتمؿ عمى الحماية        تحقيؽ مياميا لذلؾ كمف أجؿ تأدية كزارة الّصحة ك      

الحفاظ عمى ّصحة المكاطنيف، فإف اإلدارة المركزية لذات الكزارة منّظمة           كالكقاية ك
مستكل كمكّكنة مف مديريات تعمؿ كؿ حسب إختصاصاتيا لتحقيؽ األىداؼ المّسطرة عمى اؿ

باإلضافة إلى كجكد األميف العاـ ك رئيس الّديكاف ك المفتشّية العاّمة لمكزارة، لتككف . الكطني
بذلؾ كزارة الّصحة ك الّسكاف ك إصالح المستشفيات ميّيأة بشكؿ مماثؿ لباقي الكزارات داخؿ 

دد ، الذم يح1990جكاف  23 المؤرخ في 188-90التنفيذم رقـ  الحككمة ك بمكجب المرسـك

                                                           

، المنظـ لإلدارة المركزية لكزارة الصحة ك السكاف، الجريدة 07/11/2005المؤرخ في  428_05المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .10، ص 09/11/2005المؤرخة في  73الرسمية، العدد 

، المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة الصحة ك السكاف ك 21/11/2011المؤرخ في  380_11المرسـك التنفيذم رقـ -2
 .07، ص 23/11/2011المؤرخة في  63دة الرسمية، العدد إصالح المستشفيات، الجرم



 اإلدارات  و الهيئات الصحية :  الفصل األول 
 

15 

ىدؼ ، الذم مف خاللو يضطمع بالمياـ التي تست1ىياكؿ اإلدارة المركزية ك أجيزتيا في الكزارات
أف تنظَّـ بحسب الحالة  حسف سير المصالح العمكمية التي يمكفضماف ديمكمة العمؿ اإلدارم ك

أقساـ، مديريات، مركزية، ع كزارم في شكؿ مديريات عاّمة  كتبعا لخصكصية كؿ قطاك
منو، (10)ذم ال سّيما المادة العاشرة كما أّنو طبقا لنفس المرسـك التنفي. مكاتبفرعية ك مديريات

اإلختصاصات صالحّيات كفإّف الكزير يستعيف بديكاف في ممارسة المياـ التي ال تندرج ضمف اؿ
 يسأجيزتيا األخرل؛ كيتكّكف الّديكاف مف مدير الّديكاف ك رئخكلة ليياكؿ اإلدارة المركزية  كالـ

( 13)ممحقيف بالّديكاف طبقا لممادة الثالثة عشر الّديكاف ك مكّمفيف بالدراسات كالتمّخيص ك
التقييـ كما إقتضت ذلؾ أحكاـ الماّدة السابعة عشر جيزة التفتيش كالرقابة كباإلضافة إلى أ

ددة ؛ ك كذا األجيزة اإلستشاريةك مسؤكلي الّدراسات المعيَّنيف مف طرؼ الكزير لمّدة مح(17)
التاسعة ك( 18)تكل المادتيف الثامنة عشر ألجؿ دراسة ممّفات ك إنجاز مشاريع خاّصة طبقا لمح

(. 19)عشر 
نكفمبر  21المؤرخ في  380-11بمقتضى المادة األكلى مف المرسـك التنفيذم رقـ ك
       لى األميف العاـ        ، تشمؿ اإلدارة المركزية لكزارة الّصحة تحت سمطة الكزير ع20112

قبؿ التعّرض ليذه السمطات (. يةالمديريات المركز)رئيس الّديكاف ك المفتشية العاّمة ك اليياكؿ ك
المصالح اإلدارية المكجكدة في اإلدارة المركزية لمكزارة المكمفة بالّصحة، يجدر بالّذكر أّنو يكجد ك

سبتمبر  13شترؾ المؤرخ في مكتب كزارم داخميا مكّمؼ باألمف الّداخمي طبقا لمقرار الكزارم الـ
ؤّسسة عمى مستكل كزارة ، الذم يحدد تشكيمة المكتب الكزارم لألمف الّداخمي في الـ2000

، بحيث يتكلى ىذا المكتب إتّخاذ جميع التدابير الّرامية إلى ترقية األمف 3سيرهلّسكاف كاالّصحة ك
األفراد اية األمالؾ العمكمّية كتبطة بحـالّداخمي في المؤّسسة ك تدعيمو ك تطكير الجكانب المر

                                                           

، المحدد ليياكؿ اإلدارة المركزية لمصحة ك أجيزتيا في 23/06/1990المؤرخ في  188_ 90المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .850، ص 27/06/1990، المؤرخة في 26الكزارات،الجريدة الرسمية، العدد 

 .، السالؼ الذكر21/11/2011المؤرخ في  380_11المرسـك التنفيذم رقـ  -2
، المحدد لتشكيمة المكتب الكزارم لألمف الداخمي في المؤسسة عمى 13/09/2000القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -3

 .16ص ، 24/09/2000، المؤرخة في 57مستكل كزارة الصحة ك السكاف ك سيره، الجريدة الرسمية، العدد 
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، المتضمف 30/12/2001كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أّف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
ك الذم تـ إتخاذه سابقا بناءن  1تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الّصحة ك الّسكاف في المكاتب

 150-2000لمرسـك التنفيذم رقـ عمى التنظيـ القديـ لإلدارة المركزية المذككر في ّظؿ ا
أفريؿ  25، ك تـ إستخالفو بالقرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 2000جكاف  28المؤرخ في 

، المتعمؽ بتنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة الّصحة ك السكاف ك إصالح المستشفيات في 2006
قا لمتنظيـ الذم أتى بو ؛ المنظُّـ حاليا ليذه اإلدارة المركزية في مكاتب تبعا ك طب2مكاتب

. ، الذم سبؽ ذكره20053نكفمبر  07المؤرخ في  428-05المرسـك التنفيذم رقـ 
. األمين العام: النقطة األولى -

، المتعّمؽ 1997يناير  04المؤرخ في  01-97إقتضت قكاعد المرسـك الرّئاسي رقـ 
عمى أف ىذا المنصب ىك مف الكظائؼ العميا في الّدكلة، إذ يتـ  4بكظيفة األميف العاـ في الكزارة

تعييف األميف العاـ بمرسـك رئاسي متخذ مف مجمس الكزراء، فيتكلى تحت سمطة الكزير القياـ 
بتنشيط ك تنسيؽ األعماؿ جميع ىياكؿ الكزارة، كما يقـك بممارسة الّسمطة السّممية عمى جميع 

يساعد األميف العاـ بكزارة الّصحة مديريف لمدراسات   ك يمحؽ . ىياكؿالمكظفيف الّتابعيف لياتو اؿ
. بو مكتب البريد ك المكتب الكزارم لألمف الداخمي في الكزارة

يالحظ في ىذا الخصكص أف منصب األميف العاـ في اإلدارة المركزية لكزارة الّصحة         
، بحيث 19965يناير  27ؤرخ في الـ 67-96لـ يكف مكجكدا في ظؿ المرسـك التنفيذم رقـ 

إكتفى ىذا األخير بالّديكاف ك المديريات المركزية فقط؛ أّما المديرّيات المركزية فيي تقريبا نفسيا 

                                                           

، المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الصحة ك السكاف في 30/12/2001القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في -1
 .22، ص 23/01/2002، المؤرخة في 06المكاتب، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتعمؽ بتنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة الصحة ك السكاف ك إصالح 25/04/2006الكزارم المشترؾ المؤرخ في  القرار -2
 .16، ص 11/06/2006المؤرخة في  38المستشفيات في مكاتب، الجريدة الرسمية، العدد 

 .، السالؼ الذكر07/11/2005المؤرخ في  428_05المرسـك التنفيذم رقـ_ 3
، المتعمؽ بكظيفة األميف العاـ في كزارة الصحة، الجريدة 04/01/1997المؤرخ في  01_ 97رئاسي رقـ المرسـك اؿ -4

 .05، ص 05/01/1997، المؤرخة في 01الرسمية، العدد
 . ، السالؼ الذكر27/01/1996المؤرخ في  67_96المرسـك التنفيذم رقـ  -5
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الّديكاف ك مكّمفكف بالّدراسة  أما الّديكاف فيّضـ مدير الّديكاف ك رئيس. مع تغّيرات نسبية فقط
مف ( 13)قة لمقتضيات الماّدة الثالثة عشر التمّخيص ك ممحقكف بالّديكاف، أم بصفة مطابك

، بينما في ّظؿ المرسـك التنفيذم 19901جكاف  23المؤرخ في  188-90المرسـك التنفيذم رقـ 
المؤرخ في  150-2000ك المرسـك التنفيذم رقـ  19902أبريؿ  30المؤرخ في  125-90رقـ 
 4 2005نكفمبر  07في المؤرخ  428-05ك كذا المرسـك التنفيذم رقـ  20003جكاف  28
، المذككريف أعاله، فإف 20115نكفمبر  21المؤرخ في  380-11أخيرا المرسـك التنفيذم رقـ ك

فإف منصب األميف العاـ في كزارة الّصحة ك الّسكاف ك إصالح المستشفيات مكجكد كسمطة 
مف " 1"ة طبقا لممادة األكلى الفقرك. س مف ضمف السّمطات التي تكّكنوخارجة عف الّديكاف ك لي

دراسات ك يمحؽ بو مكتب البريد  (2)ىذا المرسـك التنفيذم فإّف األميف العاـ يساعده مديراف 
مف ( 02)اإلتّصاؿ ك المكتب الكزارم لألمف الّداخمي في المؤّسسة؛ ك ىذا خالفا لمماّدة الثانية ك

تنّص عمى أّف  ، الّسالؼ الّذكر، التُّي20066أبريؿ 25كزارم المشترؾ المؤرخ في القرار اؿ
 .األمانة العاّمة لإلدارة المركزية تّضـ مكتبا كاحدا ك ىك مكتب البريد

 .رئيس الديوان: النقطة الثانية -
المؤرخ              380-11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 2)طبقا لمماّدة األكلى الفقرة الثانية        

مكمفيف بالّدراسات ك التمّخيص       ( 08) ، يساعد رئيس الّديكاف ثمانية20117نكفمبر  21في 
ك يكّمفكف بتحضير مشاركة الكزير في النشاّطات الحككمية ك تنظيميا ك نشاطات الكزير في 

المبادرة ممؼ المتعّمؽ بحماية الممتمكات كمجاؿ العالقات الخارجية ك تنظيميا ك متابعة اؿ
متمكات العمكمية؛ تحّضر نشاطات الـمراقبة ترمي إلى سالمة األشخاص كبحمالت تفتيش ك 

                                                           

 .، السالؼ الذكر23/06/1990المؤرخ في  188_90المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .، السالؼ الذكر30/04/1990المؤرخ في  125_ 90المرسـك التنفيذم رقـ  -2
 ,، السالؼ الذكر26/06/2000المؤرخ في  150_2000المرسـك التنفيذم رقـ  -3
 .، السالؼ الذكر07/11/2005المؤرخ في  428_05المرسـك التنفيذم رقـ  -4
 .، السالؼ الذكر21/11/2011خ في المؤر 380_11المرسـك التنفيذم رقـ  -5
 .، السالؼ الذكر25/04/2006القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -6
 .، السالؼ الذكر21/11/2011المؤرخ في  328_ 11المرسـك التنفيذم رقـ  -7
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ىا كمتابعتيا؛ متابعة الحصائؿ تنظيـجاؿ العالقات مع أجيزة اإلعالـ كالكزير في ـ
الجمعيات ممؼ الشركاء اإلجتماعييف كتمخيصيامتابعة ممفات البحث في الّصحة؛ متابعة ك
سـك التنفيذم حظ ىنا أف المريال. متابعة ممفات نشاطات الكزير في مجاؿ العالقات العاّمةك

، نّظـ رئيس الّديكاف كسمطة باإلضافة إلى األميف 2011نكفمبر  21المؤرخ في  382-11رقـ
العاـ ك المفتشية العاّمة ك المديريات المركزية؛ بينما لـ يكف األمر كذلؾ في ّظؿ المرسـك 

نية ، بحيث كاف رئيس الّديكاف مع ثما20051نكفمبر  07المؤرخ في  428-05التنفيذم رقـ 
نفس الّشيء . ممحقيف بالّديكاف( 05)مكمفيف بالدراسات ك التمخيص ك أيضا خمسة ( 08)

           كرقـ  2000جكاف  28المؤرخ في 150-2000بالنسبة لممراسيـ التنفيذية السابقة رقـ 
، الذيف 1990أبريؿ  30المؤرخ في  125-90ك رقـ   1996نكفمبر  27المؤرخ في 67 -96

س الّديكاف إلى جانب سمطات أخرل مصنَّؼ داخؿ الّديكاف ك لـ يكف مذككر بمفرده كاف فييـ رئي
في نفس مستكل باقي السمّطات كاألميف العاـ ك المفتشية العاّمة ك المديريات المركزية كما ىك 

، الذم لـ يذكر 2011نكفمبر  21المؤرخ في  380-11الحاؿ بالنسبة لممرسـك التنفيذم رقـ 
.   يكاف ك إنّما رئيس الّديكاففيو مدير الدّ 

. المفتشية العامة: النقطة الثالثة -
يناير  27المؤرخ في  68-96حّدد تنظيميا ك سيرىا المرسـك التنفيذم رقـ       
الذم إقتضت مادتو الثانية ، ك2،المتضمف إنشاء المفتشية العامة في كزارة الّصحة الّسكاف1996

تطبيؽ كالّسكاف، بإعداد كالعاّمة المكضكعة تحت سمطة كزير الّصحة  أف تكّمؼ المفتشية( 02)
المؤّسسات الّتابعة لقطاع الّصحة كالتّدابير ك الكسائؿ الّضركرية لتقكيـ أعماؿ اليياكؿ ك األجيزة

( 10)ك الّسكاف ك مراقبتيا ك يسّير المفتشية مفتش عاـ ك يساعده في أداء ميامو عشرة 
لطتو التدرجّية أك السمّمية، طبقا لمتعديؿ الّصادر بمكجب المرسـك مفتشيف مكضكعيف تحت س

                                                           

 .، السالؼ الذكر07/11/2005المؤرخ في  428_05المرسـك التنفيذم رقـ _ 1
، المتضمف إنشاء المفتشية العامة في كزارة الصحة ك السكاف، 27/01/1969المؤرخ في  68_69المرسـك التنفيذم رقـ  -2

 . 6، ص 31/01/1996المؤرخة في  08الجريدة الرسمية، العدد 
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، بحيث يقـك المفتش العاـ بتنشيط ك 20131أبريؿ  15المؤرخ في  155-13التنفيذم رقـ 
األنشطة تنسيؽ أعماؿ ىؤالء ك كذا متابعتيا  ك العمؿ عمى إطالع كزير الّصحة بإنتظاـ عمى 

مف ( 13)ك الثالثة عشر ( 12)ك طبقا لمماّدتيف الثانية عشر  العاّمة؛ التي تقـك بيا المفتشية
، فإف كظائؼ المفّتش العاـ ك 1996يناير  27المؤرخ في  68-96المرسـك التنفيذم رقـ 

. المفتّشيف ىي كظائؼ عميا في الدكلة
مف نفس المرسـك التنفيذم، تقـك ( 02)في إطار المياـ العاّمة المبّينة في الماّدة الثّانية        

في اليياكؿ ك الييئات          المفتشية العاّمة عمى الخصكص بالتأّكد مف السير العادم ك المنّظـ
ائص في لتفادم النؽ الّسكاف، ك تّتخذ اإلحتياطات الاّلزمةمؤّسسات الّتابعة لقطاع الّصحة كاؿك

كذلؾ بتكجيو تشريع ك التنّظيـ الخاصيف بيا؛ كتسير عمى تطبيؽ اؿتسيير مصالحيا كعمميا؛ ك
سف كجو ك ذلؾ بإحتراـ القكانيف ك تقديـ النصائح لممسّيريف ليتسّنى ليـ القياـ بمياميـ عمى أح

المكارد كاألمثؿ لمكسائؿ ك الّسير عمى اإلستعماؿ الّرشيد التنظيمات المعمكؿ بيا؛ باإلضافة إلىك
المتكفرة؛ ك التأّكد مف اإللتزاـ بقكاعد الّصرامة في تنظيـ العمؿ ك التأّكد مف الكسائؿ ك المكارد 
المتكفرة، ك التأّكد مف تطبيؽ القرارات ك التكّجييات التي يصدرىا كزير الّصحة ك الّسكاف ك 

. متابعتيا
المفتشية العاّمة لمكزارة عمى اليياكؿ ك المؤّسسات أّما بخصكص الّرقابة التي تباشرىا       

      المؤرخ           68-96مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 04)الّتابعة ليا، فإّف الماّدة الّرابعة 
، قد نّصت أّف ىذه الّرقابة تككف بناءن عمى الكثائؽ ك في األمكنة 19962نكفمبر  27في

ات الخاّصة بتطبيؽ البرامج الكطنية التي تسّطرىا كزارة المتعّمقة أساسا بالّظركؼ ك اإلجراء
ة                الّصحة، ك بنكعية الخدمات المقّدمة لممنتفعيف مف المرافؽ الصحّية العمكمية، ك باألجيز

اليياكؿ التنّظيمية ك عمميا؛ ك بتسيير ك إستعماؿ كسائميا البشرية ك المالية ك كذا إستعماؿ ك

                                                           

مؤرخ في اؿ 68_96،المتضمف تعديؿ المرسـك التنفيذم رقـ 15/04/2013المؤرخ في  155_13المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .28، ص 2013أبريؿ  25المؤرخة في  22، الجريدة الرسمية، العدد 27/01/1996

 .، السالؼ الذكر27/11/1996المؤرخ في  68_96المرسـك التنفيذم رقـ  -2
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ك يمكف لممفتشية . ة ك المنقكلة ك المحافظة عمييا ك صيانتيا ك ضماف أمنياممكياتيا العقارم
ؿ التي تمارسيا األجيزة العامة،عقب تدخميا، أف تقترح أّم إجراء كفيؿ بتدعيـ ك تحسيف األعما

اليياكؿ ك المؤّسسات التي تـ تفتيشيا، كما يمكنيا في إطار تدخالتيا أف تتخذ اإلجراءات ك
األجيزة                  كؿ كأجؿ إعادة السّير الحسف لمييا تممييا الّظركؼ مفلتحفّظية التي ا
أّما بخصكص تدخميا فيمكف أف يككف بناءن عمى برنامج سنكم . المؤّسسات التي تـ تفتيشياك

لمتقكيـ ك الّرقابة تعّده ك تقّدمو لمكزير مف أجؿ المكافقة عميو، كما يمكنيا أيضا أف تتدخؿ بصفة 
بناءن عمى طمب كزير الّصحة، عمى أف تتّكج ميّمتيا الخاّصة بالتقكيـ أك الّرقابة بتقرير  مفاجئة

يقدّمو المفتش العاـ لكزير الّصحة، إذ يتعيف أيضا عمى المفتش العاـ إعداد حصيمة سنكية عف 
 .نشاط المفتّشية العاّمة ليقدّمو لمكزير

(. المديريات المركزية)الهياكل : النقطة الرابعة

نكفمبر  21المؤرخ في  380-11عّددت الماّدة األكلى مف المرسـك التنفيذم رقـ       
مديريات منيا ( 10)، المديريات المركزية المتكّكنة منيـ ىذه اإلدارة المركزية بعشرة 20111
مديريات عاّمة ك ىي كؿ مف المديرية العاّمة لمكقاية ك ترقية  الّصحة؛ المديرية ( 03)ثالث 
لصيدلة  كالتجييزات الصحّية؛ ة لمصالح الّصحة ك إصالح المستشفيات؛ المديرية العاّمة ؿالعاـّ 

التخّطيط؛ مديرية التنّظيـ الّدراسات ك ىي مديرية الّسكاف؛ مديريةمديريات ك( 07)سبعة ك
كمديرية الكسائؿ يرية التكّكيف؛ مديرية المالية كالمنازعات ك التّعاكف؛ مديرية المكارد البشرية؛ مدك

( 10)يريات المركزية أصبح عشرة اإلعالـ اآللي، ك يالحظ أّف عدد المدالمنظكمات اإلعالمية ك
 20052نكفمبر  07المؤرخ في  428-05ليس كما كاف عميو في إطار المرسـك التنفيذم رقـ ك

يناير  27المؤرخ في  67-96كما كاف الحاؿ عميو أيضا في ظؿ المرسـك التنفيذم رقـ 
لتيف ذلؾ بإضافة مديريتيف ك المتمثك( 08)لمديريات المركزية ثمانية بحيث كاف عدد ا ،19963

 اإلعالـ اآللي ك كذا التكسيع أكيرية المنظكمة اإلعالمية كمدفي كؿ مف مديرية التكّكيف ك
                                                           

 .، السالؼ الذكر21/11/2011المؤرخ في  328_11المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .، السالؼ الذكر07/11/2005المؤرخ في  428_05المرسـك التنفيذم رقـ _ 2
 .، السالؼ الذكر27/01/1996المؤرخ في  67_96المرسـك التنفيذم رقـ _ 3
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التعّديؿ الجزئي باإلضافة في باقي المديريات مثؿ مديرية الكقاية سابقا أصبح اآلف المديرية 
ة لمكقاية  ك ترقية الّصحة ك كذا مديرية الصيدلة سابقا أصبحت المديرية العامة لمصيدلة العاـّ 

لمديرية العامة لمصالح منو أيضا مديرية المصالح الصحّية تحّكلت إلى احية كك التجييزات الّص 
ا تحّكلت إلى التنمية سابؽباإلضافة إلى مديرية التخّطيط ك إصالح المستشفيات؛الّصحة  ك

التخّطيط ك مديرية التنّظيـ ك الكثائؽ في ّظؿ المرسـك الّسابؽ أصبحت ية الّدراسات كمدير
مديرية المكارد البشرية مع إبقاء كؿ مف مديرية السكاف ك مديرية التنظيـ ك المنازعات ك التعاّكف

. ك مديرية المالية ك الكسائؿ عمى حاليما
. المديرية العامة لموقاية و ترقية الّصحة: أوال

تتأّلؼ المدرية العاّمة لمكقاية ك ترقية الّصحة في اإلدارة المركزية لكزارة الّصحة مف ثالث      
مديريات ك كؿ مديرية تتضمف مديريات فرعية ك تتكفؿ ىذه المديرية العاّمة حسب ما ( 03)

نكفمبر  21المؤرخ في   380-11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)تنص عميو المادة الثانية 
، بإعداد السّياسة الكطنية لترقية الّصحة ك الّسكاف ك تحسينيا ك الحفاظ عمييا ك تنفيذ 12011

ذلؾ بالتعاّكف مع اليياكؿ المعنية؛ ك كذا ضماف المراقبة الكبائية لمّسكاف ك اإلستعداد لمكاجية 
عمى الحدكد  ّيةاألمراض المتجددة ك القياـ بالمراقبة الصحطار المرتبطة باألمراض البارزة كاألخ

مخططات ت كاإلنذار الصحييف، باإلضافة كذلؾ تقديـ المبادرة بسياسافي إطار اليقظة ك
األمراض المتجددة كض المتنقمة المنتشرة ك البارزة كبرامج المكافحة في مياديف األمراإستراتيجية ك

اإلشراؼ ىا كاط الخاّصة ك القّياـ بتنفيذغير المتنقمة ك الّصحة البيئية ك الّصحة في األكس
مف بيف المياـ التي عمى المديرية العاّمة اإللتزاـ بيا ىي لييا، السيما في مجاؿ الكقاية؛ كع

حفظ الّصحة فيما يتعمؽ بالمياه كاألغذية التنظيـ في مجاؿ ك المشاركة في مراقبة تطبيؽ التشريع
صحّية كالتحسيس عيؿ التربية اؿالنفايات اإلستشفائية؛ ناىيؾ عف دكرىا أك ميمتيا في تؼك
تنظيميا في مجاالت صالحياتيا ك خصكصا عف طريؽ إقامة نشاطات تيدؼ إلى تقميص ك

                                                           

 .، السالؼ الذكر21/11/2011المؤرخ في  328_11المرسـك التنفيذم رقـ  -1
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عكامؿ األخطار ك ترقية أنماط معيشة سميمة ك سمككات صحية مالئمة؛ ك التكفؿ بميمة تقييـ 
. األنشطة المنجزة ك إعداد حصائؿ عنيا

بدكرىا تتككف مف مديريات ت ك التي كما سبؽ ك ذكرنا أّف المديريات العاّمة تّضـ مديريا
مديريات ( 03)الّصحة تّضـ ثالث ىك الحاؿ بالنسبة لممدرية العاّمة لمكقاية ك ترقية فرعية ك

: ىي بمثابة الجياز التنفيذم لألىداؼ أك المياـ المككمة ليذه الييئة ك ىي كالتاليك
مياميا في الّنقاط التي ذكرتيا الفقرة ك تتمثؿ . مديرية الوقاية و مكافحة األمراض المتنقمة /-1

 21المؤرخ في  380-11مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)األكلى مف المادة الثانية 
مكافحة تيجية ك برامج مشاريع الكقاية  كإقتراح مخططات إسترا، كىي إعداد ك20111نكفمبر 

قتراحيا ك المتعمقة بالتمقيحات الخاّصة تنفيذىا؛ إعداد البرامج الصحّية األمراض المتنقمة كا 
مع اليياكؿ  كذا إقامة نظاـ اليقظة الصحّية، باإلتّصاؿبالّسكاف ك تنفيذىا كمتابعتيا كتقييميا؛ ك

ا أخيرالمتجددة؛ كالمنتشرة ك األمراض البارزة ك المعنية، خصكصا فيما يتعمؽ باألمراض المتنقمة
الّرامية إلى حماية الّصحة في مختمؼ مراحؿ المشاريع تحديد المخططات اإلستراتيجية كالبرامج ك

لعاّمة إلى ثالث بحيث تتفرع ىذه المديرية ا. الحياة ك تنفيذىا بالتعاّكف مع اليياكؿ المعنية
لمعرفة أكثر نتطرؽ المتابعة كالتقييـ كك ىاميا في كؿ مف التنّفيذالتي تتمثؿ ـمديريات فرعية ك
 :إلييا تبعا لما يمي

:  المديرية الفرعية لبرامج التمقيحات و ترقية الصحة–1.1

تتكّفؿ أساسا بتنفيذ البرنامج المكسَّع لمتمقيح اإلجبارم ك متابعتو ك تقييمو؛ أيضا تحديد       
التمقيحية ك تحيينيا ك تطكيرىا؛ ك كذا تنفيذ البرامج األخرل الخاّصة باألمراض  اإلستراتيجيات

باإلضافة   متابعتيا ك تقييميا ك متابعة أثار ما بعد التمقيح ك تقييمياالمتحّكـ فييا بالتمقيح ك 
إلى ميمتيا في تحديد ك تنفيذ البرامج الّرامية إلى ترقية ّصحة األـ ك الّطفؿ ك متابعة البرامج 

الصحّية الخاّصة بالّتغذية ك أمراض األطفاؿ ك تقييميا ك التكفؿ بتنفيذ برامج ترقية صحة 
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تقييميا، متابعتيا كاألشخاص المسنيف كاص البالغيف كأشخرة كالمراىقة كالشباب كة الصغيالطفكؿ
. بالتنسيؽ مع القطاعات المعنية

: المديرية الفرعية لمكافحة األمراض المنتشرة و اإلنذار الصحي -2.1

السير عمى ج الكقاية مف األمراض المنتشرة كتتمثؿ مياميا أساسا في إقتراح براـك       
كذا ضماف المراقبة الكبائية كا كتحميموا كمتابعتيا كتقييميا؛ كجمع المعطيات الكبائية كتطبيقو

متابعة التنّظيـ الّصحي المتجددة؛ ضماف تنفيذ كلبارزة كإقتراح برامج الكقاية مف األمراض ا
ظاىرة كبائية مع ضماف العالقات الّدكلي ك التكّفؿ بالتنّظيـ ك اإلعداد لمكاجية حدكث كؿ 

التنسيؽ القطاعي المشترؾ في مجاؿ الكقاية مف األمراض المتنقمة، ك كذلؾ متابعة نشاطات ك
. الكقاية مف ىذه األمراض ك تقييميا

: مديرية األمراض غير المتنقمة /-2
مف  02حسب المادة عاّمة لمكقاية كترقية الّصحة، كىي المديرية الثّانية في المديرية اؿ      

ّف ىاتو المديرية تتكفؿ ، فإ20111نكفمبر  21المؤرخ في  328-11ـ المرسـك التنفيذم رؽ
إلى تقميص أثر مشاريع الكقاية الّرامية ية كالبرامج كتنفيذ المخّططات اإلستراتيجبإعداد ك

مكافحة عكامؿ األمراض المزمنة كترقية الكشؼ عنيا كضماف ترقية أنماط معيشة سميمة ك
إقامة نظاـ إعالمي قصد متابعة األمراض غير نية، كباإلتصاؿ مع القطاعات المعالخطر، 

اية في األكساط الخاّصة        المتنقمة باإلضافة إلى التكّفؿ بضماف تقديـ نشاطات الكؽ
إقتراح برامج الحماية الخاّصة بّصحة الفئات اليّشة مف ا ك تقيميا، كذلؾ تتكفؿ بإعداد كمتابعتوك

: فرعيتيف( 2)تضـ ىذه المديرية مديريتيف ك. كاف أك األشخاص في كضعية صعبةالس
تتكفؿ ىذه المديرية  :المديرية الفرعية لموقاية من األمراض غير المتنقمة و مكافحة عوامل الخطر -1.2

األمراض اإلستقالبية المتمثمة في الكشؼ عنيا ككقاية مف األمراض كالفرعية أكال بتنفيذ برامج اؿ
العجز األمراض التنفسية المزمنة ككأمراض القمب كاألكعية كاألمراض الّسرطانية كالجينية ك

إقتراح نشاطات مكافحة لمزمنة غير المتنقمة المنتشرة؛ كالكمكم المزمف ك األمراض األخرل ا
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اإلتّصاؿ مع القطاعات تعاطي التبغ؛ باإلضافة إلى ضماف ترقية أنماط معيشة سميمة، ب
عكامؿ اليشاشة التأثير في المحدُّدات الصحّية كإلى  كذلؾ دراسة النشاّطات الّراميةالمعنية، ك

 .الصحّية ك إقتراحيا، بالتنسيؽ مع القطاعات المعنية

تتعمؽ مياـ ىذه المديرية الفرعية بتفعيؿ ك :المديرية الفرعية لمنشاطات الصحية الخاصة -2.2
في الجامعي  كألشخاص المعّكقيف كالمتخّصص ؿكقاية في الكسط المدرسي العادم كنشاطات اؿ

ترقية أنماط كذا المساىمة في الكقاية كىا؛ كتقييـت التككيف كالتعّميـ المينييف كمراقبتيا كمؤّسسا
الترفيو؛ مراكز العطؿ كك معيشة سميمة في األكساط الّتربكية األخرل، الّسيما الطفكلة الّصغيرة

م األكساط التربكية ك تنشيط أيضا تتكفؿ المديرية الفرعية ىذه بتنفيذ برامج التربية الصحية ؼ
مراقبتيا ك تقييميا؛ كذلؾ المساىمة في الحماية الصحّية في كسط العمؿ ك البرامج في مجاؿ

في إعداد المقاييس في مجاؿ ظركؼ العمؿ؛ شاطات الكقاية الصحّية كاألمف كتقييس ف
بالتعاّكف مع  ترقية الّصحة في الكسط العقابي،لى المساىمة في نشاطات الكقاية كباإلضافة إ

. إقتراح النشاّطات الّرامية إلى حماية الفئات اليشَّةالقطاعات المعنية ك
:  مديرية الوقاية اإلجتماعية و البيئية /-3

المؤرخ  328_11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)بمكجب النقطة الثالثة مف الماّدة الثانية      
في إعداد برنامج نشاط يتعمؽ بترقية الّصحة ، تتكفؿ ىذه المديرية أساسا 21/11/20111في 

إقتراحو كتنفيذه مع اليياكؿ المعنية؛ أيضا ت كاإلدماف عمييا كالعقمية ك مكافحة تعاطي المخدُّرا
بحماية البيئة ك ترقية الّصحة  إعداد المخّططات اإلستراتيجية ك البرامج ك المشاريع المرتبطة

قتراحيا كالمساىمة في تنفيذىا؛ كاإل مشاريع متعمقة بالكقاية الصحّية مف األخطار عداد لبرامج ككا 
األخطار قميص األخطار المرتبطة بالعالج كتحديد التّدابير الّرامية إلى تلّتغذية كالمرتبطة با
فرعيتيف ( 2)تّضـ ىذه المديرية مديريتيف السّمكمية كتنفيذىا كمتابعتيا كتقييميا؛ كالّطبية ك

. النشّطاتامج كالمخّططات كتنفيذ ىذه البرتتكفاّلف ب
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: المديرية الفرعية لترقية الصحة العقمية -1.3
تدعيـ النشاطات الجكارية قية الّصحة العقمية كتنفيذىا  كتطكير كتتكّمؼ بإقتراح برامج ترك      

ات مكافحة الممارسات اإلدمانية ككؿ التدابير المتعمقة في ىذا المجاؿ مع إقتراح كذلؾ نشاط
تقييـ كؿ النشاطات المنجزة في ىذا الّشأف، حسب ترقية الّصحة العقمية كمتابعة كدعيـ تبتعزيز ك

نكفمبر  21المؤرخ في  328-11مف المرسـك التنفيذم رقـ  02الفقرات األخيرة مف المادة 
20111 .
: المديرية الفرعية لموقاية من األخطار المرتبطة بالبيئة و التغذية -2.3

تتكّفؿ بإقتراح برامج الكقاية مف األمراض المتحّكـ فييا بحفظ الّصحة رية كتيتـ ىذه المدم      
ضماف التسّمـ العقربيكالّثعباني؛ كالمّياه كفي المحيط ك خصكصا األمراض المتنّقمة عف طريؽ 

العالقات ك التّنسيؽ القطاعي المشترؾ في مجاؿ الكقاية مف األمراض المرتبطة بحفظ الّصحة 
امج الّتربية التسّممات الغذائية؛ باإلضافة إلى تنفيذ برم المحيط كالكقاية مف األمراض كؼ

رامج كذا بالتعاّكف مع القطاعات المعنّية كبرامج مكافحة األضرار الّصكتية، بالصحّية الجكارية ك
تحدث التي الممّكثات األخرل؛ مع متابعة برامج مكافحة اإلصابات مكافحة الممّكثات الجّكية ك
في ظ الّصحة في الكسط اإلستشفائي كمعالجتيا؛ كذلؾ تحديد تدابير حؼفي الكسط اإلستشفائي ك

المرغكب فييا المرتبطة بالعالج غير اليياكؿ اإلستشفائية؛ أيضا تنفيذ برامج مكافحة األثار غير 
. متابعتيا ك تقييمياك

. المديرية العامة لمصالح الصحة و إصالح المستشفيات: ثانيا
نكفمبر  21المؤرخ في 328-11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 03)بمكجب الماّدة الثالثة   

إصالح المستشفيات، دارة المركزية في كزارة الّصحة كالّسكاف ك، المتضمف تنظيـ اإل20112
(  3)مستشفيات مف ثالث إصالح اؿمديرّية العاّمة لمصالح الّصحة كالمذككر أعاله، تتكّكف  اؿ

آداب الّطب؛ مديرية المؤّسسات اإلستشفائية كىي مديرية برامج العالج كاألخالقيات كمديريات 
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مف ( 03)ذلؾ طبقا لمماّدة الثالثة إصالح المستشفيات كمديرية ىياكؿ الّصحة الجكارية كك
تكمف صالحياتيا حسب نفس ك،2011نكفمبر  21المؤرخ في  328-11المرسـك التنفيذم رقـ 

إقتراح ك تنفيذ مخطط عاـ لمتنظيـ الّصحي يشمؿ جميع ىياكؿ إعداد ك: التاليةّدة مف النّقاط الما
قصد ضماف  الّصحة بما فييا القطاع الخاص؛ كذلؾ إعداد ك إقتراح البرامج الّنكعية لمعالج

كاممة لمّسكاف عبر كؿ مراحؿ الحياة؛ إعداد المخّططات الّنكعية لتنفيذ تغطية صحّية متكازنة ك
لّرامية إلى ترقية التسيير في مجاؿ عالج األشخاص المسّنيف ك الّصحة الجكارية كؿ النشاّطات ا

تطّكر العالج ذم المستكل العالي؛ باإلضافة إلى إعداد اإلستعجاالت الّطبية الجراحية كك
تخصيص الكسائؿ ليياكؿ الّصحة ك مكاصفات كمخّططات تقييس طرؽ التنّظيـ ك التسّيير 

الذيف يمارسكف عمى مستكل ىياكؿ العالج؛ المساىمة في إعداد  المناصب لمستخدمي الّصحة
تكاجد ىياكؿ الّصحة العمكمية   الخريطة الكطنية لمّصحة  ك تحيينيا ك التكّفؿ بمتابعة برنامج

اإلستعجاالت في حالة حدكث كارثة؛ ات كترتيبات لتنظيـ اإلسعافات كالخاّصة؛ تنفيذ مخططك
كذلؾ تقييـ الّصحة؛ ك تأىيؿ مصالحالعالج  ك اد ىياكؿة بعمميتي إعتـكضع معايير خاّص 

عداد حصائؿ عنيا كاألنش التي نتطرؽ مديريات ك( 3)ا سبؽ ىي تضـ ثالث كـطة المنجزة كا 
 .إلى صالحياتيا ك مياميا بالتفصيؿ

تتكّمؼ ىذه المديرية بعالج حديثي    :مديرية برامج العالج و األخالقيات و آداب مهنة الطب /-1
 تقـك بإعداد ك كضع برامج خاّصةقيف كاألشخاص البالغيف؛ كدة ك كذا األطفاؿ ك المراهالكال

عداد  ك األمراض رامج التكّفؿ باألمراض المزمنة كتطكير ببّصحة األشخاص المسّنيف تحديد كا 
ؿ المندمج ببعض الّنادرة؛ باإلضافة إلى المساىمة في التّنسيؽ ما بيف القطاعات قصد التكؼ

األخالقيات كآداب مينة الّطب  تقييـ برامج المراقبة في مجاؿفيذ كالّسير عمى تفاليّشة؛ كالفئات 
مديريات فرعية ( 3)تقييميا، ك تّضـ ثالث ك مراقبتياطّبقة في مجاؿ العالج كتنشيط البرامج الـك

. 20111نكفمبر  21المؤرخ في  328-11حسب نفس أحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ ،عنيا
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 :المديرية الفرعية لبرامج عالج حديثي الوالدة و الطفولة و المراهقة و الشباب -1.1
تعّمقة بكؿ فترات الحمؿ        تتكفؿ ىذه المديرية الفرعية بمياـ تحديد برامج العالج الـ 

قتراح مقاييس ك معايير حسف األداء في مجاؿ البرامج الخاّصة بالّصحة كتنفيذىا كدراسة كا 
 كالصحةالخصكبة اسمّية كالتكّفؿ بعدـ الّسيما الكشؼ عف سرطاف األعضاء التفاإلنجابية، 

رامج كذا تنفيذ بلّصحة اإلنجابية ك تقييميا كالجينية خالؿ مراحؿ الحياة؛ متابعة نكعية خدمات ا
 .المراىقة ك الّشبابالعالج الخاّصة بالطّفكلة ك

: ن و األشخاص المسّنينالمديرية الفرعية لبرامج عالج األشخاص البالغي -2.1

ج لألشخاص البالغيف ك المسّنيف يقع عمى عاتؽ ىاتو المديرية الفرعية تحديد برامج العال
متابعة نكعية الخدمات المقدّمة كّفؿ الّطبي باألشخاص المسّنيف كتطكير ىياكؿ التكتنفيذىا ك

. اإلتّصاؿامج اإلعالـ كالتربية الصحّية كليذه الفئة ك تقييميا؛ ك كذا المساىمة في بر
: المديرية الفرعية لألخالقيات و آداب مهنة الطب -3.1

نكفمبر  21المؤرخ في  328-11أحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ حسب تختّص        
المكّجية لممؤّسسات امج المراقبة في مجاؿ أخالقيات كآداب مينة الّطب كبإعداد كؿ بر.20111

الخاص، بالتعاّكف مع مصالح اإلدارة المركزية ىنيي الّصحة في القطاع العمكمي كـ الصحّية ك
كمينيي الّصحة في نفس اإلطار؛ المعنّية؛ تقـك بمراقبة كؿ المعمكمات الّطبية المكجية لمرتفقي 

إرساؿ المعطيات الّطبية الخاصة بالمرضى في مجاؿ ككذا مراقبة إجراءات جمع كمعالجة ك
إقامة عالقات تنسيؽ كيات منظكمة المعمكمات الصحّية كحة عمى كؿ مستأخالقيات الّص 

آداب مينة الّطب؛ ؿ المسائؿ المتعّمقة بأخالقيات كتعاكف مع المنّظمات المينية بشأف ؾك
باإلضافة إلى مراقبة نشاط المرفؽ العاـ المخّكؿ لممنّظمات المينية، باإلتّصاؿ مع اليياكؿ 

قبات المنجزة في مجاؿ أخالقيات أك إعداد كؿ تقرير يتعمؽ بالمرا/ير كالمعنّية ك إقتراح كؿ تدب
. آداب مينة الّطبك
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: مديرية المؤسسات اإلستشفائية و إصالح المستشفيات / -2
المؤرخ  328_11مف المرسـك التنفيذم رقـ( 03)حسب النقطة الثانية مف المادة الثالثة       
راح التّدابير المكّجية إقتىذه المديرية تخّص إعداد كمياـ  صالحيات ك 20111نكفمبر  21في 

المتعّمقة  البرامجمّية ك الخاّصة؛ ك كذا لألنشطة كسير اليياكؿ اإلستشفائية العمكلتنظيـ ك
لمعنية المشاركة في تحديد معايير تخصيص المكارد مع المصالح ابإصالح المستشفيات؛ ك

المستخدميف قصد تمبية كالتجّييزات ك سيةاكؿ األسااليير عمى الّتكزيع العادؿ لمكسائؿ كالّسوك
مراقبتيا؛ مع تقييـ كؿ ىذه تنسيقيا كضماف تقسيميا كالج اإلستشفائي كالحاجيات مف الع

الاّلزمة لتحقيؽ ذلؾ؛ مع الّضركرية كإتخاذ التّدابير ات الخاّصة بإصالح المستشفيات كالنشاطّ 
ىي تنقسـ إلى ثالث ك. إعداد تقارير دكرية بشأنياك ك تقييميا مراقبة سير المؤّسسات اإلستشفائية

مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 03)مديريات فرعية، بناءن عمى الفقرة الثانية مف الماّدة الثالثة ( 3)
: ، المذككر سابقا، ك ىي21/11/20112المؤرخ في  328_11
:  المديرية الفرعّية لممؤّسسات العمومية اإلستشفائية–1.2

إقتراح كؿ التّدابير مج المرتبطة بإصالح المستشفيات ك تتكّمؼ بتنفيذ النشاّطات ك البرا
في تحديد المشاركة لنة سير المؤّسسات اإلستشفائية كتحييف خريطة  مكاقعيا؛ كلضماف عؽ

ىة دراسة ك إقتراح التدابير المكجالكسائؿ اإلستشفائية المناسبة؛ كمف اإلحتياجات مف العالج ك
ر مصالح أك الكحدات الخاّصة بحديثي الكالدة؛ كذلؾ مراقبة سييـ كسير عيادات التكليد كلتنظ

. تجييزاتيا ك تحديد أنماط تنظيـ اإلستشفاء بالمنزؿمينيييا كنشاطاتيا ك ككتقييـ ىياكؿ الّصحة 
:   المديرية الفرعية لممؤسسات اإلستشفائية الخاصة–2.2

اكؿ اإلستشفائية الّصحة        كؿ التدابير المكجية لضماف ترقية اليي إقتراحتختص بدراسة ك     
طة بإصالح البرامج المرتبلكطنية لمّصحة؛ تنفيذ النشاطات كإدماجيا في المنظكمة اك

إقتراح التدابير التي مف شأنيا التشجيع كالتحفيز إلنشاء اليياكؿ المستشفيات مع دراسة ك
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تدابير تياجات ذات األكلّكية لمّسكاف؛ كبتغطية متكازنة لإلح اإلستشفائية الخاّصة بشكؿ يسمح
إلى مراقبة سير نشاطات  التجييزات ك ميف الّصحة؛ باإلضافةت كلتأطير نشاطات المؤّسسا

. تقييمياالعالج كممارسة ميف الّصحة ك
الّسير يـ كابير المكجّية لضماف التنظّ تتكّمؼ بإقتراح التدّ   :المديرية الفرعية لإلستعجاالت -3.2

المنتظـ لممصالح اإلستعجالية الّطبية الجراحية؛ المشاركة في تحديد ك كضع إستراتيجية التكفؿ 
الحكادث بكؿ أنكاعيا، السيما عبر تحديد مخطط الناجمة عف النّكبات ك الككارث كباآلثار 
تعجاالت ة لإلسكذا المشاركة في إعداد خريطة كطنيك مكاجية الحاالت اإلستثنائية؛ كتحضير 

م المصالح اإلستعجالية إقتراح تدابير تحسيف األداء ؼكضماف متابعتيا كتحيينيا؛ مع دراسة ك
 الج اإلستعجاليالمادية لمصالح العج؛ كذلؾ تحديد الكسائؿ البشرية كضماف إستمرارية العالك

قتراح ككضركرة دراسة ك الجراحية في  تحسيف المناكبة الّطبيةك تقييـ تدابير ضمافتنظيـ كا 
. الخاصالقطاعيف العمكمي ك

: مديرية هياكل الصحة الجوارية /-3
 328-11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 03)طبقا ألحكاـ النقطة الثالثة مف المادة الثالثة      

، تيتـ بدراسة ك إقتراح ك تنفيذ كؿ التّدابير التي مف شأنيا أف 20111نكفمبر  21المؤرخ في 
ة إنشاء ىياكؿ الّصحة الجكارية بشكؿ يسمح بتغطية متكازنة لإلحتياجات األساسي تشّجع ك تحّفز

اص في المنظكمة إدماج الّطب الخالتّدابير المكجية لضماف ترقية ككذا لمّسكاف مف العالج ك
ياكؿ الّصحة الجكارية تسيير قالّرامية إلى تقييس طرؽ تنظيـ ك التّدابيرالكطنية لمّصحة ك

البرامج الخاصة بالعالج البديؿ عف ة باإلضافة إلى إعداد المخططات كصالخاالعمكمية ك
: تضـ مديريتيف فرعيتيف ىمااء عبر كحدات الّصحة المتنقمة؛ كاإلستشؼ

تنظيـ نشاطات بمتابعة تنفيذ ك تتكّفؿ  :العالج بالمنزلالفرعية لهياكل الصحة الجوارية والمديرية  1.3
المشاركة في تحديد كالخاّصة كضماف تقييميا؛ كالعمكمية  اكؿ الّصحة الجكاريةىي سيرك

تأطير اح كؿ التدابير المكجية لترقية كاإلحتياجات الصحّية األساسية كضماف تمبيتيا مع إقتر
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كذا دراسة مطابقة ممّفات إعتماد اليياكؿ ة في اليياكؿ الجكارية لمّصحة؛ كالنشاّطات الصحيّ 
اإلعتمادات المتعّمقة بيا كمراقبة ك تقييـ ممارسة الميف  سميـالخاّصة لمّصحة الجكارية ك ت

اليياكؿ الجكارية لمّصحة؛ باإلضافة إلى تحديد طرؼ تنظيـ العالج بالمنزؿ ك كحدات الّصحة ك
 .المتنّقمة
: المديرية الفرعية لمّطب الخاص -2.3

نشاطات اليياكؿ      بحيث تختص ىذه المديرية الفرعية بإقتراح التّدابير اليادفة إلى تأطير
دراسة مطابقة ييس نشاّطات الّطب الخاص كك التجييزات ك ميف الّطب الخاص؛ تنظيـ ك تؽ

سميـ اإلعتمادات المتعّمقة بيا ككذلؾ مراقبة كتقييـ ممارسة ممفات اليياكؿ الخاّصة لمّصحة ك ت
. اليياكؿ الخاّصة لمّصحةالميف ك

: يزات الصحيةالمديرية العامة لمصيدلة و التجه :ثالثا
تّضـ ، 20111نكفمبر  21المؤرخ في  328-11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 04) طبقا لممادة الّرابعة 

تختّص أساسا في التكّفؿ ت الصحّية مديرتيف عمى مستكاىا كالتجييزاالمديرية العاّمة لمصيدلة ك
الّطبية كالتجييزات الصحّية طاع في مجاؿ المكاد الصيدالنية كالمستمزمات بتطكير سياسة الؽ

الحاجيات مف كذا تحديد ا كمراقبة تنفيذىا كتقييميا؛ كالمصادقة عمييا مع  متابعتوكتسجيميا ك
المالئمة المكجية  إعداد التدابيرت الّطبية كالتجييزات الصحّية كالمستمزماالمكاد الصيدالنية ك
رات في مجاؿ متابعة اإلستثماكاإلضافة إلى المساىمة في ترقية تكفرىا؛ بلضماف ضبطيا ك

يزات الصحّية؛ تقييـ التّكاليؼ كالميزانيات المتعمقة التجوالمكاد الصيدالنية كالمستمزمات الّطبية ك
إقتراحيا؛ ة، السيما الصيدلة اإلستشفائية كدراسة كؿ التّدابير المكّجية لضماف تنظيـ الصيدؿبيا ك

التجييزات المستمزمات الّطبية كصيدالنية ككاد اؿكذلؾ تتكمؼ بإعداد سياسة تحديد األسعار لمـ
القطاعات الكزارية المعنية؛ ضماف تكازف في مجاؿ التغطية لصحّية ك متابعتيا، مع اليياكؿ كا

الّسكاف مف المكاد الصيدالنية  بالصيدلّيات؛ المبادرة بالدراسات اليادفة إلى تقدير تمبية حاجيات
يرمي إلى  كذا تطكير نظاـ إعالـ إحصائيلصحّية كتشجيعيا ككالمستمزمات الّطبية كالتجييزات ا
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تشكيؿ ممفات الترخيص لمتّجارب العرض في ىذا المجاؿ مع مراقبة كمعرفة تطكر الطّمب ك
إتخاذ كؿ التدابير الكفيمة بترقيتيا باإلضافة إلى كؿ ىذا تتكفؿ تجارب التكافؤ الحيكم كعيادية كاؿ

ت المستمزمامكاد الصيدالنية كبتقييـ األعماؿ المنجزة في مجاؿ اؿ المديرية العاّمة في ىذا الّشأف
ىي تضـ مديريتيف فرعيتيف كما سبؽ ذكر إعداد حصائؿ عنيا كالّطبية ك التجييزات الصحّية ك

: ذلؾ ك ىما
 : مديرية المواد الصيدالنية /-1

 تقـك بتنفيذ إستراتيجية القطاع في مجاؿ المكاد الصيدالنية ك المستمزمات الّطبية؛ كما تقـك 
بتحديد ك تحميؿ الحاجيات مف المكاد الصيدالنية ك إقتراح التّدابير المكجية لضماف ضبطيا؛ 

كذلؾ تتكمؼ بكضع نظاـ إعالـ إحصائي ييدؼ إلى معرفة تطّكر الطّمب ك العرض في مجاؿ 
ير المكجية إلى ضبط إستيالكيا؛ إقتراح التدابصيدالنية ك المستمزمات الّطبية كدراسة  كاؿ المكاد

مة في كذا المشاركة في إعداد قائمة المكاد الصيدالنية القابمة لمتعكيض؛ كذلؾ تقـك بالمساهك
زات مجاؿ مع ضماف تكفر ىذه المكاد  كالمستمزمات كالتجييمتابعة اإلستثمارات في ىذا اؿترقية ك

إعادة تأىيؿ ككذلؾ تنظيـ كتحديد إجراءات تسيير كمراقبة الصيدلّيات اإلستشفائية ك
المستحضرات الصيدالنية باإلضافة إلى الّسير عمى التكاجد المتكازف لمصيدلّيات ك ضماف 
( 04)مراقبتيا ك إحتراـ إجراء التصّديؽ عمى التّجارب العيادية الخاّصة باألدكية؛ ك تّضـ أربعة 

مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 04)ريات فرعية، طبقا لنص النقطة األكلى مف المادة الرابعة مدم
. 20111نكفمبر  21المؤرخ في  328_11
: المديرية الفرعية لترقية المواد الصيدالنية -1.1

 تتّكمؼ بتشجيع ترقية اإلنتاج الكطني لممكاد الصيدالنية ك متابعة اإلستثمارات في ىذا 
أك تكزيع المكاد الصيدالنية /ك تسميـ رخص إستغالؿ المؤّسسات الخاّصة بإنتاجالمجاؿ ك كذاؿ 

ك مؤّسسات التكنكلكجيا الحيكية المستمزمات الّطبية؛ كذلؾ تتكّفؿ بتفتيش الكحدات اإلنتاجية ك
تدقيقيا؛ ك كذا المبادرة بالدراّسات الّرامية إلى تقدير تمبية حاجيات الّسكاف في ىذا المجاؿ ك

                                                           

. ، السالف الذكز21/11/2011، المؤرخ في 328_11المزسوم التنفيذي رقم ـــ 1



 اإلدارات  و الهيئات الصحية :  الفصل األول 
 

32 

عداد التراخيص كتشجيعيا مع دراسة  طمبات إنجاز التّجارب العيادية كتجارب التكافؤ الحيكم كا 
متابعة نشاطات لجاف األخالقيات المتعّمقة بالتّجارب العيادية؛ كذلؾ تقـك ة سيرىا كمتابعبشأنيا ك

قديـ العتاد الّطبي، باإلضافة إلى إعتماد شركات تة نشاطات اليقظة بخصكص األدكية كبمتبع
. الخدمات في مجاؿ التجارب العيادية

إعداد جيؿ المكاد الصيدالنية كتتكّفؿ بتس: المديرية الفرعية لتسجيل المواد الصيدالنية -2.1
كذا إعداد الّطبية ك تحيينيا بصفة دكرية؛ كالمستمزمات ات الكطنّية لممكاد الصيدالنية كالمّدكف

. قة عمى المستمزمات الّطبيةالمصادمة لألدكية األساسية ك تحيينيا كقائ
:  المديرية الفرعية لمضبط و النشاطات -3.1
         ضبط سكؽ المكاد الصيدالنية  تراـ شركط ممارسة المينة كتقـك بالّسير عمى إح     

لضماف ضبط إقتراح التّدابير المكجية ك المستمزمات الّطبية كتقييميا ك ضماف تكفرىا؛ دراسة ك
التصّديؽ عمى تركيج اإلعالـ الّطبي ستيراد؛ ك كذا مراقبة اإلشيار كاإلالصيدالني ك اإلستيالؾ

الصيدالني؛ ك متابعة إستعماؿ المؤثرات العقمية ك تقييميا مع تسميـ إعتمادات شركات التركيج 
الّطبي ك مقررات ممارسة المندكبيف الّطبييف؛ باإلضافة إلى الّسير عمى التكاجد المتكازف 

 328_11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 04)ّيات ك مراقبتيا، حسب فقرات المادة الرابعة لمصيدؿ
. 20111نكفمبر  21المؤرخ في 

: المديرية الفرعية لمصيدلّيات اإلستشفائية -4.1
 تقـك بالّسير عمى ضماف تكفر المكاد الصيدالنية ك المستمزمات الّطبية في اليياكؿ 

ك ىياكؿ العالج؛ تنظيـ ك تحديد إجراءات تسيير ك مراقبة الصيدلّيات اإلستشفائية؛  اإلستشفائية
زمات الّطبية حسب نكع المؤّسسة إعداد المّدكنات اإلسشتفائية لممكاد الصيدالنية ك المستؿ

. المصمحة ك تحيينيا ك ترقية المستحضرات اإلستشفائية في المؤّسساتك
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  :مديرية التجهيزات الصحية /-2
ىي المديرية الثانية في المديرية العامة  لمصيدلة ك التجييزات الصحية، كتختص حسب      

 21المؤرخ في  328_11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 04)النقطة الثانية مف المادة الرابعة 
ك تنفيذ التدابير  ، بتحديد ك تحميؿ الحاجيات مف التجييزات الصحية، ك إقتراح20111نكفمبر 

أك إستيالؾ التجييزات الصحية؛ ك كذا إعداد مدكنة التجييزات /المكجية لضبط إستخداـ ك
العرض في ىذا ك الصحية ك القياـ بتطكير نظاـ إعالـ إحصائي ييدؼ إلى معرفة تطكر الطّمب

تحديد مقاييس التجييزات الصحية المجاؿ مع ضماف ضبطيا؛ كذلؾ تتكفؿ بالمشاركة في 
المستيمكات األدكات ككلمصادقة عمى التجييزات الصحية إقتراح التدابير المكجية ؿ معكاألدكات؛

تشجيع صيانتيا كف بالتجييزات الصحية كضماف تنفيذىا مع المساىمة في تحديد كيفيات التمكمك
: مديريات فرعية( 03)تضـ ثالث ك  .ترقية اإلنتاج الكطني في ىذا الخصكص

: رعية لممصادقة عمى التجهيزات الصحيةالمديرية الف  –1.2
كذا المشاركة لى التجييزات الصحية كاألدكات كتتكفؿ بإقتراح التدابير المكجية لممصادقة ع     

 في تحديد المقاييس في ىذا المجاؿ ك إعداد مدكنة التجييزات الصحية ك السير عمى تحيينيا
باإلضافة إلى تقييـ الحاجيات مف التجييزات الصحية ك كذلؾ تقـك بتشجيع االستثمارات 

أك تكزيع التجييزات /بخصكصيا ك تسميـ رخص إستغالؿ المؤسسات الخاصة بإنتاج ك
. الصحية

: المديرية الفرعية لمضبط و التموين بالتجهيزات الصحية -2.2
يانة التجييزات الصحية         ىا المساىمة في صتتكفؿ بإقتراح كؿ التدابير التي مف شأف ك
متابعتيا ك كذا المساىمة في إعداد ك إنسجاـ دفاتر الشركط التقنية المتعمقة بإقتناء التجييزات ك

الطبية، ال سيما فيما يتعمؽ بالمكاصفات التقنية ك البنكد المتعمقة بالصيانة؛ ك كذا السير عمى 
. يانة التجييزات عمى مستكل المؤّسسات الصحيةتشكيؿ فرؽ تقنية محمية تكمؼ بص
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: مديرية الّسكان: رابعا
الّسكاف ك إصالح المستشفيات مف إلدارة المركزية لكزارة الّصحة ك تتكّكف مديرّية الّسكاف با

التنّظيـ العائمي؛ المديرية  ىي المديرية الفرعية لمّصحة اإلنجابيةككمديريات فرعية ( 04)أربع 
 المديرية الفرعيةإلستشراؼ كاليقظة الّديمغرافية كالفرعية لمّدراسات ك األبحاث؛ المديرية الفرعية ؿ

التنفيذم رقـ ىذا خالفان لما كاف في الّسابؽ في ّظؿ المرسـك إلسترتيجيات كبرامج الّسكاف، ك
كاف ثالث مديريات تّضـ فيو مديرية الّس التُّي كانت ، ك1 2005نكفمبر 07المؤرخ في 05-428

ك تتمخّص . ذلؾ بإستحداث مديرية فرعية خاّصة باإلستشراؼ ك اليقظة الّديمغرافيةفرعية فقط ك
المؤرخ  328-11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 05)مياميا في ما جاءت بو الماّدة الخامسة 

اإلستراتيجيات بتحديد األىداؼ كالمديرية تكّمؼ التي تنّص عمى أف ك، 20112نكفمبر  21في
البرامج القطاعية الّديمغرافية في اإلستراتيجيات كالخاّصة بالّسكاف ك العمؿ عمى إدراج المتغّيرة 

كذا تنسيؽ المخّططات القطاعية ك النشاّطات المنجزة في ىذا ّمية اإلقتصادية كاإلجتماعية؛ كلمتف
ة في تحسيف معرفة كاقع الديناميكية الّديمغرافية المجاؿ مع متابعتيا ك تقييميا؛  كذلؾ المساىـ

تشجيعيا لك األبحاث المتعّمقة بالّسكاف كالتحاليالمديرية بالمبادرة بالّدراسات ككمحدَّداتيا كما تقـك 
قصد متابعة ك تقييـ أفضؿ لألىداؼ المحّددة في ىذا الّشأف؛ باإلضافة غمى ميماتيا عمييا 

قييـ البرامج الّرامية إلى تحسيف الحصكؿ عمى خدمات نكعية العمؿ عمى تصّكر ك متابعة ك ت
.  التنّظيـ عمى المستكل الكطني ك المحّميجات في مجاؿ الّصحة اإلنجابية كلمعال
أّما مياـ المديريات الفرعية الّتابعة لمديرية الّسكاف، فقد بّينتو الفقرات التابعة لمماّدة ك     

ذككر سابقا، بينما تنظيميا الّداخمي مكاتب فقد فّصمو القرار مف نفس المرسـك الـ( 05)الخامسة 
اإلدارة المركزية لكزارة الصحة ، المتضمف تنظيـ 25/04/2006الكزارم المشترؾ المؤرخ في 

 3السكاف ك إصالح المستشفيات في مكاتبك
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: المديرية الفرعية لمصحة اإلنجابية و التنظيم العائمي /-1
ة يرية الفرعية فيي تتكّفؿ بتسييؿ الحصكؿ عمى خدمات في الّصحبالّنسبة ليذه المد     

ـ العالقة مع تدعيتطكير مككنات الّصحة اإلنجابية كتحسيف نكعيتو؛ اإلنجابية كالتنظيـ العائمي ك
جراءات تسيير كالتنظيـ العائمي؛ ك يذىا تقييـ برامج الّصحة اإلنجابية ك تنؼكذا تطكير آلّيات كا 
قتراح مقا معايير حسف األداء التي تدرج التكّكيف المتكاصؿ لمقدمي الخدمات ييس ككدراسة كا 

كذلؾ تحديد ك متابعة ك تقييـ البرامج ذات األكلكية في الّصحة اإلنجابية التي تدرج الكشؼ عف 
سرطاف األعضاء التناسمّية ك التكّفؿ بعدـ الخصكبة بتطكير نشاطات المساعدة الّطبية عمى 

. تناسمّية خالؿ ّكؿ مراحؿ الحياةاإلنجاب ك الّصحة اؿ
: المديرية الفرعية لمدراسات و األبحاث و التحاليل /-2
تتمخص في القّياـ              الّتي يرية الفرعية ىذه تتجمى مياميا كمف خالؿ تسمية المد  
ك تطكيرىا؛ كذا  لّديمغرافياايؿ ك األبحاث في مجاؿ الّسكاف ك المبادرة بالّدراسات ك التحاؿك

المساىمة في تحسيف معرفة كاقع الديناميكية الّديمغرافية ك محّدداتيا مع تحسيف جمع 
المعمكمات ك كضع قاعدة ديناميكية لممعطيات حكؿ السّياسة الكطنية لمّسكاف ك التنمية، كذلؾ 

كاف        العمؿ عمى ترقية المبادالت مع مؤّسسات التعّميـ ك البحث في مجاؿ الّصحة ك الّس 
 .ك التّنمية؛ باإلضافة إلى ترقية الّدراسات ذات البعد المتعّدد التخّصصات حكؿ الّسكاف

 

: المديرية الفرعية لإلستشراف و اليقظة الّديمغرافية /-3
بالعمؿ ، 20111نكفمبر  21المؤرخ في 328-11المرسـك التنفيذم رقـ بمكجب تتكّفؿ      

تطكير اعية الجديدة؛ المساىمة في كضع كاإلجتـفية كعمى المالحظة المنتظمة لمّظكاىر الّديمغرا
قاعدة ديناميكية لممعطيات؛ المساىمة كذلؾ في نشر كمات خاص بالّسكاف ك التّنمية  كنظاـ معؿ

ة بالّسكاف مع اإلسقاطات الخاّص لكمات المتعّمقة بالّديمغرافيا كالقّياـ بإعداد الفرضيات كالمع
الييئات المختصة عمى المستكل الكطني ك المحّمي؛ باإلضافة إلى ترقية ك حماية اإلرث 

. الّديمغرافي
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: المديرية الفرعية إلستراتيجيات و برامج الّسكان /-4
 328_11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 5)طبقا لمفقرات األخيرة مف المادة الخامسة   

يد األىداؼ كاإلسترتيجيات     ، تختّص ىذه المديرية بتحد20111نكفمبر  21المؤرخ في 
ف بيف الّنمك الّديمغرافي      البرامج في مجاؿ الّسكاف، بشكؿ دكرم يرمي لتحقيؽ التّكازك
المتعّددة القطاعات ك تنسيؽ    التّنمية اإلقتصادية ك اإلجتماعية؛ العمؿ عمى ترقية المقاربةك
متابعة ك تقييـ النشاّطات المنجزة في ىذا المجاؿ عمى المستكل الكطني ك المحّمي؛ كذلؾ ك

ك تدعيـ نشاطات اإلعالـ        القّياـ بالمساىمة في إدراج البعد الّسكاني في برامج التنمية 
التقني  التربية ك اإلتّصاؿ في مجاؿ الّسكاف ك التنمية؛ القّياـ أيضا بترقية الشراكة ك التعاّكفك

كالعممي لتجنيد المكارد ك المساىمة في تحديد ك كضع البرامج الخاّصة باإلحتياجات المحّمية 
 . لمّسكاف
. مديرية الّدراسات و التخّطيط: خامسا

فرعيتيف ك كتتّكزع عمبييا المياـ المنصكص ( 02)تتأّلؼ ىذه المّديرية مف مديريتيف 
نكفمبر  21المؤرخ في  328-11ـ التنفيذم رقـ مف المرسك( 06)عمييا بالماّدة الّسادسة 

ك المتمثمة أساس في المبادرة بالّدراسات ك التحّقيقات ك األبحاث ك إعدادىا ك تنفيذىا ، 20112
ك تقييميا في مجاؿ التخّطيط ك اإلستثمار الخاص بقطاع الّصحة؛ ك أيضا المساىمة في إعداد 

حّية ك تخطيط الكسائؿ الاّلزمة لمنشاّطات قصد المؤّشرات التي تسمح بتحديد اإلحتياجات الص
تمبيتيا، بالتعاّكف مع اليياكؿ المعنّية؛ القّياـ بإعداد ك تحييف المخّططات التكجييية لمقطاع ك 
كذلؾ ضماف متابعة تنفيذ المشاريع الخاّصة باإلستثمارات العمكمية المسجمة لصالح قطاع 

. الّصحة
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: ت و برامج اإلستثمارالمديرية الفرعية لمّدراسا /-1
 328-11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 06) بناءن عمى النقطة األكلى مف بالماّدة الّسادسة 

، المذككر أعاله، ك تتكّفؿ ىذه المديرية الفرعية حسب الفقرة 20111نكفمبر  21المؤرخ في 
األكلى مف الماّدة الّسادسة مف نفس المرسـك التنفيذم بالقّياـ بالّدراسات النمكذجية إلنجاز 

أك التصّديؽ /مختمؼ مشاريع اإلستثمارات المتعمقة بالّصحة  ك كذا التصّديؽ عمييا؛ إعداد ك
قة بإنجاز ك إعادة تأىيؿ   ك تجييز المؤّسسات العمكمية لمّصحة؛ عمى دفاتر األعباء المتعؿّ 

العمؿ عمى إنجاز ك التصّديؽ عمى اّلدراسات النمكذجية لممساعدة في التحّكـ في المنشأة؛ كذلؾ 
العمؿ عمى تحسيف بطاقية مكاتب الّدراسات الكطنية ك األجنبية المتخّصصة في إنجاز 

ع الّصحة؛ ضماف متابعة اإلنجازات ك اإلقتناءات لميياكؿ المنشآت األساسية ك تجييزات قطا
األساسية ك الكسائؿ ك التجييزات لمقطاع مع تقييميا ك مراقبتيا؛ كذلؾ عمييا مسؾ المعمكمات 

مج التجييزات الّسنكية         المتعمقة بمشاريع اإلستثمار ك تحيينيا؛ ك كذا القياـ بإعداد برا
يير المركزم ك غير الممركز ك ضماف متابعة إنجازىا بالتنسيؽ مع المتعددة السنكات ذات التسك

تجييزات، بالتنسيؽ مع المصالح  اليياكؿ المركزية المعنية، ك كذا تحديد الحاجيات مف اؿ
فيذ برامج اإلستثمار المسّجمة  الييئات الّتابعة لمقطاع؛ ك القّياـ بإعداد الحصائؿ المتعّمقة بتفك
التجييز؛ ك ضماف متابعة ك تنسيؽ ك تقييـ برامج إنجاز ك تكاجد  تحييف مّدكنة عممياتك

. المنشآت األساسية التابعة لمقطاع
تتكّفؿ بإعداد برامج التجييزات الّسنكية ك متعّددة السّنكات :  المديرية الفرعية لمتخطيط /-2

شآت الخاصة بالقطاع؛ ك تعمؿ عمى ضماف تغطية الحاجيات مف التجييزات المرتبطة بالمف
األساسية ك إقتراح التّدابير المالئمة لضماف ضبطيا ك تكفرىا ك متابعتيا ك تقييميا؛ ك كذا 

إنجاز مّمفات تنميط التجييزات الصحّية ك كضعيا تحت تصرؼ اليياكؿ غير الممركزة؛ أيضا 
المشاركة في إعداد الخريطة الصحّية الكطنية ك تحيينيا ك القياـ بالدراسات اإلستشرافية 

ّضركرية لتنمية القطاع؛ ك العمؿ عمى إحداث مخطط تكجييي قطاعي لمّصحة؛ كذلؾ تقـك اؿ
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بجمع المعمكمات التي تسمح بتقييـ الحاجيات الصحّية ك تحميميا ك إستغالليا ك إقتراح 
مخّططات تنمية في مجاؿ الّصحة بالتعاكف مع اليياكؿ المركزية ك غير المركزية ك كذا 

ضافة إلى القياـ بتحديد المعايير قصد اإلستخداـ العقالني لممكارد البشرية الييئات المعنية؛ باإل
ك المالية ك المادية ك القياـ بالمشاركة في تقييس الكسائؿ حسب التخّصص ك النشاط؛ ك كذا 

. إعداد حصيمة النشاطات المنجزة في ىذا المجاؿ بصفة دكرية
. مديرية التنظيم و المنازعات و التعاون: سادسا
مديريات فرعية تتّكزع عمييا المياـ األساسية المككمة ( 04)تتكّكف ىذه المديرية مف أربع       

مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 07)لمقياـ بيا المديرية ك المنصكص عمييا بالمادة الّسابعة 
، المذككر آنفا ك التي تشمؿ القياـ بؾ الّدراسات 20111نكفمبر  21المؤرخ في  328_11

غاؿ المتعّمقة باإلعداد ك التنسيؽ ك التمّخيص فيما يخّص تطبيؽ التشريع ك التنّظيـ كاألش
الّسارييف عمى النشاّطات الّتي يضطمع بيا قطاع الّصحة؛ ك ضماف متابعة معالجة المنازعات 

إنجاز ميامو ك العمؿ الخاّصة بالقطاع ك إنجاز دراسات قانكنية لفائدة قطاع الّصحة في إطار 
القطاعات األطراؼ بالتعاكف مع اليياكؿ  كالييئات ك متابعة التعاّكف الثّنائي كالمتعددية كعمى ترؽ

المؤّسسات ات مع القطاعات كالمعنية بيذا الخصكص؛ ك متابعة كذلؾ اإلتفاقات ك اإلتفاقيّ 
تطبيقيا؛ أيضا ضماف سير الّمجنة  الشريكة بالتعاّكف مع اليياكؿ المعنّية ك ضماف متابعتياك

. الكزارية لمصفقات العمكمية ك الّسير عمى إحتراـ إجراءات إبراـ تمؾ الصفقات
: المديرية الفرعية لمتنظيم/-1
ياكؿ تختص بدراسة مشاريع النصكص الكاردة مف الكزارات األخرل بالتشاكر مع الو 

زارة المكمفة إصدار ك تكزيع النشرة الّرسمية لمكإعداد ك ضماف متابعة المعنّية التابعة لمقطاع؛ ك
الّسير تعدىا ىياكؿ اإلدارة المركزية ك ضماف إنسجاـ مشاريع النصكص التيبالّصحة؛ التنسيؽ ك

عمى مطابقتيا مع التشريع ك التنّظيـ المعمكؿ بيما؛ أيضا تقـك بصياغة مشاريع النصكص 
لقطاعات المعنّية لدراستيا؛ ك الّسير عمى الخاّصة بالقطاع ك إقتراحيا عمى المؤّسسات ك ا
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التنظيمية لمقطاع ك نشرىا مصادقة عمى النصكص التشريعية كمتابعة اإلجراءات الخاّصة باؿ
رية لتقنيف النصكص المعمكؿ بيا بالتعاكف مع اليياكؿ المختّصة ك القّياـ بالعمميات الضرك

.  الخاّصة بقطاع الّصحةك
: زعاتالمديرية الفرعية لممنا /-2

نكفمبر  21المؤرخ في  328_11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 07)طبقا المادة الّسابعة     
النقطة الثانية، تقـك ك لفائدة الكزارة المكّمفة بالّصحة بإجراءات الدعاكل القضائية أماـ ،ك20111

الجيات القضائية المختصة؛ كذلؾ تقـك بمتابعة قضايا المنازعات الخاّصة بالقطاع      
ضماف معالجتيا في اآلجاؿ؛ ضماف أيضا تقييـ ك تحميؿ قضايا المنازعات بصفة         ك

ؿ بمعالجة القضايا ما قبؿ الّنزاع مع تفضيؿ الطرؽ البديمة لتسكية الّنزاعات في دكرية؛ تتكؼ
إطار التشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما؛ القياـ كذلؾ بدراسة كؿ إجراء تأديبي تقترحو المنّظمات 

أك غمؽ ىيكؿ أك مؤّسسة صحّية خاّصة  ك تقترح /المينية الذم ييدؼ إلى منع الممارسة ك
. لمناسبة، باإلتّصاؿ مع الييكؿ المعنيالتّدابير ا

: المديرية الفرعية لمّدراسات القانونية /-3
لفقيية كاإلجتيادية           انية كتشمؿ مياميا القّياـ باألبحاث في مجاؿ الّدراسات القانك

ة بمرحمة ما قبؿ التنازع       الّدراسات األخرل الكفيمة بالمساعدة عمى حؿ المشاكؿ الخاّص ك
لمنازعات ك الفيـ الصحيح لمنصكص القانكنية؛ باإلضافة إلى تقديـ المساعدة ك اإلستشارة اك

لمختمؼ ىياكؿ القطاع في مجاؿ إختصاصيا؛ ك كذا أشغاؿ الّدراسات ك تحضير ممخص عف 
كؿ ممؼ قصد تسييؿ دراستو؛ ك تككيف رصيد كثائقي ضركرم لنشاطات القطاع؛ ك أيضا تقديـ 

أيضا اؼ المرجّكة كحمكؿ تسمح بالقياـ بإختيارات قانكنية مالئمة كفقا لألىداإلقتراحات في شكؿ 
. المساىمة في تحسيف المنظكمة التشريعية ك التنظيمية التي تسير القطاع كّكؿ
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: المديرية الفرعية لمتعاون /-4
، بترقية 20111نكفمبر  21المؤرخ في  328_11تكّمؼ طبقا لممرسـك التنفيذم رقـ     

التعاّكف الثنائي ك المتعّدد األطراؼ ك تحضير ك تنسيؽ مشاركة القطاع الصحي في إجتماعات 
إلتفاقيات الّدكلية المتعمقة اة؛ المشاركة في إعداد اإلتفاقاتكالمنّظمات الّدكلية ك الجيكية المختّص 

ا بنشاطات القطاع؛ بالقطاع في إطار اإلجراءات المعمكؿ بيا مع ضماف المتابعة ك التطبيؽ لو
كف؛ كضع حّيز التنفيذ، التعاكف تحضير كذلؾ الممفات التقنية في إطار لجاف مختمطة لمتعا

الشراكة ك التبادؿ مع اإلدارات التبادؿ مع المنظمات ك اإلدارات األجنبيةالمماثمة؛ ك ترقية ك
ببرامج التعاكف الخاصة  كذا تحديد إطارىا مع القياـ بإعداد الحصائؿ المتعمقةكالييئات الكطنية ك

. بقطاع الّصحة
: مديرية الموارد البشرية: سابعا
نكفمبر  21المؤرخ في  328_11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 08)بمكجب المادة الثامنة       
، عمى مستكل كؿ قطاع كزارم تكجد مديرية المكارد البشرية ك التي تكّمؼ أساسا 20112

تنفيذىا؛ القياـ لبشرية لمقطاع كتثميف المكارد ابتحديد سياسة تنمية كرم ك تختّص بالعنصر البش
إقتراحيا، األساسية لمستخدمي قطاع الّصحة كبالمبادرة لمشاريع النّصكص المتعمقة بالقكانيف 

باإلتّصاؿ مع اليياكؿ المعنية لإلدارة المركزية؛ تقـك بمتابعة تسيير بطاقيات جميع المستخدميف 
الّطبييف ك المستخدميف اإلدارييف ك التقنييف لمقطاع؛ كذلؾ تكمؼ بالمشاركة في  الّطبييف ك شبو

تقييس تعداد المستخدميف باإلتّصاؿ مع اليياكؿ المعنية لإلدارة المركزية؛ ك القياـ بكؿ التّدابير 
الكفيمة بضماف تكفير ظركؼ عمؿ مالئمة ك تسيير فعاؿ ك حسف لعالقات العمؿ ك ىي تضـ 

: رعيتيف ىمامديريتيف ؼ
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 :المديرية الفرعية لممستخدمين الطبيين و شبه الطبيين /-1
األساسية لممستخدميف الّطبييف   تتكّفؿ بدراسة ك إقتراح مشاريع النّصكص المتعمقة بالقكانيف

مع  الفئات األخرل مف المستخدميف ك بتنظيـ تسيير حياتيـ المينية، باإلتّصاؿكشبو الّطبييف ك
الّطبييف اليياكؿ المعنية لإلدارة المركزية؛ المشاركة في تقييـ حاجيات القطاع مف المستخدميف 

الفئات األخرل مع ضماف التسيير التقديرم لمتكظيؼ الخاص بيذه الفئات؛ كذلؾ كشبو الّطبييف ك
ضماف تسيير المسار الميني لممستخدميف الطبييف لمقطاع ك المستخدميف األجانب الذيف 

يمارسكف مياميـ في إطار التعاّكف الّتقني تطبيقا ألحكاـ اإلتفاقيات المصادؽ عمييا ك اإلتفاقات 
مركزية لممستخدميف الّطبييف  عمى تنظيمو ك ترقيتو؛ أيضا القّياـ بإعداد بطاقية المكّقعة ك العمؿ

.  ك شبو الّطبييف ك الفئات األخرل لمقطاع ك تحيينيا
: المديرية الفرعية لممستخدمين اإلداريين و التقنيين /-2

ف ك ضماف  تقـك بمياـ المشاركة في تقييـ الحاجيات مف المستخدميف اإلدارييف ك التقنيي     
ب ضماف تكظيؼ متصرفي الّصحة    تكظيؼ مستخدمي اإلدارة المركزية ك تسييرىـ إلى جاف

تسيير حياتيـ المينية كفقا لما يقتضيو القانكف؛ التكّفؿ بإعداد بطاقية مركزية لممستخدميف ك
. اإلدارييف ك التقنييف لمقطاع ك تحيينيا

. مديرية التكوين: ثامنا
 21المؤرخ في  328-11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 09)عة بمكجب المادة التاّس 

، فإف مديرية التككيف تكمؼ بإعداد مخطط إستراتيجي لمتككيف الخاص بالقطاع  20111نكفمبر 
التشاكر ك التعاكف مع ك تنفيذه؛ القياـ بتحديد سياسة التككيف الخاصة بمستخدمي الصحة، ب

بدراسة الجدكؿ التقديرم لتككيف المكارد البشرية  الييئات المعنية؛ كذلؾ القياـالقطاعات ك
الّضركرية لسير ىياكؿ القطاع ك إقتراحيا بالتعاّكف مع اليياكؿ ك المؤّسسات المعنية؛ تحديد 

ية بحاجيات القطاع  ك إقتراحيا البرامج القطاعية السنكية ك متعددة الّسنكات لمتككيف الكفيمة بتمب
امج التككيف األكلي ك المتكاصؿ المطبقة عمى مستخدمي تنفيذىا؛ العمؿ عمى مراجعة برك
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الّصحة ك إثرائيا بصفة دائمة، باإلتّصاؿ مع مؤّسسات التكّكيف المختصة   ك المشاركة في 
ك تتككف مف مديريتيف . تحديد أنماط مناصب العمؿ ك أنماط التككيف لمستخدمي الّصحة

(. 02)فرعيتيف 
: وليالمديرية الفرعية لمتكّوين األ /-1
تكّمؼ بإعداد البرامج ك المناىج ك الكسائؿ التعميمية ك ضماف مراقبة تنفيذىا ك التصّديؽ   

عمييا؛ كذلؾ تقـك بتقييـ الحاجيات مف التكّكيف األكلي ك إعداد مخططات التكّكيف شبو الّطبي 
كؿ التّدابير التي مف شأنيا  أك متعدد السنكات ك تنفيذىا ك تقييميا؛ تقـك بإقتراح/ السنكية ك

تحسيف برامج التكّكيف األّكلي، باإلتّصاؿ مع المؤّسسات ك القطاعات المعنية؛ تقـك بتسميـ 
الشيادات ك معادالتيا في مجاؿ التكّكيف شبو الّطبي ك الفئات األخرل مف المستخدميف الّتابعيف 

ككيف لياتو الفئات ك تسميـ لقطاع الّصحة ك دراسة طمبات إنشاء المؤّسسات الخاّصة لمت
اإلعتمادات المتعّمقة بيا؛ التكّفؿ بضماف الكصاية البيداغكجية عمى مؤّسسات التكّكيف العمكمية 

ك الخاّصة التابعة لقطاع الّصحة؛ ك أيضا القّياـ باإلتّصاؿ مع مؤّسسات التكّكيف المعنية 
مكّمفيف باإلدارة ك التسيير ك إثرائيا بتحسيف برامج التكّكيف األّكلي المطبقة عمى المستخدميف اؿ

 .بصفة دائمة
: المديرية الفرعية لمتكوين المتواصل /-2
المؤرخ  328-11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 09)تكّمؼ حسب أحكاـ  المادة التاّسعة   

،بتحديد الحاجيات في مجاؿ التكّكيف المتكاصؿ لمستخدمي قطاع 20111نكفمبر  21في 
اؿ مع اليياكؿ المعنية؛ ك كذا التصّديؽ عمييا؛ باإلضافة إلى القياـ بإعداد الّصحة، باإلتّص 

خدمي الّصحة ك تنفيذه ك تقييمو أك متعّدد السنكات لمست/مخطط التكّكيف المتكاصؿ الّسنكم ك 
. أيضا تقييـ أثر التكّكيف المتكاصؿ في نكعية الخدمات المتّمقات مف مستخدمي الّصحةك
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. المالية و الوسائلمديرية : تاسعا
 21المؤرخ في _ 32_11مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 10)نصت عمييا المادة العاشرة        
تمادات تسيير اإلدارة المركزية ، تكّمؼ ىذه المديرية بتقييـ اإلحتياجات مف إع20111نكفمبر 

التجييز باإلدارة ك حة ك كذا تنفيذ ميزانية التسييرالمصالح غير الممركزة التابعة لقطاع الّص ك
المركزية لمكزارة مع إجراء تقييـ لمتسيير المالي ك المحاسبي ك تحميؿ المعمكمة المالية؛ أيضا 
القياـ بمراقبة التسيير المالي ك محاسبة المؤّسسات العمكمية لمّصحة  ك إقتراح كؿ التدابير 

تضمف المديرية متابعة اليادفة إلى تحسيف فعالية ك نجاعة التسيير داخؿ ىذه المؤّسسات؛ 
التعاقد ك التدابير المتخذة في إطار إصالح المستشفيات ك كؿ التدابير التي مف شأنيا ضماف 

صيانة ممتمكات اإلدارة المركزية؛ كذلؾ القياـ بجرد الممتمكات المنقكلة ك العقارية لإلدارة 
. فرعيتيف( 2)ك ىي تضـ مديريتيف . المركزية ك تسيير الكسائؿ العامة

: المديرية الفرعية لمميزانية و المحاسبة /-1
تقـك بمركزة مشاريع ميزانية تسيير ك تجييز اليياكؿ ك المؤّسسات العمكمية االّتابعة لقطاع      

تنفيذه؛ أيضا كالصحة، ك دراستيا ك إعدادىا، باإلتصاؿ مع مصالح الكزارة المكمفة بالمالية 
إقتراح التدابير المتعمقة ك مراقبة تنفيذ الميزانية ك كميةعمييا ضماف سير مكتب الصفقات العـ

بعقمنة إستعماؿ الكسائؿ المالية؛ كمذلؾ تكمؼ بتطبيؽ النظاـ المعمكماتي  في المحاسبة ك مركزة 
. كضعيات محاسبة ميزانية التسيير ك التجييز

: المديرية الفرعية لموسائل العامة /-2
 صيانة الممتمكات المنقكلةالّسير عمى حفظ الّصحة ككتقـك بتسيير كسائؿ اإلدارة المركزية      

الكسائؿ مف ك فيما يخص العتاد ك الّمكاـز  تحديد ك تمبية إحتياجاتياالعّقارية لإلدارة المركزية كك
دارة المركزية نشاطات ىياكؿ اإلمختمؼ األنكاع؛ أيضا عمييا ضماف الشركط الماّدية الضركرية ؿ

.  ضماف تسيير األرشيؼ الخاص باإلدارة المركزية ك المحافظة عميوك
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 :مديرية المنظومات اإلعالمية و اإلعالم اآللي: عاشرا
( 11)ىي آخر مديرية في اإلدارة المركزية ك تكمؼ طبقا ألحكاـ المادة الحادية عشر 

، بتحديد اإلستراتيجية 20111نكفمبر  21المؤرخ في  328-11مف المرسـك التنفيذم رقـ 
الكطنية لممنظكمة الخاصة باإلعالـ لقطاع الصحة ك كذا تحديد األدكات ك المناىج المتعمقة 

بتنظيـ المنظكمة اإلعالمية لمصحة؛ القياـ بالتصديؽ عمى المخططات التكجييية لياتو 
المعمكمات ك المشاركة المنظكمة ك المبادرة باإلجراءات الخاصة بتبادؿ ك حماية المعطيات ك 

صمة في إعدادىا؛ العمؿ عمى التنسيؽ بيف مختمؼ األنظمة اإلعالمية الفرعية لمصحة ذات اؿ
السير عمى إنسجاميا؛ كذلؾ العمؿ عمى تعميـ إستعماؿ بالمنظكمة الكطنية لإلعالـ ك

لمقطاع  الـ اآلليتكنكلكجيات اإلعالـ ك اإلتصاؿ؛ باإلضافة إلى السير عمى تطكير شبكة اإلع
تحديد إختبارات الحمكؿ في اإلعالـ اآللي الضركرية لمقطاع ك ىي تضـ ك ضماف أمنيا ك

مف المرسـك التنفذم رقـ ( 11)فرعيتيف، حسب نص المادة الحادية عشر ( 2)مديريتيف 
. المذككر أعاله،20112نكفمبر 21المؤرخ في  328_11
 :يةالمديرية الفرعية لمتنظيم و المنظومة اإلعالم /-1

ج التنظيـ ك الدعائـ اإلعالمية كضماف تداكليا  تكّمؼ بتحديد ك كضع أدكات ك مناه
تحييف البطاقيات؛ كذلؾ إعداد المخطط التكجييي المعمكماتي لمقطاع؛ أيضا تصميـ التطبيقات ك

نجاز البرمجياتشاطات القطاع؛ االمعمكماتية لمختمؼ مجاالت ف  لعمؿ عمى تطكير كا 
التطبيقات المعمكماتية كفقا لممخطط التكجييي لمقطاع؛ باإلضافة إلى المساىمة في إعداد ك

لممؤّسسات التابعة لقطاع الصحة كضماف السرية كأمف البرمجيات   المخططات التكجييية 
. إيكاء المعطياتك
ت ك ىياكؿ تكمؼ بإقامة الشبكات المحمية لمؤسسا  :المديرية الفرعية لشبكات اإلعالم اآللي /-2

الشركاء اآلخريف لمقطاع؛ القياـ ر شبكة الربط بيف مؤسسات الصحة كالصحة؛ العمؿ عمى تطكم
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بتحديد طرؽ اإللتحاؽ بالشبكة ك تطكير إرساؿ المعمكمات عبر شبكات اإلعالـ اآللي؛ العمؿ 
الخارجية لمقطاع؛ أيضا ضماف سالمة خطة أمف لمشبكات الداخمية ك عمى تحديد ك إقامة

المتعمقة بإقتناء األعباء الخاصة بالقطاع كجييزات ك المعطيات؛ ك المشاركة في إعداد دفاتر الت
 . البرمجيات ك حـز البرمجيات ك التصديؽ عمييا

؛ فإنو تمارس ىياكؿ اإلدارة المركزية ( 12)بمكجب المادة الثانية عشر ك      مف نفس المرسـك
فيما يخصو، عمى ىيئات القطاع   ، كؿ ىيكؿالمكمفة بالصحة ك سكاف ك إصالح المستشفيات

عمكؿ ـالتنظيمية اؿاألحكاـ التشريعية  ك ـ المسندة إلييا في إطارالمياحيات كالالصككمؤسساتو 
. بيا

. الخارطة الصحية: الفرع الثالث
المؤرخ في          05-85مف قانكف الصحة السابؽ رقـ ( 6)عرفتيا المادة السادسة       
ة الصحية التصميـ طتشكؿ الخرم: "كمايمي1المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا 1985فبراير  16

ك ىي األداة " Carte Sanitaire"، فخارطة الصحة "التكجييي لممنظكمة الكطنية الصحية
البشرية في لتكجيو مختمؼ الكسائؿ المادية ك طرؼ السمطات اإلدارية المختصةالتي تكظؼ مف 

مف نفس القانكف التي  23إطار السياسات الصحية، بإعتبارىا أداة تخطيط كما أكدت المادة 
كاإلجتماعية، ك يضمف  لكطني لمتنمية اإلقتصاديةجعمت التخطيط الصحي يندرج في المخطط ا

بشرية ك المادية في إطار الخارطة الصحية ك ىذا ما ؿكـ لممكارد ازيع المتناسؽ ك المحالتك
 02المؤرخ في  11-18مف قانكف الصحة الحالي رقـ ( 07)أكدتو في المقابؿ المادة السابعة 

؛ فيرسـ التخطيط الصحي األىداؼ ك يحدد الكسائؿ المطمكب إستخداميا فيما 2018جكيمية 
ك برامج التككيف ك برامج الّصحة طبقا  لمكارد البشرية تجييز ك ايخص اليياكؿ األساسية ك اؿ

ك إّف اليدؼ المتكخى مف التخطيط الصحي ىك . مف قانكف الصحة 07لما إقتضتو المادة 
بتحديد تشخيص حاجيات ك متطمبات السكاف كتمكيف النظاـ الصحي مف تحقيؽ أىدافو إبتداءن ب
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اف األمر يخص السّياسات الصحية األكلكيات فيما يتعمؽ بالسياسات الصحية، سكاء ؾ
 Systémeالعالجية، أك السياسات الصحية الكقائية بشكؿ يجعميا يتصؼ بالشمكلية 

Globale لعدـ إستثنائو أم جانب مف جكانب الصحة، أيضا تميػزه بالعدؿ ك اإلنصاؼ ، 
équitable ك ككنو سيؿ البمكغ ،accessible سكاء مف الناحية الجغرافية أم القرب ،

المكاني، أك مف الناحية اإلقتصادية أم ككف أسعار الخدمات الصحية المقّدمة تككف في متناكؿ 
جميع السكاف، لذلؾ فإّف إحدل خصائص النظاـ الصحي ككنو خاضع لمتخطيط ك التقكيـ، 

ة ك مطابقة أم تغيير يطرأ في باإلضافة إلى إمتيازه بالميكنة ك المركنة حتى يتسنى لو متبع
باإلضافة إلى ما . 1ك اإلجتماعيةك اإلقتصاديةالمرضي، أك الجكانب التكنكلكجية الجانب الكبائي
مف قانكف الّصحة عمى أف الخريطة الصحية تيدؼ إلى التنبؤ بالتطكرات  269ذكرتو المادة 

صحة ك تحديد تنظيـ الضركرية مف أجؿ تكييؼ عركض العالج ك تمبية القصكل لحاجيات اؿ
منظكمة العالج؛ ك أيضا تحديد شركط ربط مؤّسسات الّصحة بالشبكة ك ضماف الحصكؿ عمى 

. العالجات في كؿ نقطة مف التراب الكطني ك العمؿ عمى تحسينيا
تجدر اإلشارة في ىذا الخصكص، أّف المادة السادسة مف نفس القانكف عددت خصائص ك      

تخطيط رة القطاع العمكمي ك تطكره فيو كتصؼ بخصائص ىي سيطالنظاـ الصحي ك جعمتو م
ك شراكة فيما بيف إلقتصادية ك اإلجتماعية الكطنية صحي مندرج في السياؽ الشمؿ لمتنمية ا

صحية، ك تطكير المكارد البشرية كالمادية القطاعات في عمميتا إعداد ك تنفيذ البرامج الكطنية اؿ
اؼ الكطنية المحدّدة في مجاؿ الصحة، ك تكامؿ في األنشطة المالية بشكؿ متطابؽ مع األىدك
مصالح صحية المركزية ك قطاعية  إعادة  المالئمة، كخاصة لكّؿ مف الكقاية ك العالج كاؿ
تدرجية بيدؼ التكفؿ بجميع حاجيات الّسكاف الصحية، ك تنظيـ مشاركتيـ النشيطة ك الفعمية ك

ك إندماج كؿ النشاطات الصحية ميما كاف نكع نظاـ  في تحديد ك تنفيذ برامج التربية الصحية
الممارسة الذم ينتمي إليو؛ فخاصية التخطيط الصحي المذككرة أعاله تستدعي تدخؿ السمطات 
اإلدارية المكمفة بالصحة في البالد ك ذلؾ بكضع جياز تخطيط لخمؽ إنسجاـ ك تكامؿ ما بيف 

                                                           
1-M. CAZABAN , J. DUFFOUR, P. FABBRO-PERAY,R. JOURDAN, A. LEVY, Santé publique , 4éme édition 

MASSON, Paris 2004, p 04. 
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أبرز مظير ليذا التّدخؿ الّذم يسمح ليذه  ك إفّ . مختمؼ المتدخميف في مجاؿ الصحة العمكمية
مساكاة ما بيف مختمؼ جيات الكطف ف طريؽ التخطيط بيدؼ خمؽ تكامؿ كالسمطات بالتدخؿ ع

في الخدمات الصحية، ىي السمطات المخكلة لكزير الصحة قانكنا في منح رخصة فتح 
مية أـ خاصة؛ المؤسسات الصحية مف عدمو ك ذلؾ سكاء كانت ىذه المؤسسات الصحية عمك

    مف قانكف الصحة  273فبالّنسبة لمييئات الصحّية العمكمية إّف الفقرة األكلى مف المادة 
خضع إنجاز ك إنشاء ك فتح ك م: " تنص عمى مايمي 2018،1جكيمية  02المؤرخ في  18-11

تكسيعيا ك تحكيميا ك تغيير ك مؤسسة صحية اك ذات طابع صحي، كإستغالؿ أم ىيكؿ أ
أّما بالنسبة " تخصيصيا ك غمقيا المؤقت أك النيائي، لترخيص مف الكزير المكمؼ بالصحة

لممؤّسسات الصحية الخاصة فيي أيضا خاضعة لرخصة الكزير المكمؼ بالصحة مف أجؿ 
رخ في المؤ 321-07مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 08)إنشائيا كما إقتضت ذلؾ المادة الثامنة 

، التي نصت عمى 2سيرىاـ المؤسسات اإلستشفائية الخاصة ك، المتعمؽ بتنظي2007أكتكبر  22
أّف يخضع إنجاز المؤسسة اإلستشفائية الخاصة إلى ترخيص كزير الصحة عمى أساس ممؼ 

ك يحتكم عالكة عمى ذلؾ الكثائؽ إدارم ك تقني يكدع لدل المديرية الكالئية المكمفة بالصحة 
لتفصيمي لممشركع ك مكقع إقامتو ات المطمكبة في البناء ك المخططات ك الكصؼ االمستندك

أما . األعماؿ المزمع القياـ بيا، ك يسمـ كصؿ إيداع الممؼ إلى صاحب المشركعك كاألنشطة
مف نفس المرسـك التنفيذم، فقد بينتا أف عمى مديرية ( 11)ك إحدل عشرة ( 10)المادتيف عشرة 

معنية إرساؿ ممؼ طمب فتح المؤسسة اإلستشفائية الخاصة إلى كزير الصحة الصحة بالكالية اؿ
يكما ( 45)بعد التأكد مف صحة ىذا الممؼ اإلدارم ك ذلؾ في أجؿ ال يتجاكز خمسة ك أربعكف 

طمب أما الكزير المكمؼ بالصحة فيك ممـز بالفصؿ في اؿ. مف تاريخ إيداع الممؼ عمى مستكاىا
. أشير، إبتداءن مف تاريخ إستالـ الممؼ(03)المذككر في أجؿ ثالثة 

                                                           

 .29/07/2018، المؤرخة في 46، الجريدة الرسمية، العدد 02/07/2018المؤرخ في  11_18القانكف رقـ  -1
عمؽ بتنظيـ المؤسسات اإلستفائية الخاصة ك سيرىا، ، المت22/10/2007المؤرخ في  321_07المرسـك التنفيذم رقـ  -2

 .11، ص  24/10/2007المؤرخة في  67الجريدة الرسمية، العدد 
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اإلدارة المركزية لكزارة الصحة جدير بالذكر، أف مديرية الدراسات ك التخطيط عمى مستكل      
مف تقـك بإعداد الخارطة الصحية السكاف ك إصالح المستشفيات التي ذكرناىا سابقا، ىي ك
ييي في الجزائر غير ممكف في الكقت إّف التخطيط الصحي عمى المستكل التكجتحديثيا؛ ىذا كك

الراىف بالشكؿ المكجكد عميو في فرنسا مثال ك ذلؾ لعدـ كجكد اآلليات اإلدارية لذلؾ بإعتبار أف 
السمطات جيكية تتكسط السمطات المركزية ك النظاـ اإلدارم الجزائرم ال يعرؼ سمطات عمكمية

م، الذم يعترؼ بالجية كبكالي الجية المحمية كما ىك عميو الشأف في النظاـ اإلدارم الفرنس
Préfet de Région  الذم كاف ىك مف يقـك باإلشراؼ في بادئ األمر عمى السياسات

التي أككمت مكجبيا الككاالت الجيكية لمصحة كالصحية الجيكية قبؿ اإلصالحات التي أنشأت ب
. ليا بعد ذلؾ ىذه الميمة فيما يخص السياسات الصحية في ىذا البمد

فالّنظاـ الكطني مبني في المستكل المحمي عمى البمدية ك الكالية فقط كما ىك ثابت في      
 22المؤرخ في  10-11مف الدستكر الجزائرم ك كذا في مقتضيات مكاد القانكف رقـ  15المادة 
 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12ك أيضا القانكف رقـ  1، المتعمؽ بالبمدية2011جكاف 

، حتى ك إف كانت ىنالؾ محاكلة مف طرؼ كزارة الصحة في الجزائر إلنشاء 2الكاليةالمتعمؽ ب
مجالس جيكية بيدؼ تعاكف ما بيف مختمؼ القطاعات المعنية بالصحة في إطار عدـ التركيز 

. اإلدارم
:  اإلدارات الصحية غير الممركزة: المطمب الثاني

تتكسط ىذه اإلدارات المكجكدة في إطار عدـ التركيز اإلدارم الصحي في الجزائر كسط        
اليـر اإلدارم الصحي بحيث ىي مكجكدة ما بيف اإلدارة المركزية لكزارة الصحة في عاصمة 

دارات البالد مف جية ك بيف مختمؼ المصالح المكمفة بالصحة المكجكدة عمى مستكل اإل
المرصد الجيكم م لمصحة كىي عمى التكالي المجمس الجيكك. جية أخرلالالمركزية مف 

                                                           

المؤرخة في  37، المتعمؽ بالبمدية، الجريدة الرسمية، العدد 22/06/2011، المؤرخ في 10_11القانكف رقـ  -1
 .04، ص 03/07/2011

، 29/02/2012المؤرخة في  12، المتعمؽ بالكالية، الجريدة الرسمية، العدد 21/02/2012المؤرخ في  07_12القانكف رقـ -2
 .05ص 
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لمصحة في المستكل الجيكم ك الدائرة اإلدارية بإعتبارىا مصمحة إدارية في إطار عدـ التركيز 
. اإلدارم مكضكعة تحت سمطة الكالي، ك كذا ىذا األخير في المستكل الكالئي

. المجالس الجهوية لمصحة : األول  الفرع 
مجالس جيكية لمصحة عمى المستكل الكطني، نظميا المرسـك ( 05)ىنالؾ خمس       

، المتضمف إنشاء المجالس الجيكية 1997جكيمية  14المؤرخ في  262-97التنفيذم رقـ 
كىراف؛ ىي المجالس المكجكدة مراكزىا في كؿ مف الجزائر؛ ، ك1لمصحة ك تنظيميا ك سيرىا

 -الجزائر"المجمس الجيكم لمصحة بالجزائر العاصمة كاليات  يضـك. قسنطينة؛ بشار ك كرقمة
برج بكعريريج ك عيف  -الجمفة -المدية -البكيرة -بجاية -تيزم كزك -تيبازة -بكمرداس -البميدة
 -الشمؼ -غميزاف -كىراف" ؛ ك أما المجمس الجيكم لمصحة بكىراف فيضـ كاليات "الدفمى
تسمسيمت ك تيارت؛  -مستغانـ -دةسعي -افتممس -سيدم بمعباس -عيف تمكشنت -معسكر

 -سكيكدة -عنابة -قالمة -قسنطينة" يضـ المجمس الجيكم لمصحة بقسنطينة كاليات ك
" باتنة ك المسيمة -جيجؿ -سطيؼ -أـ البكاقي-سكؽ أىراس -ميمة -شمةخف -التبسة -الطارؼ

البيض النعامة ك -أدرار -تندكؼ -بشار" ك عف المجمس الجيكم لمصحة ببشار، فيّضـ كاليات
 -تمنراست -إيميزم -غرداية -كرقمة" ك أما المجمس الجيكم لمصحة بكرقمة فيتككف مف كاليات 

" بسكرة ك األغكاط -الكادم
 04المؤرخ في  262-97مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)ك عّرفت المادة الثانية      
يعد المجمس الجيكم لمصحة " ، المذككر أعاله، المجمس الجيكم لمّصحة بنصيا21997جكيمية

ىيكؿ تنسيؽ ك تشاكر ما بيف القطاعات ىدفو ضماف كقاية صحة السكاف التابعة إلختصاصو 
؛ ك أكؿ ما يمكف "كناجعةإلعتبار ليا بصفة عقالنية الجغرافي ك حمايتيا ك ترقيتيا ك إعادة ا

صنيؼ يمكف تصنيفو أم تلنظاـ القانكني الخاص بالمجمس  كقكلو أك مالحظتو ىك عدـ تبياف ا
فيو، فيما إذا كاف مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم أك مؤسسة عمكمية ذات طابع تجارم أـ 

                                                           

، المتضمف إنشاء المجالس الجيكية لمصحة ك تنظيميا كسيرىا، 14/07/1997المؤرخ في  262_97المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .14، ص 16/07/1997المؤرخة في  47الجريدة الرسمية، العدد 

 .، السالؼ الذكر04/07/1997، المؤرخ في 262_97نفيذم رقـ المرسـك الت  -2
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صناعي؟ ك مف جية اخرل عدـ ذكر المادة إذا كانت المجالس الجيكية تتمتع بالشخصية 
.  المعنكية ك اإلستقالؿ المالي أـ ال

ك ما داـ النص التنظيمي لـ يمنحيا الشخصية  ،1مف القانكف المدني 49فطبقا لمّمادة  
القانكنية صراحة، فإنيا تصبح كنتيجة لذلؾ فاقدة ليا ك تعتبر مجرد مصالح تابعة لإلدارة 
. المركزية لكزارة الصحة، بحيث تككف كؿ تصرفاتيا مأخكذة عمى عاتؽ ىذه اإلدارة المركزية

 :مهام المجالس الجهوية: أوال
المتدخميف اآلخريف ة لمصحة في تنسيؽ نشاط الييئات كلجيكمتكمف مياـ المجالس ا 

الييئات المتخصصة، ك تكجيو صحة كذلؾ بالتنسيؽ مع السمطات كالناشطيف في إطار اؿ
أيضا بالنظر إلى ائية لممنطقة أك الجية المغطاة كالنشاط الصحي بحسب الكضعية الكب

 شأنيا أف تساىـ في حماية ك ترقية اإلمكانيات المتكفرة داخؿ الرقعة الجيكية ك التي مف 
كما تيتـ ىذه المجالس بالسير ك جمع معالجة ك نشر . إعادة اإلعتبار لصحة السكافك

المعمكمة الصحية ك ذلؾ بالتنسيؽ مع المؤسسات ك الييئات المعنية، ك كذا إقتراح البرامج 
مع التكفؿ بمتابعتيا   الجيكية الجيكية المساىمة في حاجيات السكاف الصحية التابعيف لمرقعة

 Usagersمراقبتيا ك تقكيميا بصفة دكرية؛ ك التكفؿ بضماف المساىمة الفعمية لممرتفقيف ك
المرضى ك الشركاء اإلجتماعييف في تحديد األكلكيات ك صياغة    ك تنفيذ اإلستراتيجيات ك

لقياـ بتشجيع الجيكية اليادفة إلى حؿ المشاكؿ المحددة ك الخاصة بصحة السكاف؛   ك كذا ا
المبادرات المحمية ك إيجاد عالقات كطيدة مع الييئات الجيكية المعنية بتحقيؽ البرامج الصحية 

. 2622-97مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ  ( 03)لمسكاف طبقا لما نصت عميو المادة الثالثة 
 
 
 
 

                                                           

 . ، المتضمف القانكف المدني، المعدؿ ك المتمـ26/09/1975، المؤرخ في 58_75األمر _ 1
 .، السالؼ الذكر14/07/1997المؤرخ في  262_97المرسـك التنفيذم رقـ _ 2



 اإلدارات  و الهيئات الصحية :  الفصل األول 
 

51 

. التنظيم الداخمي لممجالس الجهوية لمصحة: ثانيا
الجيكم لمصحة مف لجنة مديرة ك مف أعضاء آخريف خارج ىذه المجنة يتككف المجمس      

 2621-97مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ  ( 04)المذككرة طبقا لمقتضيات المادة الرابعة 
. المذككر أعاله

تتككف مف ممثؿ كزارة الصحة رئيسا ك ممثميف لكزارات أخرل ىي كزارة  :الّمجنة المديرة -1
ك كزارة الحماية ك الكزارة المكمفة بالبيئةارة الداخمية ك الجماعات المحمية الدفاع الكطني ك كز

. اإلجتماعية ك كزارة الفالحة ك الكزارة المكمفة بالّرم ك كزارة التربية الكطنية
يتككف المجمس الجيكم لمصحة  :األعضاء اآلخرين المكونين لممجمس الجهوي لمصحة -2

صحة ك السكاف لمكاليات المعنية يرة ك ذلؾ إبتداءن بمديرم اؿمف أعضاء آخريف خارج المجنة المد
الداخمة في اإلختصاص اإلقميمي لممجمس الجيكم لمصحة ك ممثميف عف كؿ مف الصندكؽ ك

الكطني لمضماف اإلجتماعي الذم يقع مقره بمركز المجمس الجيكم لمصحة، ك عف صندكؽ 
لمجمس الجيكم لمصحة، ك عف المعيد الضماف لمعماؿ غير األجراء الذم يقع مقره بمركز ا

الكطني لمصحة العمكمية، ك عف المركز الجزائرم لممراقبة النكعية ك الرـز ك عف الصيدلية 
المركزية لممسشتفيات، ك عف معيد باستكر لمجزائر ك عف المخبر الكطني لمراقبة المنتكجات 

الكطنية لمدـ ك كذا مف ثالثة الصيدالنية ك عف الككالة الكطنية لكثائؽ الصحة ك عف الككالة 
عف الحركة الجمعكية ( 02)ممثميف عف المجمس الجيكم ألخالقيات الطب ك ممثميف ( 03)

الناشطة في ميداف الصحة ك السكاف؛ ك يقـك بتعييف ىؤالء األعضاء المككنيف لممجمس كزير 
تجدر التابعيف ليا كلطات أك الييئات الصحة لمدة عاميف قابمتيف لمتجديد ك ذلؾ بإقتراح مف الس

اإلشارة أف الممحقة المحمية لممعيد الكطني لمصحة العمكمية ىي مف تقـك باإلشراؼ عمى أمانة 
. المجمس الجيكم لمّصحة
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. تسير المجالس الجهوية لمصحة: ثالثا
أشير في دكرة عادية بإستدعاء مف ( 03)يخضع المجمس الجيكم لمصحة مرة كؿ ثالثة  

أعضاء عمى األقؿ مف المجنة المديرة، كما يمكنو أيضا أف ( 03)مف ثالثة  رئيسو أك بإستدعاء
أك د أعضاء المجنة المديرة يجتمع في دكرة غير عادية بإستدعاء مف رئيسو أك مف طرؼ أح

بمبادرة مف نصؼ أعضاء المجمس الجيكم لمصحة في محاضر ممضاة مف أعضاء المجنة 
ليف في المجمس لممصادقة ياـ التالية لمكزراء الممثأ( 08)المديرة؛ لترسؿ في غضكف ثمانية 

في حالة عدـ إعتراض الكزراء المعنييف عمى ىذه التكصيات المدكنة في المحاضر ك. عمييا
يكما، تعتبر ىذه المحاضر أنذاؾ مصادؽ عمييا ك تكجو ( 30)المذككرة في غضكف ثالثيف 

. 2621-97نفس المرسـك التنفيذم رقـ  مف  11كنتيجة لذلؾ إلى الكالة المعنييف طبقا لممادة 
 .المرصد الجهوي لمصحة: الثانيالفرع 
مراصد جيكية لمّصحة، مقراتيا في كاليات ( 05)يكجد عمى المستكل الكطني خمس       

إف ىذه المراصد الجيكية لمصحة عبارة عف ممحقات . الجزائر؛ كىراف؛ قسنطينة؛ بشار ك كرقمة
المؤرخ في  83مية كما إقتضى ذلؾ قرار كزير الصحة رقـ لممعيد الكطني لمصحة العمك

ك كنتيجة لذلؾ تنبثؽ مياـ ىذه المراصد الجيكية عف مياـ المعيد الكطني لمصحة  1995
، 1993يناير  02المؤرخ في  05-93ـ التنفيذم رقـ العمكمية، لذا ىي محددة بمكجب المرسك

، المعدؿ ك المتمـ  بمكجب المرسـك 2يةالمتضمف إعادة تنظيـ المعيد الكطني لمصحة العمـك
   ، ك المنشأ بمكجب المرسـك رقـ19953مام  13المؤرخ في   137 -95التنفيذم برقـ 

ل الجية الخاصة بالمرصد الجيكم ، مع إنطباقيا عؿ1964أفريؿ  10المؤرخ في 64-110

                                                           

 .، السالؼ الذكر14/07/1997المؤرخ في  262_97المرسـك التنفيذم رقـ  -1
، المتضمف تنظيـ المعيد الكطني لمصحة العمكمية، الجريدة 02/01/1993المؤرخ في  05_93المرسـك التنفيذم رقـ  -2

 .06/01/1993المؤرخة في  02الرسمية، العدد 
المؤرخ في  05_93، المعدؿ ك المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 13/05/1995المؤرخ في  137_95المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 .15، ص 17/05/1995المؤرخ في  27، الجريدة الرسمية، العدد 02/01/1993
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حماية لصحة ك مكافحة األمراض ك ىي تضـ نشاطات تخص اإلعالـ الصحي ك حماية اك
.  ترقية صحة السكاف باإلضافة إلى التككيف ك البحث في مجاؿ الصحة العمكميةك

 .الوالي و المصالح المحمية: الثالث الفرع
منظـ بمكجب قانكف الكالية      لمكالي صالحيات في مجاؿ الصحة العمكمية منيا ما ىك      

، 20181جكيمية  02مؤرخ في اؿ 18-11منيا ما ىك منظـ في بناءا عمى قانكف الصحة رقـ ك
.  باإلضافة إلى صالحيات أخرل مذككرة في نصكص ثانية

كما أف لمدائرة بصفتيا مصمحة إدارية مكجكدة في إطار عدـ التركيز اإلدارم صالحيات 
. ىي األخرل في مجاؿ الصحة العمكمية ييتـ بيا مكتب النظافة في الدائرة

لطة إدارية ممثمة لمدكلة       يعتبر الكالي س  :الصحة صالحيات الوالي في مجال: النقطة األولى
مفّكض الحككمة عمى مستكل الكالية ك ذلؾ باإلضافة إلى سيره عمى نشر ك تنفيذ مداكالت ك

المؤرخ في  07-12المجمس الشعبي الكالئي بصفتو ممثال لمكالية كما إقتضت ذلؾ مكاد القانكف 
منو أسند لمكالي صالحيات الضبط  114بقا لممادة ، فط2، المتعمؽ بالكالية2012فبراير  21

اإلدارم بحيث يعتبر المسؤكؿ عف المحافظة عمى النظاـ ك األمف  ك السالمة ك السكينة العامة 
داخؿ إقميـ الكالية التي يشرؼ عمييا ك ألجؿ تحقيقي ذلؾ، تكضع تحت تصرفو مصالح األمف 

مف نفس القانكف، كما  115الصحية طبقا لممادة المكمفة بتطبيؽ ىذه األىداؼ بما فييا السالمة 
لو في ىذا الصدد صالحية طمب تدخؿ قكات الشرطة ك الدرؾ الكطني المتكاجدة في إقميـ 

 116كاليتو عف طريؽ التسخير ك ىذا في حالة الظركؼ اإلستثنائية كما إقتضت ذلؾ المادة 
عدكل الكبائية ك األمراض المتنقمة مف نفس القانكف بما فييا تمط الخاصة بالصحة العمكمية كاؿ

عمكما؛ ك ىذه الصالحيات الكاسعة المتعمقة بالضبط اإلدارم تخص الصحة العمكمية داخؿ 
الكالية المعنية بإعتبارىا تمس النظافة العامة التي ىي كما ىك معمـك أكلى حمالت الكقاية 

                                                           

 .، السالؼ الذكر02/07/2018المؤرخ في  11_18القانكف رقـ _ 1
المؤرخة في  12ية، الجريدة الرسمية، العدد ، المتعمؽ بالكال21/02/2012المؤرخ في  07_12القانكف رقـ  -2

 .05، ص 29/02/2012
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 Police"ارم الصحية ك بالتالي الصحة العامة، ناىيؾ عف أف مفيـك الضبط اإلد
administrative"1  في القانكف اإلدارم المقارف يذىب في إتجاه تدخؿ السمطة اإلدارية

لحماية صحة المكاطنيف أك الصحة العمكمية، ك ذلؾ بالنظر إلى مفيكمو بإعتباره مجمكع 
ط األفراد لدكاعي حياة المجتمع تدخالت اإلدارة العامة اليادفة إلى فرض تنظيـ حرية نشا

اإلطار المحدد مف طرؼ المشرع ك ىذه التدخالت تككف عف طريؽ قرارات إدارية تتميز  ضمفك
 .بككف مكضكعيا يخص النظاـ العاـ بتحقيقيا لألمف   ك السكينة ك السالمة الصحية

المؤسسات العمكمية باإلضافة إلى سمطة الضبط اإلدارم، فإّف لمكالي سمطة الكصاية عمى      
، المكجكدة داخؿ الرقعة الجغرافية 2مؤسسات العمكمية لمصحة الجكاريةكذا اؿاإلستشفائية ك

، عمى التكالي، مف المرسـك التنفيذم رقـ (06)ك السادسة ( 02)لكاليتو، طبقا لممادتيف الثانية 
المؤسسات العمكمية اإلستشفائية ، المتضمف إنشاء 2007مام  19المؤرخ في  07-140
، كما أف الكالي ىك مف يرأس 3تنظيميا ك سيرىاارية كؤسسات العمكمية لمصحة الجكالـك

إجتماعات المجالس اإلدارية الخاصة بالمؤسسات العمكمية اإلستشفائية ك أيضا المؤسسات 
العمكمية لمصحة الجكارية المكجكدة بإقميـ كاليتو التي يمارس فييا  ميامو؛ ك أيضا لو مياـ 

ات الصحية المذككرة، بإعتباره ىك الذم يقـك الرقابة عمى مشاريع الميزانية لياتو المؤسس
ناىيؾ انو .بالمصادقة عمييا ك ذلؾ ككنو السمطة الكصية عمى ىذه الييئات العمكمية الصحية

قـك بالسير عمى تنفيذ القكانيف مف القانكف المتعمؽ بالكالية، فإّف الكالي م 113طبقا لممادة 
. صحة العمكمية داخؿ إقميـ كاليتوالتنظيمات بما فييا تمؾ الخاصة ك المنظمة لؿك

، فإف 074-12ك إضافة ليذه الصالحيات المنصكص عمييا بمكجب قانكف الكالية رقـ       
الكالي لو صالحيات متخصصة في جكانب تتعمؽ بالصحة العامة في قكانيني أخرل السيما 

                                                           

 .84، ص 1979سميماف محمد الطماكم، مبادئ القانكف اإلدارم، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاىرة  -1
 ك ما يمييا.... انظر الصفحة. يتـ التطرؽ لياتو الييئات بالتفصيؿ الحقا -2
المؤسسات المؤسسات العمكمية اإلستشفائية ك، المتضمف إنشاء 19/05/2007المؤرخ في  140_07المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 10، ص 20/05/2007المؤرخة في  33العمكمية لمصحة الجكارية، الجريدة الرسمية، العدد 
 .، السالؼ الذكر21/02/2012المؤرخ في  07_12القانكف رقـ  -4
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بتنفيذ التدابير     لؼ الكالي ، حيث يؾ2018جكيمية  02المؤرخ في  11-18قانكف الصحة رقـ 
كبئة        الكسائؿ الضركرية بشكؿ دائـ لمكافحة األمراض المتكطنة ك تفادم ظيكر األك
مف المرسـك التنفيذم  35القضاء عمى أسباب الكضعية الكبائية ك ذلؾ بمقتضى المادة ك

السالؼ الذكر؛ ك كذا صالحياتو فيما يخص حالة شخص مصاب بمرض عقمي فبمقتضى 
مف نفس المرسـك يقـك الكالي بإتخاذ قرار الفحص اإلجبارم       145الثانية مف المادة الفقرة 

قرار اإلستشفاء اإلجبارم، ك ذلؾ بناءا عمى طمب مسبب  154ك طبقا لفقرة الثانية مف المادة 
يقدمو طبيب مؤسسة األمراض العقمية عندما يرل ىذا األخير في خركج المريض مف المؤسسة 

 نياية اكا عمى حياتو أك عمى النظاـ العاـ أك عمى أمف األشخاص ك يتـ بعد الصحية خطر
خالؿ اإلستشفاء في مصمحة مفتكحة؛ أك الكضع في المالحظة أك اإلستشفاء بفعؿ الغير أك 

. مف نفس المرسـك السالؼ الذكر 152الكضع في المالحظة اإلجبارية طبقا لممادة 
ة بالصحة العامة في إطار التنظيـ، سكاء بصفة مباشرة      أّما صالحيات الكالي المتعمؽك     

أك غير مباشرة، غير القاسـ المشترؾ فييا ىك إستيداؼ األخطار التي تمس بصحة المكاطنيف 
داخؿ الكالية ك ذلؾ أيا كاف نكع ىذه األخطار مثؿ تمؾ المتعمقة بحالة إثبات مخبر معتمد أك 

فيقـك الكالي تبعا لذلؾ باإلعالف " LA RAGE"ء الكمب طبيب بيطرم لكاقعة إصابة حيكاف بدا
الفكرم ليذا اإلقميـ كمنطقة مصابة بالداء الذككر حماية لصحة السكاف ك ذلؾ طبقا لممادة 

، المتعمؽ بالتدابير 1995جكيمية  17مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في ( 02)الثانية 
ك تجدر اإلشارة لكجكد لجنة كالئية . 1اناتالصحية التي تطبؽ عمى داء الكمب لدل الحيك

لمسكاف مكضكعة لدل الكالي كجياز دائـ لمتشاكر ك التنسيؽ ك التنشيط في مجاؿ السكاف عمى 
مستكل الكالية في إطار تجزئة السياسة الكطنية لمسكاف المنشأة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

كاف ك الّمجاف المجنة الكطنية لمس، المتضمف إنشاء 2002أكتكبر  02المؤرخ في  02-312

                                                           

، المتعمؽ بالتدابير الصحية التي تطبؽ عمى داء الكمب لدل الحيكانات، 17/07/1995القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -1
 .18، ص28/02/1995المؤرخة في  15الجريدة الرسمية، العدد 
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كالئية لدل الكالي بيدؼ اليقظة ، كما يكجد أيضا لجنة 1تنظيميا ك سيرىاالكالئية لمسكاف ك
 75-06المتابعة ك مكافحة األنفمكنزا مف أصؿ الطيكر المنشأة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ ك

نة كالئية لميقظة ك المتابعة لج، المتضمف إحداث لجنة كطنية ك 2006فبراير  18المؤرخ في 
 .2مكافحة األنفمكنزا مف أصؿ الطيكر ك تنظيميا ك سيرىاك

: صالحيات مديريات الصحة الوالئية: النقطة الثانية
جكيمية  14المؤرخ في  261-97نظـ مديريات الصحة الكالئية المرسـك التنفيذم رقـ      

المكجكدة في  3السكاف ك سيرىاالصحة كد الخاصة بتنظيـ مديريات ، الذم يحدد القكاع1997
، ك ىي تضـ مف ثالثة إلى ستة مصالح،   ك كؿ (48)كؿ كاليات الكطف الثمانية كاألربعكف 

مصمحة متككنة مف مكتبيف أك ثالثة مكاتب بحسب أىمية األشغاؿ المكمفة بيا طبقا لممادة 
( 04)د انو طبقا لممادة الرابعة ك تجدر اإلشارة في ىذا الصد. الثالثة مف نفس المرسـك التنفيذم

منو فإف التنظيـ الداخمي لبعض مديريات الصحة ك السكاف ك إصالح المستشفيات عمى مستكل 
بعض كاليات الكطف، يضـ بعكس األخريات أمناء عاّمكف يساعدكف مديرم الصحة ك السكاف 

اصة ك المكجكدة ك إصالح المستشفيات في أعماليـ، ك المديريات المعنية بذلؾ ىي تمؾ الخ
في كاليات الجزائر؛ كىراف؛ قسنطينة ك عنابة، ذلؾ ألىمية ىذه الكاليات ك إستراتيجيتيا في 

أّما مياـ . إلخ...العمرانية ك اإلدارية ك اإلقتصاديةميز بو مف الّناحية الديمغرافية كالبالد لما تت
مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 08)مديرية الصحة بالكالية فؽ عددتيا مقتضيات المادة الثامنة 

تطّكر مديرية الصحة : " يمي، بنصيا عمى ما 19974جكيمية  14المؤرخ في  97-261

                                                           

لجاف الكالئية ، المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمسكاف ك اؿ02/10/2002المؤرخ في  312_02المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .09، ص 06/10/2002المؤرخة في  66لمسكاف ك تنظيميا ك سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد 

لجنة كالئية لميقظة ك المتابعة ، المتضمف إحداث لجنة كطنية ك 18/02/2006المؤرخ في  75_06المرسـك التنفيذم رقـ  -2
 .19، ص 19/02/2006المؤرخة في  09الجريدة الرسمية، العدد مكافحة االنفمكنزا مف أصؿ الطيكر ك تنظيميا ك سيرىا، ك
، المحدد لقكاعد تنظيـ مديريات الصحة ك السكاف ك سيرىا، 14/07/1997المؤرخ في   261_97المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 .12، ص 16/07/1997المؤرخة في  47الجريدة الرسمية، العدد 
 .، السالؼ الذكر14/07/1997  المؤرخ في 261_97المرسـك التنفيذم رقـ  -4
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السكاف ف تؤطر النشاطات الخاصة بالصحة كتضع حّيز كؿ التدابير التي مف شأنيا أالسكاف كك
: ك بيذه الصفة، تكمؼ عمى الخصكص بما يأتي

المتصمة بأنشطة الصحة          م جميع المجاالتتسير عمى تطبيؽ التشريع ك التنظيـ ؼ -
 .السكافك
تنسؽ ك تقّكـ تنفيذ البرامج الكطنية ك المحمية لمصحة الّسيما في مجاؿ الكقاية العامة تنشط ك -

ك حماية األمكمة ك الطفكلة ك الحماية الصحية في األكساط الخاصة ك كذلؾ في مجاؿ التحكـ 
 .يط العائمي ك ترقية الصحة التناسميةفي الّنمك الّديمغرافي ك التخط

تسير عمى إحتراـ السمـ التسمسمي لمعالج الّسيما بتطكير كؿ النشاطات التي تيدؼ إلى  -
 .ترقية العالج القاعدم

تطكر كؿ عمؿ ييدؼ إلى الكقاية مف إدماف المخدرات ك مكافحتيا ك خصكصا في إإلتجاه  -
 .الشباب

تسير عمى التكزيع المتكازف لممكارد البشرية ك المادية ك المالية دكف المساس بالصالحيات  -
. المخكلة قانكنا لمديرم الصحة الجيكييف ك رؤساء مؤسسات الصحة

اإلجتماعي، الّسيما التربية الصحّية باإلتصاؿ مع  تشجع ك تطكر كؿ أنشطة اإلتصاؿ -
 .ركاء اآلخريف المعنييفالجمعيات اإلجتماعية المينية ك الش

الديمغرافية           ع المعمكمات الصحية كالكبائية كتشير عمى كضع جياز يختص بجـ -
 .إستغالليا ك تحميميا ك تبميغياك
تنشط اليياكؿ الصحية ك تنسقيا ك تقكميا، ك تشير عمى كضع اإلجراءات المتعمقة بحفظ  -

 .لتنفيذالمنشآت ك تجييزات الصحة ك صيانتيا ك حيز ا
تتكلى تأطير ىياكؿ الصحة ك مؤسساتيا العمكمية ك الخاصة ك تفتيشيا، كما تعد  -

 .الترخيصات المتعمقة بممارسة الميف الصحية ك ضماف مراقبتيا
ك المشاركة في تنظيـ باإلتصاؿ مع السمطات المعنية  تعد المخططات اإلستعجالية -

 .كانت طبيعتيا تنسيقيا في حالة حدكث ككارث ميمااإلسعافات ك
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معمكؿ بيا، ك تتابع    تدرس برامج اإلستثمار ك تتابعيا في إطار التنظيمات ك اإلجراءات اؿ -
ستكل مستخدمي الصحة          تقـك تنفيذ البرامج المقررة في ميداف التككيف ك تحسيف ـك
". تشرؼ ك تسير عمى السير الحسف لممسابقات ك اإلمتحانات المينيةك

 12نظيـ ىذه المديريات الصحية الكالئية، قد تكّلى القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في إّف ت     
، التنظيـ 1، المتضمف المخطط التنظيمي لمديرية الصحة ك السكاف في الكالية1998مام 

الداخمي ليا ك التي قسمت إلى أربعة مجمكعات، بحيث لكؿ مجمكعة تنظيـ خاص بيا ليخص 
: ف غيرىا عمى النحك التاليبعض كاليات الكطف دك

ة؛ تيزم كزك؛ باتنة؛ عنابة ؛ كىراف؛ قسنطيف2الجزائر: تضـ الكاليات التالية :المجموعة األولى
: سطيؼ، فإف مديرياتيا الكالئية المكمفة بالصحة متككنة مف المصالح اآلتيةك
مكتب التككيف كتب المستخدميف ك مصمحة المكارد البشرية ك الشؤكف القانكنية التي تضـ ـ -
. مكتب الشؤكف القانكنية ك المنازعاتك
مصمحة التخطيط ك الكسائؿ العامة ك التي تضـ مكتب الخارطة الصحية ك اإلحصائيات       -

. ك مكتب اإلستثمارات ك الصفقات ك مكتب الميزانية ك المراقبة
كؿ العمكمية مصمحة اليياكؿ ك الميف الصحية المتككنة مف مكتب تنظيـ ك تقييـ الييا -

. لمصحة ك مكتب القطاع الخاص ك مكتب اإلستعجاالت ك اإلسعافات
مصمحة الكقاية التي تضـ مكتب البرامج الصحية ك مكتب األمراض المتنقمة ك غير المتنقمة  -

. ك مكتب الحماية الصحية في األكساط الخاصة
لعائمي ك مكتب البرامج مصمحة السكاف التي تتككف مف مكتب الصحة التناسمية ك التنظيـ ا -

. السكانية ك مكتب اإلعالـ ك التربية ك اإلتصاؿ

                                                           

، المتضمف المخطط التنظيمي لمديرية الصحة ك السكاف في الكالية، 12/05/1998القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -1
 .25، ص 03/06/1998المؤرخة في  38الجريدة الرسمية، العدد 

 ديريات الصحةمحافظة الجزائر عند صدكر القرار الكزارم المشترؾ المتعمؽ بتنظيـ ـ -2
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مكتب ترقية العالج القاعدم     مصمحة النشاط الصحي ك المنتكجات الصيدالنية التي تضـ  -
ة كمكتب النشاط الصحي         طب األمراض العقمية ك مكتب تنظيـ المنتكجات الصيدالنيك
. متابعة المجاف الطبيةك

 11998مام  12طبقا لنفس القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في   :مجموعة الثانيةال 
 معسكرسدم بمعباس؛ المدية كتممساف؛ البميدة؛ تيارت؛ سكيكدة؛ : تضمف الكاليات التالية

: تتككف مديرياتيا المكمفة بالصحة مف المصالح التاليةك
مصمحة المكارد البشرية ك الشؤكف القانكنية التي تضـ نفس المكاتب لمثيتميا المذككرة في  -

 المجمكعة األكلى؛
 .مصمحة التخطيط ك الكسائؿ التي تتكّكف مف نفس المكاتب لمثيمتيا في المجمكعة األكلى -
لصحية مصمحة اليياكؿ ك النشاط الّصحي المتككنة مف مكتب تنظيـ ك تقييـ اليياكؿ ا -

       .العمكمية ك الخاصة، ك مكتب اإلستعجاالت ك العالج القاعدم ك طب األمراض العقمية
 .ك مكتب تنظيـ المنتكجات الصيدالنية

. مصمحة الكقاية التي تتككف مف نفس المكتب المكجكدة في مثيمتيا مف المجمكعة األكلى -
 المجموعة الثالثة: 
ـ حسب نص القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في       : الكاليات التالية 1998مام  12تضُّ

 .الشمؼ؛ أـ البكاقي؛ بجاية؛ بسكرة؛ البكيرة؛ تبسة؛ الجمفة؛ قالمة؛ المسيمة؛ كرقمة؛ الطارؼ
: تيبازة؛ ميمة؛ عيف الدفمى ك غرداية، ك تتككف مديرياتيا الكالئية المكمفة مف المصالح التالية

تي تضـ مكتب المستخدميف        مصمحة المكارد البشرية ك المادية ك الشؤكف القانكنية، اؿ -
الشؤكف القانكنية ك المنازعات، مكتب التككيف ك مكتب الميزانية ك المراقبة؛ ك
النشاط الصحي التي تتألؼ مف نفس المكاتب لمثيمتيا المذككرة بالمجمكعة مصمحة اليياكؿ ك -

 .الثانية

                                                           

، المتضمف المخطط التنظيمي لمديرية الصحة ك السكاف في الكالية، 12/05/1998القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -1
 .السالؼ الذكر
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مصمحة الكقاية التي تتككف مف نفس المكاتب المكجكدة عمى مستكل المصمحة المماثمة ليا  -
بالمجمكعة األكلى؛ 

مكتب اإلستثمارات كالصفقات   مصمحة التخطيط ك السكاف المتككنة مف مكتب التخطيط ك  -
. مكتب السكافك
 19981مام  12في تتككف حسب نص القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ : المجموعة الرابعةــ 

أدرار؛ األغكاط؛ بشار؛ تمنغاست؛ جيجؿ؛ سعيدة؛ مستغانـ؛ : مف مجمكعة مف الكاليات التالية
البيض؛ إيميزم؛ برج بكعريريج؛ بكمرداس؛ تندكؼ؛ تسمسيمت؛ الكادم؛ خنشمة؛ النعامة؛ عيف 

لى المصالح تمكشنت؛ غميزاف ك سكؽ اىراس، التي تحتكم مديرياتيا الكالئية المكمفة بالصحة ع
: ك المكاتب التالية

كالتككيف كالمنازعات         التخطيط المتككنة مف مكتب المستخدميف مصمحة المكارد ك -
مكتب التخطيط ك مكتب الميزانية ك المراقبة؛ ك
تقييـ اليياكؿ الصحّية صحي المتأّلفة مف مكتب التنظيـ كالنّشاط اؿمصمحة اليياكؿ الصحّية ك -

ّطب األمراض العقمية، ك مكتب اّصة، ك مكتب العالج القاعدم كاإلستعجاالت كلخالعمكمية ك ا
 .تنظيـ المنتكجات الصيدالنية

مصمحة الكقاية ك السكاف المتككنة مف مكتب األمراض المتنقمة ك غير المتنقمة، ك مكتب  -
. الحماية الصحية في األكساط الخاصة ك مكتب السكاف

في ( 48)الكالئية المكّمفة بالّصحة في الكاليات الثمانية ك األربعكف أّما مياـ المديريات      
الكطف، فيي عمكما تخّص كؿ التدابير اليادفة إلى تأطير النشاطات الخاّصة بّصحة        

 14المؤرخ في   261-97مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 08)الّسكاف، كما عددتيا المادة الثامنة 
، المحدد لقكاعد تنظيـ ك تسيير مديريات الّصحة ك الّسكاف المذككر أعاله، 19942جكيمية 

التي جعمت ىذه المديريات تيتـ بتطكير ك تنفيذ التدابير التي مف شأنيا تأطير النشاطات 

                                                           

. ، السالؼ الذكر12/05/1998القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في _ 1
 .، السالؼ الذكر14/07/1997، المؤرخ في 261_97التنفيذم رقـ  المرسـك  -2
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المتعمقة بّصحة الّسكاف ك ذلؾ بتكميفيا بالسير عمى تطبيؽ التشريع ك التنظيـ في كؿ المجاالت 
ات الخاصة بصحة السكاف، ك بتنشيط ك تنسيؽ ك تقكيـ عممية تنفيذ البرامج المتعمقة بالنشاط

لكقاية العامة ك حماية األمكمة الكطنية ك المحمية المتعمقة بالصحة الّسيما تمؾ المتعمقة با
ك ترقية الصحة ك التحكـ في النمك الّديمغرافي  الحماية الصحية في أماكف خاصةكلة كالطؼك

لقياـ بتطكير كؿ األنشطة الخاصة بالكقاية ك مكافحة اإلدماف عمى المخدرات التناسمية، ك كذا ا
الّسيما تمؾ المكجية لفئة الشباب، ك القياـ بالمبادرة ك تطكير كؿ األنشطة الخاصة 

الجمعيات المينية باإلتصاالإلجتماعي سيما تمؾ المتعمقة بالتربية الصحية بالتنسيؽ مع 
كضع نظاـ خاص بتمقي  عنييف اآلخريف، ك أيضا السير عمىالمتعامميف الـاإلجتماعية كك
تكصيؿ المعمكمات الصحّية ك الكبائية  ك الديمغرافية، باإلضافة إلى إعداد إستغالؿ كتحميؿ كك

تنسيؽ اإلستعجاالت بالتنسيؽ مع السّمطات المعنية كالمساىمة في تنظيـ ك مخّططات إستعجالية
. طبيعتياالخاّصة بحاالت الككارث ميما كانت 

: مكاتب النظافة في الدائرة: النقطة الثالثة
 60تكجد عمى مستكل الدائرة مكاتب النظافة ك المنشاة بمكجب المنشكر الكزارم رقـ      

عمى مستكل الدكائر، ك إف حالتيا القانكنية تشبو حالة الدائرة في  1997مارس  04المؤرخ في 
ذلؾ ة مكجكدة فعميا ك ميدانياف  كخيرة مصمحة إدارمالنظاـ اإلدارم الجزائرم بإعتبار ىذه األ

ال ، ك20111جكاف  22المؤرخ في  10-11بالرغـ مف عدـ تنظيميا ال في قانكف البمدية رقـ 
غير منصكص عمييا كذلؾ في ، 2 21المؤرخ في  2012فبراير  07-12في قانكف الكالية رقـ 
، المتضمف إنشاء مكاتب لحفظ 1987جكاف  30المؤرخ في  146-87المرسـك التنفيذم رقـ 

ذلؾ أف . ، بالرغـ مف ذلؾ فيي مكجكدة فعميا في بعض الحاالت اإلستثنائية3الصحة بالبمدية
مف ىذا المرسـك المذككر أجازت إمكانية إنشاء مكاتب مشتركة ما بيف ( 03)المادة الثالثة 

                                                           

 .، السالؼ الذكر22/06/2011المؤرخ في  10_11القانكف رقـ _ 1
 .، السالؼ الذكر21/02/2012المؤرخ في  07_12القانكف رقـ _ 2
، المتضمف إنشاء مكاتب لحفظ الصحة بالبمدية، الجريدة 30/06/1987، المؤرخ في 146_87التنفيذم رقـ  المرسـك -3

 .1048، ص 01/07/1987المؤرخ في  27الرسمية، العدد 
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نسمة ( 20.000) بمديتيف أك عدة بمديات في حالة عدـ بمكغ عدد سكانيا العشريف ألؼ
المشترطة إلنشاء ىذه المكاتب، التي يتعيف تكفرىا عمى محالت خاصة بيذه المكاتب تككف 

مناسبة ك كافية لتكفير كسائؿ النقؿ ك كذا تكفرىا عمى طبيب ك تقني ساـ في الصحة ك طبيب 
،ك ىي تمؾ المنتمية لكؿ مف قطاع ا لبيئة بيطرم ك كؿ األسالؾ األخرل المنظمة لنفس المرسـك
ك المياه ك التجارة ك السكف، ك يمكف القكؿ أّف ىذه مكاتب النظافة المكجكدة عمى مستكل 

الدكائر في الكطف ىي مكاتب مشتركة ما بيف عدة بمديات، في حالة إستثنائية تكجد في حالة 
، عمى مستكل مكاتب النظافة 146-87عدـ تكفر الشركط المنصكص عمييا بالمرسـك رقـ 

أّما المكاتب المكجكدة عمى مستكل ىذه األخيرة ك المسيرة كفقان لمشركط المحددة  بالبمديات،
بمقتضى النص التنظيمي المذككر، فتبقى ىي القاعدة العامة؛ لذا ال يمكف تصكر كجكد مكاتب 

. النظافة بالدكائر في حالة البمديات التي تسير فييا ىذه المكاتب كفقا لما أكجبو التنظيـ
. المصالح الصحية عمى مستوى الوالية: عةالنقطة الراب

تعتبر الكالية الجماعة اإلقميمية لمدكلة ك كذا دائرتيا اإلدارية غير الممركزة، تشكؿ بيذه      
يف الجماعات اإلقميمية         الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمكمية التضامنية ك التشاكرية ب

مية اإلقتصادية                إدارة ك تييئة اإلقميـ ك التفتساىـ مع ىذه األخيرة في كالدكلة، ك
الثقافية ك حماية البيئة ك كذا حماية ك ترقية ك تحسيف اإلطار المعيشي لممكاطنيف كاإلجتماعية ك

ك ىي ألجؿ ذلؾ كمو متمتعة بالشخصية المعنكية ك الذمة المالية المستقمة طبقا لقانكف الكالية 
. سابقا، المذككر 071-12رقـ 

بإعتبارىا ىيئة المركزية، تكمؼ الكالية في المجاؿ الّصحي بضماف إنشاء المعدات 
الصحية عنما تككف ىذه األخيرة تتجاكز طاقات البمديات، كما أنيا تسير عمى تنفيذ النشاطات 

ىي تختص بالصحة العمكمية عف طريؽ مديرياتيا الصحية، كما ، ك2الخاصة بالكقاية الصحية
بعض الصالحيات فيما يخص الصحة العمكمية طبقا لمكاد نفس  لكالئياالشعبي  أف لممجمس

                                                           

 .، السالؼ الذكر21/02/2012المؤرخ في  07 -12القانكف رقـ  -1
2 - Rachid Zouamia, Marie Christine Rouault, Droit administratif, édition Berti, 2009, Alger, p 139. 
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مف قانكف الكالية، بالمساىمة في تنفيذ ( 04)القانكف؛ ك قد كمفت بمكجب المادة الرابعة 
السياسات العمكمية ضمف اإلطار المحدد لتكزيع صالحيات ك كسائؿ الدكلة بيف مستكياتيا 

ك يتكفؿ بتنفيذ . دخؿ في السياسات ما ىك متعمؽ بالصحة العمكميةالمركزية ك اإلقميمية، ك ت
. ىذه الصالحيات في المجاؿ الصحي ىيئة كحيدة ك ىي المجمس الشعبي الكالئي

يعتبر المجمس الشعبي الكالئي ىيئة مداكلة في الكالية، ك ىك ييتـ في المجاؿ الصحي ك     
البمديات ك ذلؾ بحكـ حجميا ك أىميتيا          بإنجاز اليياكؿ الصحية التي ال تتجاكز قدرات 

فبراير  21المؤرخ في  07_12مف قانكف الكالية رقـ  94ك  74أك إستعماليا طبقا لممادتيف 
، كما يمكف ليذا المجمس التدخؿ في المجاالت التابعة إلختصاصات الدكلة بالمساىمة 2012

مية اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك بالتالي في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات العمك
في تمؾ المتعمقة بالصحة العامة ما داـ اف األنشطة اإلجتماعية اليادفة إلى الحفاظ ك تحسيف 

مف القانكف الصحي  25صحة الفرد ك الجماعة داخمة في مفيـك الصحة العمكمية طبقا لممادة 
. كما سبؽ عرضو

م مجاالت عديدة صنفيا قانكف الكالية المذككر كمف بينيا يتداكؿ المجمس الّشعبي الكالئي ؼك    
يكجد تمؾ المتعمقة بالصحة العمكمية ك حماية الطفكلة ك األشخاص ذكم اإلحتيجات الخاصة 

المؤرخ في  2012المؤرخ فبراير  07_12مف قانكف الكالية رقـ  77طبقا لممادة 
تنفيذ كؿ األعماؿ المتعمقة  ، ك يساىـ المجمس باإلتصاؿ مع البمديات في21/02/20121

بمخطط تنظيـ اإلسعافات ك الككارث ك اآلفات الطبيعية ك الكقاية مف األكبئة ك كذا مكافحتيا 
مف نفس القانكف، كما يسير ىذا المجمس أيضا عمى تطبيؽ تدابير الكقاية  95طبقا لممادة 

لفة بمراقبة ك حفظ الصحّية ك يتخذ في ىذا اإلطار كؿ التدابير لتشجيع إنشاء ىياكؿ مؾ
الصحّية في المؤّسسات المستقبمة لمجميكر ك كذا في المكاد اإلستيالكية كما إقتضت ذلؾ 

ك يمكف لممجمس الشعبي الكالئي القياـ بإنشاء مصالح عمكمية كالئية خاّصة بالّصحة  94المادة 

                                                           

 .، السالؼ الذكر21/02/2012المؤرخ في  07 -12القانكف رقـ  -1
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يعانكف مف إعاقة مساعدة ك رعاية الطفكلة ك األشخاص المسنيف أك الذيف كالنّظافة ك الجكدة ك
. مف قانكف الكالية 141أك أمراض مزمنة طبقا لمقتضيات المادة 

باإلضافة إلى كؿ ذلؾ يساىـ لممجمس الّشعبي الكالئي مع البمدية في كؿ نشاط إجتماعي     
يمغرافي، ك حماية األـ ك الطفؿ ييدؼ إلى ضماف تنفيذ البرنامج الكطني لمتحكـ ؼ النمك الدّ 

مساعدة المسنيف ك األشخاص ذكم اإلحتياجات الخاصة ك مساعدة ة ككمساعدة الطفكؿ
 األشخاص الذيف ىـ في كضع صعب ك كذا المحتاجيف ك التكفؿ بالمشرديف ك المختميف عقميا

كما رأينا سابقا فإنو بالنسبة لممؤّسسات . مف نفس القانكف 96كما نصت عمى ذلؾ المادة 
ك المؤسسات العمكمية لمصحة الجكارية فإف المجالس الشعبية الكالئية  العمكمية اإلستشفائية

مف المرسـك التنفيذم  11الحّؽ في مقعد كاحد في مجمس اإلدارة ليذه المؤسسات طبقا لممادة 
، ك أيضا بالنسبة لمكاليات التي يكجد داخؿ إقميميا 2007مام  19المؤرخ في  140-07رقـ 

معي، فيككف بذلؾ لممجمس الشعبي الكالئي مقعد في مجمس إدارة مقر المركز اإلستشفائي الجا
ديسمبر  02المؤرخ في  467-97مف المرسـك التنفيذم رقـ  13المستشفى بمقتضى المادة 

. 1، المحّدد لقكاعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية ك تنظيميا ك سيرىا1997
. يةالمصالح الصحية عمى مستوى البمد: النقطة الخامسة

تعتبر البمدية في التنّظيـ اإلدارم الجزائرم الجماعة اإلقميمية لمّدكلة ك ىي تتمّتع بالشخّصية     
 10-11مف القانكف رقـ ( 01)المعنكية ك اإلستقالؿ المالي كما إقتضت ذلؾ المادة األكلى 

لعمكمية ، إذ تعتبر البمدية مختصة بالّصحة ا2، المتعمؽ بالبمدية2011جكاف  22المؤرخ في 
داخؿ إقميميا ك ال يمكف التنصؿ عف كؿ ما ىك متعمؽ بصحة سكانيا، بحيث تقـك بتشجيع 

 122ترقية الحركة الجمعكية في ميداف ثقافة النظافة ك الصحة طبقا لمفقرة األخيرة مف المادة 
 كما تسير البمدية بمساىمة المصالح الصحية. ، المذككر أعاله10-11مف لقانكف البمدية رقـ 

                                                           

الجامعية ك تنظيميا  ، المحدد لقكاعد إنشاء المراكز اإلستشفائية02/12/1997المؤرخ في  467_97المرسـك التنفيذم رقـ _ 1
 .28، ص10/12/1997، المؤرخة في 81ك سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد 
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العمكمية عمى إحتراـ التشريع ك التنظيـ المتعمقيف بحفظ الصحة ك النظافة العمكمية الّسيما في 
المجاالت الخاصة بتكزيع المياه الصالحة لمشرب ك صرؼ ك معالجة المّياه المستعممة ك جمع 

الحفاظ عمى ّصحة نكاقؿ األمراض المتنقمة ك ك نقؿ ك معالجة النفايات الصمبة ك مكافحة
 123غذية ك األماكف ك المؤسسات المستقبمة لمجميكر ك صيانة طرقات البمدية طبقا لممادة األ

مف نفس القانكف؛ لكف البد مف اإلشارة أف صالحيات البمدية المتعمقة بالّصحة ليست منظمة 
فقط بمكجب قانكف البمدية ك إنما يكجد قانكف الصحة ك كذا التنظيمات اإلدارية الذيف نظما 

بمدية في المجاؿ الّصحي ك التي نتطرؽ إلييا تبعا، ك المتمثمة في صالحيات المجمس مياـ اؿ
. الشعبي البمدم ك مكاتب النظافة بالبمدية

 يمثؿ المجمس الشعبي البمدم :  صالحيات المجمس الشعبي البمدي في مجال الصحة
قاعدة الاّلمركزية ك مكاف مشاركة المكاطنيف في تسيير الشؤكف العامة ، بما فييا المتعمقة 

بالصحة العمكمية داخؿ البمدية؛ فيقـك المجمس مف خالؿ مداكالتو بمعالجة الشؤكف الناجمة عف 
المؤرخ في  10_11البمدية رقـ مف قانكف  52الصالحيات المسندة إليو كما إقتضت ذلؾ المادة 

ك الداخمة في صالحيات البمدية؛ ك إضافة إلى ىذه الصالحيات  20111جكاف  22المؤرخ في 
المذككرة إمكانية ىذه االخيرة في إستحداث مصالح تقنية ذات أبعاد صحّية ك ذلؾ لتأثيرىا عمى 

بمدية صراحة عمى ذلؾ، كتمؾ الّصحة العّامة داخؿ إقميـ البمدية، ك حتى ك إف لـ يشر قانكف اؿ
المستعممة ك النفايات المنزلية الخاصة بالتزكد بالمياه الصالحة لمشرب ك صرؼ المياه 

الفضالت األخرل ك مذابح البمدية ك الخدمات المتعمقة بالجنائز ك تييئة المقابر ك صيانتيا ك
ـك المجمس الشعبي يؽ 31مف نفس القانكف، ك أيضا ما جاء في نص المادة  149طبقا لممادة 

البمدم بتشكيؿ مف بيف أعضائو لجاف دائمة تيتـ بالمسائؿ التابعة إلختصاصو، ك مف بيف ىذه 
المجاف يكجد لجنة الصحة ك النظافة ك حماية البيئة الميتمة بالمسائؿ المتعمقة بالصحة 

. العمكمية في إقميـ البمدية
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ير محصكرة في قانكف البمدية بؿ يكجد غير أّف مياـ البمدية الخاصة بالمجاؿ الصحي غ    
 19-01قكانيف أخرل أككمت لمبمدية ميمة الحفاظ عمى ّصحة سكانيا عمى غرار القانكف رقـ 

، فإنو يقع عمى 1، المتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا2001ديسمبر  12المؤرخ في 
ىا، بحيث تقـك ىذه األخيرة بتنظيـ عاتؽ البمدية مسؤكلية تسيير النفايات المنزلية ك ما شابو

داخؿ إقميميا خدمة عمكمية غايتيا تمبية حاجيات المكاطنيف الجماعية في ىذا المجاؿ، أّما 
تتضمف  32مف نفس القانكف فإقتضت بأّف الخدمات العمكمية المبينة في المادة  34المادة 

بالّصحة العمكمية            رةكضع جياز دائـ إلعالـ السكاف ك تحسيسيـ بأثر النفايات المض
. اآلثارالتّدابير الّرامية إلى الكقاية مف ىذه كبالبيئة ك

جدير بالذكر أيضا؛ أّف لممجالس الشعبية البمدية في الحصكؿ عمى مقعد كاحد في مجمس ك    
 11، طبقا لممادة إدارة المؤّسسات العمكمية اإلستشفائية ك المؤسسات العمكمية لمصحة الجكارية

، المتضمف إنشاء المؤسسات 2007مام  19المؤرخ في  140-07مف المرسـك التنفيذم رقـ 
؛ ك نفس 2سيرىاّصحة الجكارية ك تنظيميا كالعمكمية اإلستشفائية ك المؤسسات العمكمية لؿ

فيككف  الشيء بالنسبة لمبمديات التي يكجد في دائرة إقميميا مقر المركز اإلستشفائي الجامعيف
مف حؽ المجمس الشعبي البمدم المعني اإلستفادة مف مقعد عضكية في مجمس غدارة ىذا 

ديسمبر  02المؤرخ في  467-97 مف المرسـك التنفيذم رقـ 13ادة المركز بمقتضى الـ
. 3، المحدد لقكاعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية ك تنظيميا ك سيرىا1997

 
 
 
 

                                                           

لؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا، الجريدة الرسمية، العدد ، المتع12/12/2001المؤرخ في  19_01القانكف رقـ  -1
 .09، ص 15/12/2001، المؤرخة في 77

 .، السالؼ الذكر19/05/2007المؤرخ في  140_07المرسـك التنفيذم رقـ _ 2
 .، السالؼ الذكر02/12/1997، المؤرخ في 467_97المرسـك التنفيذم رقـ _ 3
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 :دياتمكاتب النظافة بالبل
 1987جكاف  30المؤرخ في  146-87أنشئت ىذه المكاتب بمكجب المرسـك رقـ   

، بحيث تكضع ىذه المكاتب تحت تصرؼ رئيس 1المتضمف إنشاء مكاتب لحفظ الّصحة بالبمدية
المجمس الّشعبي البمدم لمبمدية المعنية، ألجؿ مساعدتو في تنفيذ مياـ الكقاية الصحّية   ك حفظ 

النقاكة العمكمية ك ذلؾ بكضع تحت سمطتو أعكاف تقنييف حسب كؿ قطاع معني الّصحة ك 
لتي يتطمبيا عمؿ أجيزة البمدية فتتكلى ىذه المكاتب بتحضير الكثائؽ ك العقكد ك الممفات ا

المراقبة الدائمة لحفظ الصحة ك النقاكة العمكمية عمى مستكل البمدية المعنية، ك قد حددت ك
السالؼ الذكر، المياـ المككمة إلى ىذه المكاتب  146-87مف المرسـك رقـ  (02)المادة الثانية 

ف بالتنسيؽ مع المصالح المعنية ك ذلؾ إبتدءن بدراسة إقتراح كؿ التدابير اليادفة إلى ضما
إقتراح األماكف العمكمية كالمؤسسات ك النقاكة في جميع أنكاعالمحافظة الدائمة عمى الّصحة ك

ؽ أم تدبير أك برنامج خص حماية صحة الجماعة المحمية ك ترقيتيا عند اإلقتضاء، تطبي
القياـ بتنظيـ محاربة كالسيما في مجاؿ مكافحة األمراض المتنقمة ك مقاكمة ناقالت األمراض، 

. الحشراتيات التطيير ك اإلبادة لمجرذاف كالحيكانات الضارة ك كذا األمر بتنفيذ عمؿ
: مايمي عند اإلقتضاءب النظافة بالبمديات عمى تحقيؽ ككاتإضافة إلى ىذه المياـ، تسير ـ   

النكعية البكتريكلكجية لمماء المعّد لإلستيالؾ المنزلي ك يتكلى معالجتيا عندما ال يتعمؽ ذلؾ 
شركط جميع المياه المستعممة    بإختصاصات ىيئات عمكمية أك خاصة أخرل؛ كذلؾ مراعاة

منتجات مراقبة نكعية المكاد الغذائية ك ك معالجتيا؛النفايات الصمبة الحضرية ك تصريفيا ك
اإلستيالؾ ك المنتجات المخزكنة أك المكزعة في مستكل البمدية؛ كذلؾ مراقبة نكعية مياه 

. اإلستحماـ البحرية
ؾ بيف الكزير المكمؼ تنشئ ىذه المكاتب المكمفة بالنظافة عمى مستكل البمدية بقرار مشترك    

الغابات، بناءن ككزير المالية ك كزير الصحة ك كزير الرم ك البيئة المحمية ك اعاتالجـبالداخمية ك

                                                           

العدد ،، المتضمف إنشاء مكاتب لحفظ الصحة بالبمدية، الجريدة الرسمية30/06/1987لمؤرخ في ، ا146_87المرسـك رقـ  -1
 1048، ص 01/07/1987المؤرخة في  27
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نسمة ( 20.000)عمى إقتراح مف الكالة في كؿ بمدية يبمغ عدد سكانيا أك يفكؽ العشريف ألؼ 
ك في حاالت أخرل غير ىذه يمكف إنشاء مكتب مشترؾ بيف بمديتيف أك عدة بمديات طبقا 

. 19871جكاف  30المؤرخ في  146-87مف المرسـك رقـ  04ك  03لمقتضيات المادتيف 
أك بمدية منكط بطبيب تحت سمطة رئيس يككف تسيير مكاتب النّظافة عمى مستكل اؿ     

رؤساء المجالس الّشعبية البمدية المعنييف ك يضـ زيادة عمى ذلؾ كاحد إلى أربعة تقنييف سامييف 
إلى تقنيف سامييف أك تقني في الفالحة، طبيب أك تقني في الّصحة العمكمية، ك مف كاحد 

بيطرم أك تقني ساـ أك تقني في الّصحة الحيكانية، باإلضافة إلى مفتش أك مفتش مساعد 
لمراقبة النكعية؛ ك يككنكا ىؤالء مستخدمي مكتب النظافة بالبمدية ك ىـ خاضعكف لكزاراتيـ 

. المعنية التي ليا سمطة التعييف ك التسيير اإلدارم ليـ
. المجالس و الجمعيات الناشِّطة في مجال الّصحة العمومية: المبحث الثاني

تنفرد اإلدارات ك المؤّسسات العمكمية في التكّفؿ بسياسات الّصحة العمكمية، بحيث يكجد  ال
أيضا الييئات أك المجالس ك الجمعيات المدنية المساىمة ىي أيضا في إنجاح ىذه األىداؼ 

فعمى المستكل الكطني ىناؾ ىيئات ك جمعيات كطنية ناشطة في ىذا . المتعمقة بالصحة
لحاؿ بالنسبة لممنظمات المينية الميتمة بالميف الطبية كالمجمس الكطني المجاؿ، كما ىك ا
(. المطمب الثاني)ك أيضا الجمعيات الكطنية الطبية ( المطمب األكؿ)ألخالقيات الطب 

.  المجمس الوطني ألخالقيات الطب: المطمب األول
 Conseil National de Déontologieيعتبر المجمس الكطني ألخالقيات الّطب      

Médicale األسناف           ، تنظيمان مينيان مكمؼ بتسيير بعض شؤكف األّطباء ك جّراحي
الصّيادلة في البالد؛ ذلؾ أف ميمة تنظيـ ك تسيير بعض الميف الحرة تككف مككمة لتنظيمات ك

لـ  مينية كما ىك الحاؿ مثال بالنسبة لتنظيـ مينة المحاميف الذم يعكد لمعصر الركماني، بحيث
ينظـ القانكف الّصحي الجزائرم السابؽ كقت صدكره عمى القكاعد الخاصة بآداب ك أخالقيات 
الطب، بحيث نص أنذاؾ عمى أنو فيما يخص القكاعد المتعمقة بأخالقيات الطب فإنو سيتـ 
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 31المؤرخ في  17-90تحديدىا مستقبال؛ ك بقي األمر كذلؾ إلى غاية صدكر القانكف رقـ 
 19851فبراير  16، المؤرخ في 05-85المعدؿ ك المتمـ لقانكف الصحة رقـ  ،1990جكيمية 

الذم أنشأ المجمس الكطني ألخالقيات الطب ك مجالسو الجيكية ك الذم أككمت لو الّسمطة 
أما قكاعد ك أحكاـ أخالقيات . التأديبية ك البث في المخالفات المتعمقة بقكاعد اآلداب الّطبية

يميا لنص تنظيمي الحؽ؛ ك بعد عاميف مف تاريخ صدكر ىذا القانكف الطب فقد ترؾ أمر تنظ
جكيمية  06، المؤرخ في 276-92أدرت السمطة التنفيذية المرسـك التنفيذم رقـ 

لجانب الحساس بعالـ الّطب خاصة ، لتنظيـ ىذا ا2المتضمف مدكنة أخالقيات الّطب1992
التاريخ أصبح ىذا النص التنظيمي ىك بمجاؿ الصيحة العمكمية عامة؛ بحيث منذ ذلؾ ك

المرجع فيما يخص قكاعد أخالقيات الطب في الجزائر بما في ذلؾ القكاعد المنظمة لممجمس 
: الكطني ألخالقيات الطب بصفتو التنظيـ الميني الممثؿ ألصحاب الميف الطبية الثالثة

". األطباء؛ جراحي األسناف؛ الصيادلة"
. القيات الطبتعريف مجمس أخ: الفرع األول

، تعريفا لمتنظيـ 1992جكيمية  06المؤرخ في  276-92لـ يقدـ المرسـك التنفيذم رقـ      
الميني الطبي ك إنما إكتفى بتعداد صالحياتو ك ىياكمو ك ىذا بعد أف إبتداءن في مادتو األكلى 

قتضت . بتحديد مقر المجمس الكطني ألخالقيات الطب في مدينة الجزائر العاصمة المادة كا 
مف ىذا المرسـك التنفيذم أف المجمس الكطني ألخالقيات الطب صالحية معالجة كؿ  166

المسائؿ ذات اإلىتماـ المشترؾ لألطباء ك جرحي األسناف ك الصيادلة فيما يتعمؽ بتطبيؽ 
، المذككر 1992جكيمية  06، المؤرخ في 276 -92األحكاـ الكاردة في المرسـك التنفيذم رقـ 

. 3أعاله

                                                           

 .، المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا، السالؼ الذكر16/02/1985المؤرخ في  05_85القانكف رقـ  -1
، المتضمف مدكنة أخالقيات الطب، الجريدة الرسمية، العدد 06/07/1992، المؤرخ في 276_92المرسـك التنفيذم رقـ  -2

 .1419، ص08/07/1992، المؤرخة في 52
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بمغ اإلشتراكات السنكية        فيقـك المجمس بتسيير الممتمكات ك يتكلى التقاضي ك يحدد ـ     
فأماـ . كيفية إستعماليا كما أنو يمارس السمطة التأديبية مف خالؿ الفركع النظامية التي تشكّموك

ىاء القانكف غياب تعريؼ ليذه الييئة في النصكص القانكنية، يتـ الرجكع إلى الفقو، الّسيما فؽ
سميماف محمد : "فيعرفيا األستاذ. اإلدارم الذيف حاكلكا تقديـ تعريؼ ليذه التنظيمات المينية

بأنيا مرافؽ مينية ترمي إلى تنظيـ مينة رئيسية في الدكلة عف طريؽ أبناء المينة " الطماكم
. 1أنفسيـ
خصية المعنية، بحيث كما أف المرسـك التنفيذم المذككر اعاله لـ يفصؿ في مسألة الش     

 براءة النصكص القانكنية، يتبيف أف ىذه المجالس ال تتمتع بالشخصية المعنكية، ال بالنسبة
ال بالسنبة لممجالس الجيكية اإلثنى عشرة، ك ىذا بعكس لممجمس الكطني الخالقيات الطب ك

تبيف أف ليذا تنظيمات مينية أخرل مثؿ اإلتحاد الكطني لمنظمة المحاميف الجزائرييف، الذم م
مف القانكف رقـ  85األخير  شخصية معنكية كما إقتضت ذؾ صراحة الفقرة الثالثة مف المادة 

ك في الفقرة الثانية  2، المتضمف تنظيـ مينة المحاماة2013أكتكبر  29المؤرخ في  13-07
ير ينا 08المؤرخ في  04-91مف القانكف الذم قبمو المتمثؿ في القانكف رقـ  65مف المادة 

، بينما المجمس الكطني ألخالقيات الطب ك كذا الحاؿ 3، المنظـ لمينة المحاماة الممغى1991
. بالنسبة لممجالس الجيكية التي يتككف منيا فيتخمؼ األمر

، 276 -92مف المرسـك التنفيذم رقـ  166فمف جية أخرل بالرجكع ألحكاـ المادة      
، نجد أف مقتضايتيا عدد صالحيات المجمس 4ق، المذككر أعال1992جكيمية  06المؤرخ في 

الكطني ألخالقيات الطب، كقيامو بتسيير الممتمكات ك إمكانيتو المقاضاة مثال بالرغـ مف إنعداـ 

                                                           

 .48، ص 1979سميماف محمد الطماكم، مبادئ القانكف اإلدارم، الكتاب الثاني، طبعة دار الفكر العربي، القاىرة  -1
، المؤرخة في 55سمية، العدد، المتعمؽ بتنظيـ مينة المحاماة، الجريدة الر29/10/2013المؤرخ في  07_13القانكف رقـ  -2

 .03، ص 30/10/2013
، المؤرخة 02، المتعمؽ بمينة المحاماة، الممغى، الجريدة الرسمية، العدد 08/01/1991المؤرخ في  04_91القانكف رقـ  -3
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الشخصية المعنكية كما سبؽ ذكره، ألف كما ىك معمـك أف ىذه الصالحيات تككف نتيجة قانكنية 
المؤرخ في  58-75مف األمر رقـ  50مادة لإلعتراؼ بالشخصية المعنكية كما إقتضت ذلؾ اؿ

، المعدؿ ك المتمـ، المتضمف القانكف المدني الجزائرم، غير أف ذلؾ لـ 1975سبتمبر  26
. يثبت لممجمس الكطني ألخالقيات الطب

. الهياكل و الفروع النظامية لممجمس الوطني ألخالقيات الطب: الفرع الثاني
ركعا كطنية ك مجالس جيكية تابعة لو، يمكف التطرؽ لممجمس الكطني ألخالقيات الطب ؼ    

. إلييا تباعا
 276-92كحد المرسـك التنفيذم رقـ  .المجمس الوطني و المجالس الجهوية: النقطة األولى
كؿ  164، المتضمف مدكنة أخالقيات الّطب، الّسيما في مادتو 1992 جكيمية 06المؤرخ في 

الفركع النّظامية الكطنية لألطباء، جراحي األسناف ك الصيادلة في ىيئة كاحدة سميت بالمجمس 
ك بذلؾ ال يكجد في الجزائر سكل تنظيما مينيا كاحدا فقط خاص ك . الكطني ألخالقيات الطب

جراحة األسناف ك الصيدلة؛ ك قد عددت المادة ثة أم الّطب كالميف الطبية الثالمحتكم عمى 
: ، الذككرة أعاله، األجيزة التي يتككف منيا المجمس الكطني ألخالقيات الطب كاآلتي164

الجمعية العامة المتككنة مف كافة أعضاء الفركع النظامية الكطنية لألطباء ك جراحي  -
 .األسناف ك الصيادلة

كطنية لألطباء، جراحي األسناف  مف أعضاء مكاتب الفركع النظامية اؿ المجمس الذم يتككف -
 .الصيادلةك
. المكتب الذم يتككف مف رؤساء كؿ الفركع النظامية ك مف عضك منتخب عف كؿ فرع -

 ك تجدر اإلشارة بيذا الخصكص أنو عندما يككف العضك المنتخب مف القطاع العاـ فإف 
لخاص ك العكس صحيح؛ ك يتكلى رئاسة المجمس الكطني الرئيس يككف كجكبا مف القطاع ا

    ألخالقيات الطب رؤساء الفركع النظامية الكطنية الثالثة ك ذلؾ بالتناكب ك لمدة متساكية
ينكب عنو رئيسا الفرعيف النظامييف الكطنييف اآلخريف المذيف ال يترأساف ىذا المجمس طبقا ك

 1992جكيمية  06، المؤرخ في 276 -92 مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ 165لممادة 
، فمثال في حالة ما إذا ترأس المجمس الكطني ألخالقيات الطب رئيس الفرع 1المذككر أعاله
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النظامي الخاص باألطباء، فعندىا يككف رئيسي الفرعيف المتبقييف أم الخاصيف بجراحي 
. األسناف ك الصيادلة بمثابة نائباف عنو

 

الجيكية لمجمس أخالقيات الطب البالغ عددىا إثنى عشرة مجمسا عمى أما المجالس ك     
: المستكل الكطني، فيي تضـ كؿ كاليات الكطف ك متككنة مف األجيزة التالية

الجمعية العامة التي تتككف ىي األخرل مف أعضاء الفركع النظامية الجيكية المتأّلفة منيـ؛  -
فرع نظامي جيكم ك عضك منتخب منو مع ك المكتب الجيكم الذم يتككف مف رؤساء كؿ 

المالحظة أنو يككف ىذا العضك المنتخب مف القطاع العاـ عندما يككف رئيس الفرع النظامي 
-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  168مف القطاع الخاص ك العكس صحيح؛ ىذا ك طبقا لممادة 

: ىا ىي كاآلتي، السابؽ ذكر(12)، فإف المجالس الجيكية اإلثنى عشرة 1، أعاله276
المجمس الجيكم لمدينة الجزائر، الذم يضـ كالية الجزائر فقط؛  -
 .المجمس الجيكم لكىراف، الذم يضـ كاليات كىراف، مستغانـ ك معسكر -
 .المجمس الجيكم لقسنطينة، الذم يضـ كاليات قسنطينة، ميمية، جيجؿ ك اـ البكاقي -
 .نابة، سكيكدة، الطارؼ، قالمة ك سكؽ أىراسالمجمس الجيكم لعنابة، الذم يضـ كاليات ع -
 .المجمس الجيكم لمبميدة، الذم يضـ كاليات البميدة، تيبازة، المدية ك الجمفة -
 .المجمس الجيكم لتيزم كزك، الذم يضـ كاليات تيزم كزك، بجاية، البكيرة ك بكمرداس -
سيدم سعيدة كف، عيف تمكشنت، المجمس الجيكم لتممساف، الذم يضـ كاليات تممسا -

 .بمعباس
 .المجمس الجيكم لباتنة، الذم يضمف كاليات باتنة، بسكرة، الكادم، خنشمة ك تبسة -
المجمس الجيكم لسطيؼ، الذم يضـ كاليات سطيؼ، المسيمة ك برج بكعريريج؛  -
          المجمس الجيكم لشمؼ، الذم يضـ كاليات الشمؼ، عيف الدفمى، غيميزاف، تيارت    -
يمت؛ تيسمسك
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المجمس الجيكم لغرداية، الذم يضـ كاليات غرداية، كرقمة، األغكاط، تمنغاست             -
ك إيميزم؛ 

. المجمس الجيكم لبشار، الذم يضـ كاليات بشار، أدرار، البيض، النعامة ك تندكؼ -
البّد مف اإلشارة أف الفركع النظامية متككنة كؿ : الفروع النظامية الوطنية: النقطة الثانية

حسب إختصاصتيا مف أطباء ك جراحي أسناف ك صيادلة، الذم ىـ مسجمكف في جدكؿ 
 .المجمس الكطني ألخالقيات الطب، بشرط أف يككنكا مسدديف إلشتراكاتيـ

: الفروع النظامية الوطنية لألطباء و جراحي األسنان: أوال

، 1992جكيمية  06المؤرخ في  276-92ف المرسـك التنفيذم رقـ ـ 194إقتضت المادة 
، عمى أف يضـ الفرع النظامي الكطني الخاص باألطباء عمى ثمانية ك أربعكف 1المذككر أعاله

أما الفرع النظامي الكطني الخاص بجراحي األسناف فيضـ ستة ك ثالثيف . عضكا مرسما( 48)
لمقطاع العاـ ( %50)بنسبة خمسيف في المائة  عضكا مرسما، عمى أف تكزع المقاعد( 36)
لمقطاع الخاص مع التنبيو في ىذا الصدد إلى أف مقاعد القطاع ( %50)نسبة خمسيف بالمائة ك

قطاع الصحة العمكمية ، تككف مخصصة ؿ(2/3)ثمثا : العاـ تككف مكزعة عمى النحك التالي
. اإلستشفائية الجامعيةمنيا يككف مخصصا لقطاع المراكز ( 1/3)ثمث كاحد ك

ك تقـك ىذه الفركع النظامية لألطباء ك جراحي األسناف بإنتخاب مف بيف أعضائيا مكتبا      
نكاب رئيس ك أميف عاـ ك أميف عاـ مساعد ك أميف خزينة ( 04)يتككف مف الرئيس ك أربعة 

ع النظامي مساعديف، بحيث يقـك الرئيس بتمثيؿ الفر( 03)كأميف خزينة مساعد ك ثاللثة 
الكطني في كؿ أعماؿ الحياة المدنية، ك إذا إستحاؿ عميو ذلؾ لمانع ما، فإف أحد نكابو يستخمفو 

مف نفس المرسـك التنفيذم،  198في رئاسة الفرع النظامي؛ ك جدير بالذكر انو بمقتضى المادة 
مارسات لجنة األخالقيات ك لجنة ـ: لجاف ىي( 05)فإف الفرع النظامي الكطني يضـ خمسة 

اإلحصائيات ية ك لجنة الّديمغرافية الطبية كالماؿنة الشؤكف اإلجتماعية كالمينة ك الكفاءات ك لج
. المجنة التأديبيةك
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: الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة: ثانيا
( 06)عضكا بكاقع ستة ( 36)يتككف الفرع النظامي الخاص بالصيادلة مف ستة ك ثالثيف 

         276-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  187الفئات المذككرة بالمادة أعضاء لكؿ فئة مف 
: ك المتمثمة في ما يمي

 .تضـ صيادلة المحالت الصيدلية: الفئة األكلى -
 .تضـ الصيادلة القائميف بعمميات التكزيع ك التسيير ك المساعدة ك اإلستخالؼ: الفئة الثانية -
 .تضـ صيادلة الصناعة: الثالثة الفئة -
 .تضـ صيادلة المستشفيات: الفئة الرابعة -
 .تضـ الصيادلة البيكلكجييف: الفئة الخامسة -
. تضـ صيادلة المستشفيات الجامعية: الفئة السادسة -

نكاب رئيس ك أميف عاـ ( 05)مكتبا مف رئيس ك خمسة  يقـك ىذا الفرع النظامي بإنتخابك     
؛ فيتكلى (02)ك أميف عاـ مساعد ك أميف خزينة ك اميف خزينة مساعد ك مساعديف إثنيف 

الرئيس تمثيؿ ىذا الفرع النظامي الخاص بالصيادلة في كؿ أعماؿ الحياة المدنية كما أنو يمكنو 
في حالة كقكع مانع يحكؿ دكف قيامو بميامو،  أف يفكض صالحياتو أك جزءا منيا ألحد نكابو ك

المرسـك  مف نفس 201يترأس عندىا الفرع النظامي ناب الرئيس كما إقتضت ذلؾ المادة 
 . 1، المذككر أعاله1992جكيمية  06، المؤرخ في 276-92رقـ  التنفيذم

كما ىك الحاؿ عميو لمفركع النظامية، ىناؾ فركعا  .الفروع النظامية الجهوية: النقطة الثالثة
لألطباء ك أخرل لجراحي األسناف  ك أيضا لمصيادلة ك ىي متككنة كؿ حسب إختصاصاتو ك 

ك ينتخب عف . ىـ مسجميف في جدكؿ المجمس الكطني ألخالقيات الطب ك يسددكف إشتراكاتيـ
البالغكف  الصيادلةء ك جراحي األسناف كمعنية األطباطريؽ اإلقتراع السرم في الفركع الجيكية اؿ

سنة عمى األقؿ؛ باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف ال تككف لدييـ ( 35)ثالثكف مف العمر خمسة  ك
 .،مف نفس المرسـك 173ك  172سكابؽ عدلية مخمة بالشرؼ طبقا لممادتيف 
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، فينالؾ تجدر المالحظة، أنو يكجد ثالثة فركع نظامية جيكية يتشكؿ منيا المجمس الجيكمك
الفرع النظامي الخاص باألطباء ك ىناؾ الفرع النظامي الخاص بجراحي األسناف ك ىناؾ أيضا 

. الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
أعضائو ك يتككف المكتب مف رئيس ينتخب الفرع النظامي الجيكم رئيسا ك مكتبا مف بيف      

مف  182ف كما إقتضت ذلؾ المادة إثني( 02)نائب رئيس ك كاتب ك أميف خزينة ك مساعديف ك
،  فيككف عدد 1، المذككر أعاله1992جكيمية  06، المؤرخ في 276-92المرسـك التنفيذم رقـ 

المسجميف في آخر جدكؿ التنظيـ  أعضاء الفرع النظامي الجيكم لألطباء حسب عدد األطباء
لؼ طبيب، فإف عدد إذا كاف عدد المسجميف في الجدكؿ أك القائمة أقؿ مف أ: ذلؾ كما يميك

عضكا، ك إذا كاف عدد األطباء ( 12)أعضاء الفرع النظامي يككف محددا بإثنى عشرة 
يب فإف عدد األعضاء يككف أربعة طب 2500إلى  1001المسجميف في الجدكؿ يتراكح مف 

طبيب فإف عدد  2501؛ ك إذا كاف عدد األطباء المسجميف في الجدكؿ يفكؽ (24)عشريف ك
(. 36)ستة ك ثالثيف  األعضاء يككف

نفس الشيء بالنسبة لجراحي األسناف ففي حالتيـ أيضا يككف عدد األعضاء الذيف      
إذا كاف عدد جراحي : يمثمكنيـ في الفرع النظامي كفؽ عددىـ مف المسجميف في الجدكؿ اآلتي

عشرة جراح أسناف فإف عدد األعضاء يككف إثنى ( 400)األسناف المسجميف أقؿ مف أربع مئة 
فما ( 401)؛ ك إذا كاف عدد جراحي األسناف المسجميف في الجدكؿ أربعمائة ك كاحد (12)

مف  181كما بينت ذلؾ كمو المادة ( 24)فكؽ، فإف عدد األعضاء يككف أربعة ك عشريف 
. 276-92المرسـك التنفيذم رقـ 

اء ك جراحي األسناف أّما عممية تكزيع المقاعد في الفرع النظامي الجيكم ما بيف األطبك     
( %50)مف المقاعد لمقطاع العاـ ك الخمسيف بالمائة ( %50)فيكزع بنسبة خمسيف بالمائة 

مف نفس المرسـك  183المتبقية مف المقاعد تككف مف نصيب القطاع الخاص، طبقا لممادة 
الية مف تزاـ قانكني يكجب تمثيؿ كؿ كؿالتنفيذم المذككر أعاله، مع المالحظة أف ىناؾ كجكد إل
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الفرع النظامي ل مستكل الفرع النظامي لألطباء كعؿ( 01)الكطف عمى األقؿ بعضك كاحد 
. لجراحي األسناف

مف المرسـك التنفيذم رقـ         ( 185ك  184)إقتضتو المادتيف تجدر اإلشارة؛ أف ما ك
الذم  ت أف القطاع العاـ، قد بيف1، المذككر أعاله1992جكيمية  06، المؤرخ في 92-276

النّظاـ الجيكم يككف منقسـ ما بيف  رعؼمف المقاعد في ( %50)يتحصؿ عمى خمسيف بالمائة 
قطاع الصحة العمكمية مف جية ك القطاع اإلستشفائي الجامعي مف جية أخرل، بحيث يأخذ 

: كؿ منيا نصيبو عمى النحك التالي
نصؼ المقاعد يككف لقطاع : المجالس الجيكية لكؿ مف الجزائر، كىراف، قسنطينة ك عنابة -

 الصحة العمكمية ك النصؼ اآلخر يككف لمقطاع اإلستشفائي الجامعي؛
المقاعد ( 2/3)يككف ثمثا : المجالس الجيكية لمبميدة، تيزم كزك، تممساف، باتنة ك سطيؼ -

 لمقطاع اإلستشفائي الجامعي؛( 1/3)لقطاع الصحة العمكمية ك ثمث 
تعكد مقاعد القطاع العاـ كميا لقطاع الصحة : اية كبشارالمجالس الجيكية لشمؼ، غرد -

. العمكمية
: الفرع النظامي الجهوي الخاص بالصيادلة: ثانيا

يتـ جمع الصيادلة المسجميف في الجدكؿ بالنظر غمى طبيعة الممارسة بحسب ما      
المذككرة  276-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  187التصنيفات التي كضعتيـ فييا المادة 

: أعاله؛ ك يتـ تحديد األعضاء الممثميف ليذه الفئة في الرفع النظامي الجيكم كاآلتي
 أعضاء لكؿ فئة ك ذلؾ في منظمة الجزائر( 06)تخبا بكاقع ستة عضكا مف( 36)ستة كثالثكف 

 أعضاء لكؿ فئة بالنسبة لمناطؽ كىراف( 04)عضكا بكاقع أربعة ( 24)أربعة كعشريف 
لكؿ فئة ( 02)عضكا بكاقع عضكيف ( 12)قسنطينة، تممساف، تيزم كزك ك البميدة؛ إثنى عشرة 

. ك بشاربالنسبة لمناطؽ الشمؼ، سطيؼ، باتنة، غرداية 
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ىذا ك يتـ إنتخاب األعضاء المككنيف لمفرع النظامي الجيكم الخاص بالصيادلة عف      
طريؽ اإلقتراع المباشر مف طرؼ مجمكع الصيادلة المسجميف في الجدكؿ طبقا لمقتضيات 

، المذككر 1992جكيمية  06، المؤرخ في 276-29مف المرسـك التنفيذم رقـ  190المادة 
. الذكر، السالؼ 1أعاله

. صالحيات المجالس و الفروع النظامية: الفرع الثالث
، المتضمف مدكنة أخالقيات الطب، 276-92بينت أحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ      

صالحيات كؿ مف المجمس الكطني ألخالقيات الطب ك المجالس الجيكية ك كذا الفركع 
. النظامية لممتيني الطب

 .مةالصالحيات العا: النقطة األولى
. صالحيات المجمس الوطني ألخالقيات الطب و مجالسه الجهوية: أوال

              مف المرسـك التنفيذم رقـ   166سبؽ لنا التعرض ليا ك ىي كما عددتيا المادة      
، أم معالجة كؿ المسائؿ ذات اإلىتماـ المشترؾ لألطباء ك جراحي األسناف ك 92-276

يير الممتمكات، ك لو الحؽ في التقاضي ك يقـك بتحديد مبمغ الصيادلة كما أنو يقـك بتس
اإلشتراكات السنكية ك كيفية إستعماليا ك يمارس السمطة التأديبية مف خالؿ الفركع النظامية 

أما المجالس الجيكية فميا صالحيات البث في المسائؿ ذات اإلىتماـ المشترؾ . التي تشكمو
لتي يتشكؿ منيا عمى مستكل رقعتو الجيكية، ك ىي تمارس بالنسبة لمفركع النظامية الثالثة ا

مف  169السمطة التأديبية مف خالؿ الفركع النظامية الجيكية التي تتشكؿ منيا طبقا لممادة 
. نفس المرسـك التنفيذم

: صالحيات الفروع النظامية الوطنية: ثانيا

، المؤرخ في 276-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  171نظمت صالحيات ىذه الفركع المادة     
راـ أعضائيا لقكاعد األخالقيات بجعميا تحرض عمى إحت 2، المذككر أعاله1992جكيمية  06
األحكاـ المنصكص عمييا في نفس المرسـك التنفيذم كما أنيا تتكلى الدفاع عف شرؼ الميف ك
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لفائدة أعضائيا أك لذكم متيا ك إستقالليتيا، ك يمكنيا أف تنظـ عمميات المساعدة الّطبية ك كرا
الطبية الدائمة التطكر  تتكفؿ بمالئمة أحكاـ مدكنة أخالقيات الطب لمتطمبات الميفحقكقيـ ك

اإلجتماعي ك كذا اليمؿ عمى تطكيرىا لفائدة المرضى ك تعتبر المتحاكر  ك التقني كاإلقتصادم
بشأف مشاريع القكانيف  اآلراءة الطبيعي لمسمطات العمكمية ك تقـك بصياغالمستشار ك
.  التنظيمات المتعمقة بالميف الطبيةك

مف ىذا المرسـك  202، فإف المادة 171 باإلضافة إلى الصالحيات المذككرة في المادة 
ث يقدـ التنفيذم أضافت صالحيات أخرل ليذا الفرع النظامي الكطني الخاص بالصيادلة، بحي

ىذا الفرع النظامي رأيو فيما يخص شغكر الصيدلّياتك إنشاء صيدليات جديدة ك كذا مخابر 
الميف في كؿ مسألة ذات صمة بالصيدلة ك لمتحميؿ ك مؤسسات صيدالنية ك بصفة عامة

كذا إعانة أعماؿ تيـ مينة الصيدلة ك الصيدالنية؛ ك يمكف ليذا الفرع أيضا أف يقـك بإنشاء ك
ء بالنسبة لصناديؽ إغاثة لألعضاء المسجميف في الجدكؿ، كما يمكنو أيضا أف نفس الشي

التصالح ك اإللتزاـ ك المكافقة عمى كؿ التقاضي ك قبكؿ كؿ ىبة أك كصية كيرخص لمرئيس ب
. تنازؿ أك رىف ك إبراـ صفقات لمحصكؿ عمى قركض بمقابؿ

. صالحيات الفروع النظامية الجهوية: ثالثا
، 1992جكيمية  06، المؤرخ في 276-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  178بينت المادة      

، صالحيات الفركع النظامية الجيكية بجعميا ىي المختصة ك صاحبة السمطة 1المذككر أعاله
في التكفيؽ عند نشكب نزاعات ما بيف المرضى ك األطباء أك جراحي األسناف أك الصيادلة، 

أنفسيـ ك ما بيف جراحي األسناف أنفسيـ ك ما بيف الصيادلة أنفسيـ، ك ما بيف  كما بيف األطباء
. الغدارة ك األطباء ك جراحي األسناف  ك  الصيادلة

 .صالحية إعداد و مسك الجدول: النقطة الثانية
، مسؤكلية إعداد ك مسؾ الجدكؿ 276-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  206أسندت المادة      

باء ك جراحي األسناف ك الصيادلة الذيف تتكفر فييـ الشركط القانكنية، لمفركع الخاص باألط
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النظامية الكطنية ك الجيكية؛ أم أف العممية مشتركة بينيما؛ ك مف جية أخرل بينت المادة 
مف نفس المرسـك التنفيذم أنو يمكف الطعف في القرارات الصادرة عف الفركع النظامية  208

التسجيؿ في الجدكؿ أماـ الفرع النظامي الكطني المعني أم الفرع النظامي الجيكية المتعمقة ب
الخاص باألطباء ك جراحي األسناف ك الصيادلة، كذلؾ خالؿ شير إبتداءن مف تاريخ تبميغ 

 .القرار
ك مسكو  ني مسؤكؿ عمي عممية إعداد الجدكؿ في ىذه الحالة يصبح الفرع النظامي الكط

ك مختص في البث ضافة إلى ككف ذلؾ يككف مسؤكؿ ك أيضا باإل 206مف جية بحكـ المادة 
 208ك الفصؿ في الطعكف الخاصة بيذه التسجيالت في الجدكؿ مف جية أخرل بنص المادة 

. السالفة الذكر
       مف المرسـك التنفيذم رقـ  209بخصكص عممية التسجيؿ في الجدكؿ، أنو طبقا لممادة 

فإنو يسقط مف جدكؿ التنظيـ  1، المذككر أعاله1992 جكيمية 06، المؤرخ في 92-276
: الميني مايمي

الصيادلة الذيف تعذر عمييـ ممارسة مينتيـ بسبب مرض أك األطباء ك جراحي األسناف ك -
 .عجز خطير

( 06)الصيادلة، الذيف ينقطعكف عف ممارسة مينتيـ لمدة ستة ناف كساألطباء ك جراحي األ -
 .قانكنيأشير عمى األقؿ دكف سبب 

الصيادلة الذيف تعرضكا لعقكبات تقضي بمنعيـ مف الممارسة؛ األطباء ك جراحي األسناف ك -
. الصيادلة، الذيف ىـ في كضعية أداء الخدمة الكطنيةطباء ك جراحي االسناف كاأل -

. مع اإلشارة، أنو بإنتياء سبب السقكط مف الجدكؿ ينتيي كنتيجة لذلؾ مفعكؿ اإلسقاط
تخص ىذه الصالحية قكاعد المسؤكلية األخالقية أماـ : صالحية التأديب: ثةالنقطة الثال

          مف المرسـك التنفيذم رقـ  210المنظمة المينية، ك إقتضت في ىذا الخصكص المادة 
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، بأنو يمكف لمسمطة القضائية أف 1، المذككر أعاله1992جكيمية  06، المؤرخ في 92-276
خالقيات الّطب ك أيضا لممجالس الجيكية كمما تعمؽ األمر ترجع إلى المجمس الكطني أل

ك يمكف ىذه المجالس المذككرة أف تتأسس أطرافا . بمسؤكلية عضك مف أعضاء الّسمؾ الّطبي
مدنية في الدعاكل الجزائية المرفكعة أماـ الجيات القضائية الجزائية، كما يمكف لممجمس 

الجيكم في حالة عدـ إحتراـ قكاعد أخالقيات  الكطني ألخالقيات الطب أف يرجع إلى المجمس
الّطب أك لمجالسو الجيكية في حالة كجكد قضية تخص طبيب أك جراح أسناف أك صيدلي 

. مرفكعة أماميا
إذا صالحيات المجمس الكطني ألخالقيات الطب في التأديب اك اإلنضباط بشكؿ عاـ      

مف نفس  166د أف بينتيا مف قبميا المادة المذككرة أعاله، ك ذلؾ بع 210مؤكد بمكجب المادة 
المرسـك التنفيذم التي إقتضت أّف المجمس الكطني يمارس السمطة التأديبية مف خالؿ الفركع 

فسمطة التأديب يمارسيا التنظيـ الميني الطبي بصفة مستقمة ك بدكف . النظامية التي تشكمو
صحة، بعكس ما كاف عميو الحاؿ في ظؿ إشراؾ لمسمطة اإلدارية الكصية، المتمثمة في كزارة اؿ

، بحيث 2، المتضمف قانكف الصحة العمكمية1976أكتكبر  23المؤرخ في  79-76األمر رقـ
منو، كاف يؤكؿ اإلختصاص فيما يخص سمطة التأديب  379بمكجب الفقرة الثانية مف المادة 

ـ إف إحالة أحد ممتيني ث. إلى الكزارة المكمفة بالصحة باإلشتراؾ مع اإلتحاد الطبي الجزائرم
الطب المذككريف أماـ لجنة التأديب لمفرع النظامي الجيكم، ال يمكنو أف كيقؼ باقي المتابعات 
التي تككف قد حركف ضد ىذا الممتيف في الطب ك ذلؾ أيان كاف نكع ىذه المتبعات قضائية أك 

: عمى مايمي 276-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  221ففي ىذا الصدد نصت المادة . إدارية
: ال تشكؿ ممارسة العمؿ التأديبي عائقا بالنسبة"
 .لمدعاكل القضائية المجنية أك الجنائية -
...." لمعمؿ التأديبي الذم تقـك بو الييئة أك المؤسسة التي قد ينتمي إلييا المتيـ -
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في الطب محؿ شككل ك متابعة أماـ النيابة  طبقا ليذه المادة القانكنية، إذا كاف الممتيـ     
العامة أك محؿ إدعاء مدني أماـ القضاء التحقيؽ أك محؿ محاكمة أماـ القسـ الجزائي لييئة 

قضائية جزائية أك مدعى عميو أماـ محكمة جنائية، فإّف ىذه اإلجراءات تبقى سارية ك ال يمكف 
راءات تأديبية ليا أك مكازية ليا أماـ لجنة اإلحتجاج أماـ ىذه السمطات القضائية سبؽ كجكد إج

. التأديب التابعة لمتنظيـ الميني الطبي
ك مف جية أخرل إذا كاف الممتيف في الطب محؿ متابعة أماـ التنّظيـ الميني، فال يمكنو       

أف يحتج بذلؾ أماـ مستخدمو سكاء كاف ىذا األخير ىيئة عمكمية كمؤسسة عمكمية إستشفائية 
ك مؤسسة خاصة كعيادة طبية خاصة لممطالبة بإبطاؿ إجراءات المتابعة التأديبية أماـ مثال، أ

لجنة التأديب التابعة لمييئة أك المؤسسة المستخدمة، أم أف ىنالؾ إستقاللية تامة ما بيف 
مف المرسـك التنفيذم رقـ  221غير أف ما جاءت بو مقتضيات المادة . مختمؼ ىذه المتابعات

، المبينة أنو في مثؿ ىذه الحاالت 1، المذككر أعاله1992جكيمية  06رخ في ، المؤ92-276
ال يمكف الجمع بيف عقكبات مف طبيعة كاحدة ك لمخطأ ذاتو؛ في حيف أّنيا لـ تبيف بالمقابؿ أم 

عقكبة التي يجب األخذ بيا، أم عقكبة الجيات القضائية أـ عقكبة التنظيـ الميني أـ عقكبة 
ة، لكف بالرجكع إلى القكاعد العامة إف المعيار العضكم ىنا الذم يفرض المؤسسة المستخدـ

نفسو ىك ككنو يستحيؿ كضع عقكبة صادرة مف سمطة قضائية في نفس مستكل عقكبة صادرة 
مف تنظيـ مدني ميني أك أية مؤسسة مستخدمة عمكمية كانت أـ خاصة؛ بحكـ أّف العقكبة 

حائز لقكة الشيء المقضي فيو ىي النافذة فرؽ تراب القضائية الكاردة في حكـ قضائي نيائي 
. الجميكرية، يستحيؿ عمى التنظيـ الميني تجاىميا

مف نفس المرسـك التنفيذم قد بينت الجية  212بخصكص اإلجراءات، فإف المادة      
 يقـك رئيس الفرع النظامي الجيكم: " المختصة في تمقي الشكاكل ضد ممتيني الطب بنصيا

خالؿ خمسة عشرة ( المتيـ)بتسجيميا ك إبالغيا لممعني باألمر ( شككل)عند تمقيو أم دعكل 
، بذلؾ يككف مف حؽ ممتيف الطب المتابع بشككل أف يبمغ بيذه األخيرة في األجؿ "يكما( 15)
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لذلؾ . المذككر ليتسنى لو تحضير دفاعو طبقا لقكاعد القانكف العامة المتعمقة بحقكؽ الدفاع
مف نفس المرسـك التنفيذم، إستحالة ك عدـ جكاز صدكر أم قرار تأديبي  213المادة  إقتضت

ضد الشخص المتابع قبؿ أف يتـ سماعو أك إستدعاؤه لممثكؿ خالؿ أجؿ ال يتجاكز خمسة 
يكما؛ مع العمـ أنو يمكف لمجنة التأديبية أف تجتمع لمفصؿ في القضية في غياب ( 15)عشرة 

. لى اإلستدعاء الثاني المكجو لوالمعني الذم لـ يرد ع
 06، المؤرخ في 276-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  219في ىذا الصدد، نظمت المادة      

، حالة صدكر القرار التأديبي غيابيا في حؽ المشكك ضده، 1، المذككر أعاله1992جكيمية 
تاريخ التبميغ بحيث يككف لو الحؽ في المعارضة ك ذلؾ في غضكف عشرة أياـ إبتداءن مف 

متيـ في الطب المتيـ لكصكؿ، مع اإلشارة أنو بإمكاف اؿبكاسطة البريد المضمكف مع اإلشعار با
أف يطعف في القرار الصادر ضده مف المجمس الجيكم أماـ رئيس المجمس الكطني في غضكف 

مف نفس  220أشير منذ يـك صدكر القرار التأديبي كما إقتضت ذلؾ المادة ( 06)الستة 
ك يقـك عندا رئيس المجمس الكطني ألخالقيات الطب في غضكف ثمانية . لمرسـك التنفيذما
أياـ مف تمقيو ىذا الطعف بتكجيو طمب أماـ رئيس المجمس الجيكم لمحصكؿ عمى ممؼ ( 08)

المعني أك المشكك ضده الطاعف في قرار التأديب، كيجب عمى ىذا األخير أم رئيس المجمس 
أياـ مف يـك حصكلو عمى الطمب ( 08)اؿ ىذا الممؼ في أجؿ ثمانية الجيكم أف يقـك بإرس

. مف المرسـك التنفيذم المذككر أعاله 220المذككر؛ طبقا ألحكاـ المادة 
في حالة ما إذا أراد ىذا المتيـ المشكك ضده الطعف في قرار المجمس الكطني أماـ مجمس 

. ىي سنة كاحدةالمشترطة قانكنا كانكنية الدكلة، فيمكنو ذلؾ عمى أف يحتـر اآلجاؿ الؽ
أخيرا، إف العقكبات التأديبية التي يمكف لممجمس التأديبي تسميطيا عمى الممتيف في ك      

الطب المجاف، طبيبا كاف أـ جراح أسناف أك صيدلي، المخالؼ لقكاعد اآلداب ك أخالقيات 
ية المختصة عمى أف يتـ منع اإلنذار ك التكبيخ كما يمكنو اف يقترح لمسمطات اإلدار: الطب ىي

ىذا األخير مف ممارسة مينة الطب اك الصيدلة أك جراحة األسناف، أم القياـ بشطبو مف 
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الجدكؿ ك يمكف لممجمس أيضا أف يقترح عمى نفس السمطات اإلدارية القياـ بغمؽ المؤسسة 
          ذم رقـ مف المرسـك التنفي 217الطب، طبقا لممادة  أخالقياتك آلدابالطبية المخالفة 

. 1، المذككر أعاله1992جكيمية  06، المؤرخ في 92-276
. الجمعيات الناشطة في مجال الصحة: المطمب الثاني

صحيح أف دكر الجمعيات المدنية الناشطة في المجاؿ الصحي أقؿ شأنا مف دكر اإلدارة       
أف ىذه األخيرة متدخؿ مباشر ك رئيسي في سياسات الصحة العامة،  العامة الصحية، بإعتبار

لكف ال يمكف تجاىؿ الدكر الذم يتقـك بو ك تمعبو في أكساط الجماىير عمما ك أّف الكثير مف 
الحمالت الكقائية تعتمد في نجاحيا عمى العامميف المذككريف أعاله، أم التكعية ك التربية في 

ا مف ىذه الجمعيات المدنية تقـك بدكر في المجاؿ الطبي ال يقؿ ثـ إّف بعض. المجاؿ الصحي
أىمية عف ذلؾ المؤدل مف طرؼ المنظمات الصحية كالمجمس الكطني ألخالقيات الطب، 

الطبية بحيث تقـك الجمعيات بتطكيرىا ك  باالختصاصاتالذم تطرقنا إليو، ك ىك ذلؾ الخاص 
س نشاطيا الميف الطبية الّسيما منيـ أصحاب ليـ االختصاصاتكذا التككيف ك البحث في ىذه 

. الطبي المعني ك كذا العامة مف الميتميف بسياسات الصحة العمكمية في الكطف االختصاص
 .تعريف الجمعيات الناشطة في مجال الصحة: الفرع األول

 

ك ىي  2جمعية طبية( 14)ىذه الجمعيات الطبية يتمثؿ تعدادىا في أربعة عشرة    
؛ الشركة  Société Algérienne de Psychiatrie الشركة الجزائرية لطب األمراض العقمية

؛ الشركة الجزائرية  Société Algérienne de Médecine Interneالجزائرية لمطب الداخمي
؛ الشركة  Société Algérienne de Pneumo-phtisiologieلطب الرئة ك عالج الّسؿ

؛  الشركة الجزائرية  Société Algérienne de pathologie 2000 مراضالجزائرية لعمـ األ
 ؛ الشركة الجزائرية لمجراحة Société Algérienne de Cardiologieلطب أمراض القمب 

Société Algérienne de Chirurgie ؛ الشركة الجزائرية لجراحة األطفاؿ  
                                                           

 .، السالؼ الذكر06/07/1992، المؤرخ في 276_92المرسـك التنفيذم رقـ  -1
2WWW.ministére_de_la_santé,dz. 

http://www.ministére/
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  Société Algérienne de Chirurgie Pédiatrique الشركة الجزائرية لطب أمراض الجمد؛ 
Société Algérienne de Dermatologie؛ الشركة الجزائرية لطب الغدد ك التحّكالت الحيكية 

Société Algérienne d’Endocrinologie et Métabolisme ؛ الشركة الجزائرية لجراحة
الجزائرية لطب ؛ الشركة  Société Algérienne de Neurochirurgie الجياز العصبي

؛ الشركة الجزائرية لطب أمراض السرطاف عند Société Algérienne de Pédiatrie األطفاؿ
؛ الشركة الجزائرية لتقييـ ك عالج Société Algérienne d’Oncologie Pédiatrique االطفاؿ

 ك جمعية Société Algérienne de d’évaluation et du traitement de la douleur األلـ
 Association pour le développement de la تطكير البحث في األمراض العصبية الكراثية

recherche sur les maladies 
1
neurogénétiques. 

يجدر التنبيو في ىذا الخصكص أنيا ليس شركات بالمفيـك القانكني المتعارؼ عميو في 
كما قد يفيـ عند قراءة تسميتيا  عمـك القانكف، فيي ليست بشركات تجارية ك ليس أيضا مدنية

الّرسمية، ك غنما ىي جمعيات خاضعة لقانكف الجمعيات المدنية   ك ذلؾ بالرغـ مف إستعماؿ 
في غالبيتيا مصطمح الشركة بإستثناء األخيرة منيا الميتمة بتطكير البحث في األمراض 

ة الصحيحة عند إنشائيا العصبية الكراثية التي إستعممت مصطمح الجمعية، ك قد إتخذكا التسمي
بعكس باقي الجمعيات المذككرة، بإعتبار أف مصطمح القانكف في الشركة ال يقصد بو ك ال 

يخص العمؿ التبرعي ك التطكعي اليادؼ إلى تحقيؽ مصمحة عامة كما الحاؿ بالنسبة 
 لذلؾ العقد الذم بمقتضاه يمتـز شخصاف: لمجمعيات المدنية، ك غنما يقصد بمصطمح الشركة

طبيعياف أك إعتبارييف أك أكثر عمى المساىمة في نشاط مشترؾ بتقديـ حصة عمؿ أك ماؿ أك 
نقد ك ذلؾ بيدؼ إقتساـ الربح الذم قد ينتج أك تحقيؽ إقتصاد أك بمكغ ىدؼ إقتصادم ذم 

مف القانكف  416منفعة مشتركة كما يتحممكف الخسائر التي قد تنجر عف ذلؾ، طبقا لممادة 
 . المدني

                                                           
1 - WWW.ministére de la santé,dz. 

http://www.ministére/
http://www.ministére/
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تعتبر ىذه الجمعيات الطبية أشخاص معنكية خاضعة لمقانكف الخاص ك منظمة بمكجب      
، الذم عرؼ في مادتو 1، المتعمؽ بالجمعيات2012يناير  12المؤرخ في  06-12القانكف رقـ 

تعتبر الجمعية في مفيـك ىذا القانكف تجمع أشخاص : " الثانية الجمعية بنصيا عمى مايمي
ك يشترؾ ىؤالء . أك غير محددة عمى أساس تعاقدم لمدة محددف أك معكيي/طبيعييف ك

غير مربح مف أجؿ ترقية األنشطة لغرض ير معارفيـ ك كسائميـ تطكعا كاألشخاص في تسخ
م اإلجتماعي ك العممي ك الديني ك التربكم ك الثقاؼيعيا، السيما في المجاؿ الميني كتشجك

..." الخيرم ك اإلنسانيكالرياضي ك البيئي ك
. الطبية النظام القانوني لمجمعيات: لفرع الثانيا

أماـ كثرة ىذه الجمعيات الطبية مف جية ك تشابو أنظمتيا القانكنية مف جية أخرل، 
فطبقا لممادة . نكتفي بالتعرض لنظاـ كاحد منيا فقط عمى سبيؿ المثاؿ تؿ الخاصة بالرجاحة

ىذه الجمعية في الجراحة فقط ك ذلؾ الثانية مف نظاـ الشركة الجزائرية لمجراحة، يكمف ىدؼ 
. بالعمؿ عمى تطكير الجراحة ك المساعدة في كؿ عمؿ يتجو إلى تحقيؽ نفس ىذا اليدؼ

البحث في كؿ ما تعمؽ كما تيدؼ أيضا إلى المساىمة في التككيف المتكاصؿ ك كذا فقي      
د ىا الرئيسي مكجكىي ألجؿ ذلؾ تنشط في كامؿ التراب الكطني مع العمـ أف مقربالرجاحة؛ ك

أعضاء عضا منيـ أجانب ك أعضاء دائميف كىي تضـ أعضاء شرفييف بفي الجزائر العاصمة ك
المؤرخ في  06-12مف نظاـ الجمعية رقـ ( 08)مساعديف مع اإلشارة أنو طبقت لممادة الثامنة 

في ، ال يمكف لألعضاء الشرفييف األجانب المشاركة 2، المتعمؽ بالجمعيات2012يناير  12
. عممية اإلنتخابات بعكس باقي األعضاء المذككريف الذيف يمكنيـ المشاركة في التصكيت

فأما . كذا مف مجمس عمميلمجراحة مف جمعية عامة ك مكتب ك تتكّكف الشركة الجزائرية
مف نظاـ الجمعية الطبية المذككرة، بمثابة الجياز  16الجمعية العامة، فيي بمقتضى المادة 

                                                           

، المؤرخة في 02، المتعمؽ بالجمعيات، الجريدة الرسمية، العدد 12/01/2012المؤرخ في  06_12القانكف رقـ  -1
 .33، ص 15/01/2012

 .، المتعمؽ بالجمعيات، السالؼ الذكر12/01/2012المؤرخ في  06_12القانكف رقـ  -2
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ىي مكمفة بالفصؿ في التقارير كافة أعضاء الجمعية الطبية،كالتداكلي ليذه األخيرة كتضـ 
الخاصة بالتسيير المالي لمجمعية الطبية ك كذا في حصيمة النشاط العممي ك الكضع المعنكم 
لمجمعية، ك ذلؾ باإلضافة إلى قياميا بالمصادقة ك بتعديؿ النظاـ الداخمي لمجمعية ك بتغيير 

ب أعضاء مكتب مة كما تقـك أيضا بانتخاب اك بتعييف أعضاء الجمعية الطبية ك بإنتخااألنظ
ككذا بانتخاب أعضاء المجاف التابعة ليا ك بقبكؿ العطايا ك اليبات ك ذلؾ بعد  ىذه األخيرة

التأكد مف مطابقتيا ألىداؼ الجمعية ك المصادقة عمى قيمة اإلشتراكات السنكية ك أيضا عمى 
 .1لسنكم لمتظاىرات العمميةالبرنامج ا
أّما مكتب ىذه الجمعية الطبية، فيتكلى كظيفة تسيير ىذه األخيرة، ك ىك يضـ الرئيس  

كاحد منيـ ممثؿ الجزائر ك آخر ممثؿ ( 03)ك أعضاء آخريف كنكاب الرئيس بتعداد الثالثة 
ك مكمؼ  لجية شرؽ البالد ك الثالث ممثؿ لجية الغرب باإلضافة إلى أميف عاـ ك مساعد

كسط  أعضاء مساعديف يمثؿ األكؿ بالخزينة ك مكمؼ بالخزينة مساعد، ك يضـ أيضا ثالثة
مف نظاـ  28البالد ك الثاني جية الشرؽ ك الثالث جية الغرب؛ كما يتكلى المكتب طبقا لممادة 

تنفيذ ك تنشيط الحياة العممية لمجمعية ك بضماف إحتراـ عممية بتنظيـ الشركة الجزائرية لمجراحة 
األحكاـ النّظامية الخاّصة بالنظاـ الداخمي ك كذا لقرارات الجمعية العامة، ك يقـك المكتب أيضا 
بإعداد مشركع النظاـ الداخمي ك يقترح تعديالت األنظمة الخاصة بالجمعية الطبية ك ىك يعد ثـ 

حيات كؿ كاحد يقترح البرنامج السنكم لألنشطة العممية ك يقـك باإلضافة إلى ذلؾ بتحديد صال
مف نكاب الرئيس ك مياـ األعضاء المساعديف، كما يقـك أيضا بتسيير الذمة المالية لمجمعية 

الطبية ك يضبط قيمة مصركفاتيا ك لو أيضا صالحية التصريح بشطب أم عضك في الجمعية 
. الطبية تبعا لخطأ جسيـ يرتكبو ىذا األخير
ة الجزائرية لمجراحة كؿ ؾمف نظاـ الشر 37 أما المجمس العممي فيك يضـ طبقا لمماّدة 

الرؤساء القدامى لمجمعية الطبية ك يرأس المجمس رئيس الجمعية المذككر ك ىك مكمؼ بإعطاء 

                                                           
1 - www.societedechirurgir.dz/statut. 
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آرائو في كؿ المسائؿ المتعمقة بحياة الجمعية الطبية ك بصفة عامة في كؿ مسألة تقضي 
. الجمعية العامة بمعالجتيا في ىذا الشأف

تتجّمى أىمّية دكر الجمعيات الصحّية في . ر الجمعيات الناشطة في المجال الصحةدو: الفرع الثالث
" الييئة الصحية"عدة أمكر مف أىميا تمبية الحاجات المينية لمممارسيف الصحييف، كشراكتيا مع 

 .في رفع كفاءة القطاع الصحي ككضع البرامج كحماية المينة
كما أّف دكر ىيئة التخصصات الصحية في دعـ الجمعيات العممية، كالخطة 

االستراتيجية لمصحة العمكمية التي كضعت ىدفيا حماية كتعزيز الصحة في البالد مف خالؿ 
الكفاءات الصحية المؤىمة عمى أعمى المعايير كأفضؿ الممارسات، كتعتمد عمى عدد مف 

 .الكقاية ك العالجكل صحة األفراد المحاكر في سبيؿ تحقيؽ ك الحفاظ عؿ
الجمعيات الصحية كفتح قنكات حكار مستمرة لالرتقاء  باإلضافة إلى دعـ كمساندة ىاتو      

بعمميا، كتكجو المؤسسات الصحية نحك االىتماـ بيذه الجمعيات مف خالؿ التنسيؽ في العمؿ 
بينيا ك المشاركة في اإلعداد لمتظاىرات الصحية التي تنشط فييا لجمعيات الصحية، كما يكمف 

حية كتحسيف جكدتيا، حيث تعتبر الجية دكر الجمعيات الفعاؿ في خدمة المنظكمة الص
المختصة بالمتابعة كاإلشراؼ عمى تشكيؿ الجمعيات الصحية المندرجة تحت مظمة كزارة 

الصحة، كمراجعة أنظمتيا الداخمية، كتكفير الدعـ ليا لممارسة نشاطيا العممي كتكفير الخدمات 
مع ك الّرقي بالممارسة المينية القانكنية ليا، كمساندتيا مينيان لتؤدم دكرىا في خدمة المجت

. الصحية
كما تجدر اإلشارة إلى عدـ إنكار دكر الجمعيات الناشطة في المجاؿ الطبي بالرغـ مف       

ككنو ضئيؿ لكنو فعاؿ في عدة مجاالت منيا، اإلسياـ في مساعدة المرضى الفقراء ك المساكيف 
ىزة الطبية؛ ك كذا الرفع مف مستكل األجؿ عمى خدمات العالج ك األدكية كك مساعدتيـ لمحصك

الكعي الصحي لدل المجتمع؛ باإلضافة إلى القياـ بكاجب اإلغاثة ك تقديـ يد المساعدة في 
ات الحككمية الحاالت اإلستثنائية مثؿ الككارث الطبيعية ك أيضا القياـ بالتكاصؿ مع المؤسس

نشاط الصحي مف خالؿ عقد اؿالمحمية في المجاؿ الصحي ك مناقشة مكاضيع تيـ المجاؿ ك ك
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أك مؤتمرات في ىذا الّشأف ك كذا العمؿ عمى نشر ثقافة التطكع داخؿ ك بيف أفراد المجتمع لقاءات
. الكاحد
يتبيف مف خالؿ كؿ ما سبؽ عرضو أف إدارات الّصحة العمكمية منظمة في شكؿ ىرمي       

مركزية لمكزارة المكمفة بالصحة، مثؿ باقي إدارات القطاعات األخرل ك ذلؾ إبتداءن باإلدارة اؿ
. كصكال إلى مختمؼ المصالح الصحية المكجكدة في إدارات عمكمية عمى المستكل المحمي

غير أف ما يمّيز اإلدارة الصحية عف باقي اإلدارات العمكمية الكطني كقاعدة عامة، ىك       
ت، ذلؾ بالرغـ مف ككف المستكل الجيكم المكجكد في ىذا القطاع ك ال يكجد في باقي القطاعا

كجكده غير مدعـ بعد بحيث ىك حاليا في بدايتو، ك بإمكانو التطكر مستقبال بشكؿ أكبر، كما 
تيتـ بالصحة العامة ك تعمؿ بالتعاكف مف اإلدارة الصحية كيتبيف أيضا أف ىناؾ ىيئات تختص

الس الجيكية ك ذلؾ سكاء كانت كطنية أك جيكية، كالمجمس الكطني ألخالقيات الطب ك المج
ك الفركع النظامية التابعة لو ك أيضا كجكد جمعيات مدنية ناشطة في المجاؿ الصحي أبرزىا 

. الجمعيات المتخّصصة كؿ كاحدة منيا في مرض معيف أك نشاط ييماف الصحة العمكمية
لكف تنظيـ الصحة ال ينتيي في اإلدارة الصحية ك الييئات الصحية التي رأيناىا، ك إنما      

ىنالؾ ىيئات عمكمية صحية ك مؤسسات تعمؿ ك تختص في النشاط الصحي كالييئات 
اإلستشفائية العمكمية أك المؤسسات اإلستشفائية الخاصة، ك ىنالؾ بعض الييئات العمكمية 

الصحية بعدة بحكـ مياميا ك كظائفيا عف اإلستشفاء بحيث تختص في جانب معيف في 
ث مثال كما ىك عميو الشأف بالنسبة لممعيد الكطني لمصحة البح أكالصحة العمكمية كالتككيف 

العمكمية، ك أك مختصة بالمكاد الصيدالنية مثال كحالة الصيدلية المركزية لممستشفيات، ك ذلؾ 
. كمو ىك مكضكع دراسة الفصؿ الثاني مف ىذه المذكرة
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باإلضافة لئلطار اإلدارم لمّصحة العمكمية الخاص بتنظيـ ىذه األخيرة مف طرؼ اإلدارة       
العمكمية الصحّية ك كذا التجمعات المينية ك المنّظمات المشرفة عمى بعض الكظائؼ المعينة 

كتمؾ المتعمقة بتأديب ممتيني الّطب عند مخالفتيـ لقكاعد أخبلقيات الميف الّطبية المنكطة 
انكنا لممجمس الكطني ألخبلقيات الّطب، أك كما ىك الحاؿ أيضا بالنسبة لمتعاكف الّدكلي ؽ

الخاص بمكافحة األمراض المعدية العابرة لمحدكد ك الميتمة بو منظمة الصحة العالمية، يكجد 
باإلضافة ليذا اإلطار المذككر جانب مؤّسساتي لمّصحة بحيث تككف ىذه األخيرة مكضكع 

بعة مف طرؼ ىيئات ك مؤّسسات قد تككف ليا طبيعة إستشفائية أـ ال، ك قد تككف إىتماـ ك مت
خاضعة لقكاعد القانكف العاـ أك خاضعة لقكاعد القانكف الخاص، ك قد تخُمص كظائفيا في دعـ 
ك مساندة الييئات العمكمية اإلستشفائية، ك قد تتخصص في جانب كاحد أك بعضا مف الجكانب 

العضكية، ك قد تذىب نشاطاتيا  كالتككيف أك الخبرة أك المكاد الصيدالنية المعينة في الصحة ؾ
. ك تتجو في العبلج الطبي كما يمكف أف تخص الكقاية الصحية

لدراسة كؿ ىذه الييئات العمكمية ك المؤّسسات الخاّصة المكمفة بالّصحة العمكمية              
يتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى فكرتيف رئيسيتيف بحيث ك المشّكمة لئلطار المؤسساتي ليذه األخيرة، س

تيتـ األكلى بدراسة الييئات العمكمية ك المؤّسسات الخاّصة، اإلستشفائية، باإلضافة إلى 
ك بعدىا الييئات الصحية غير ( المبحث األكؿ)الييئات التي تقدـ الدعـ ك المساندة 

(. المبحث الثاني)الصحة اإلستشفائية ك المتخصصة في جانب كاحد أك أكثر متعمؽ ب
. العمومية و الخاصةاإلستشفائية  المؤسسات: المبحث األول

تعتبر الييئات اإلستشفائية العمكمية الّنكاة الصمبة لكؿ سياسات الّصحة العامة، بحيث          
باإلضافة إلييا يكجد أيضا . ال يمكف تصكر ىذه السّياسات دكف ىذه الييئات الصحّية العمكمية

النظاـ الصحي الجزائرم المؤسسات الصحية اإلستشفائية الخاصة الناشطة ىي األخرل في في 
ىذه السياسات الصحية؛ فتنقسـ بذلؾ المؤسسات الصحية اإلستشفائية في الجزائر إلى قسميف، 

كىنالؾ ىيئات اـ ك ال تيدؼ لتحقيؽ أرباح،بحيث ىناؾ المؤسسات مف ىي خاضعة لمقانكف الع
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زيادة عمى ىذا يكجد . انكف الخاص ك تيدؼ بعكس األكلى إلى تحقيؽ أرباحأخرل خاضعة لمؽ
. ىيئات المساندة المكجكدة لدعـ الييئات اإلستشفائية تحقيقا لمصحة العمكمية

. اإلستشفائية العمومية المؤسسات: المطمب األول
كلى تقديـ صحية عمكمية ذات طابع إدارم تتالمؤسسة العمكمية اإلستشفائية ىي مؤسسة       

كما تساىـ في رفع المستكل . مزيج مف الخدمات الصحية،الكقائية،التعميمية،التدريبية،ك البحثية
 .الصحي لمببلد

تتميز ىذه المؤسسة عف غيرىا مف المؤسسات الصحية كالمستكصفات ك العيادات في      
مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم " أنيا يعرفيا المشرع عمى. ككنو يحتكم عمى أسرة التنكيـ

ك تتميز المؤسسة العمكمية اإلستشفائية الكطنية  ."تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي
. بككنيا تقدـ خدماتيا مجانا

، المتعمؽ 1985فبراير  16المؤرخ في  05-85في ظؿ الفترة الزمنية لقانكف الصحة رقـ      
جكيمية  02المؤرخ في  11-18بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  1لممغىبترقية ك حماية الصحة ا

، صدرت أنذاؾ النصكص التنظيمية التي نظمت المؤسسات العمكمية اإلستشفائية 20182
أيضا نّظت المؤسسات العمكمية اإلستشفائية ككالقطاعات الصحية التي إستخمفت اليـك ب

المؤسسات كمراكز اإلسشفائية الجامعيةالمؤّسسات العمكمية لمّصحة الجكارية ككذلؾ اؿ
. اإلستشفائية المتخّصصة

: اإلستشفائية العمومية لممؤسساتخصائص : الفرع األول
باإلضافة إلى ككف ىذه الييئات أشخاص عمكمية خاضعة لمقانكف العاـ، فإف أىـ خاصية      

تتميز بيا ىذه الييئات الصحية كما سبؽ ذكره ىك تكفيرىا لعبلج الّطبي مجانان، ذلؾ طبقا لممادة 
ك مف خبلؿ  1985فبراير  16المؤرخ في  05-85مف قانكف الصحة السابؽ رقـ  22ك  20

" بقكليا  2018جكيمية  02المؤرخ في  11-18مف قانكف الصحة الحالي رقـ  13المادة 
                                                           

 .، السالؼ الذكر16/02/1985المؤرخ في  05_85القانكف رقـ ـــ 1
 .، السالؼ الذكر02/07/2018المؤرخ في  11_18القانكف رقـ  ػ2
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تضمف الدكلة مجانية العبلج ك تضمف الحصكؿ عميو لكمب المكاطنيف عبر كامؿ التراب 
الكطني، ك تنفذ كؿ كسائؿ التشخيص ك المعالجة ك إستشفاء المرضى في كؿ اليياكؿ العمكمية 

دكف تمؾ الخدمات التي تـ " ة لحماية صحتيـ ك ترقيتيالمصحة، ك كذا كؿ األعماؿ المكجو
جانفي  26مراجعة مجانية العبلج فييا ك المكّرسة بمكجب القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 

، الذم أعاد النظر في المقابؿ المالي الذم يدفعو المريض لقاء اإلستشفاء داخؿ 20021
التحاليؿ كإلستضافةامات كالفحص الطبي كبحيث أف الخدالمؤسسة اإلستشفائية العمكمية، 

الّطبية البيكلكجية ك فحكص الطب اإلشعاعي، كميا بمقابؿ تسعيرات محددة؛ لكف البد مف 
ك كذا المرضى المعكزيف غير المؤمنيف إجتماعيا اإلشارة أف ىذه التسعيرات ال تخص األشخاص

عية أك المرضى المصابيف الذيف تـ إستشفاؤىـ تبعا لعدكل مرضية كبائية أك لكارثة طبي
  .(السيدا)بالسرطاف أك نقص الكمى المزمنة أك إلصابتيـ بمرض فقداف المناعة المكتسبة 

. لممؤسسات العمومية اإلستشفائية و األسس التي تقوم عميها المبادئ : الفرع الثاني
تعتبر المؤسسات العمكمية اإلستشفائية أشخاص معنكية عامة مكمفة بتسيير كمرافؽ عامة     

. صحية، مما يجعميا بمبادئ المرافؽ العامة الكبلسيكية المنظمة في القانكف الجزائرم
كما سبؽ الذكر أف الييئات العمكمية اإلستشفائية في الجزائر ىي مرافؽ عمكمية صحّية         

كاء تعمؽ األمر بالمؤسسات العمكمية اإلستشفائية أك المراكز اإلستشفائية الجامعية    ك ذلؾ س
أك بالمؤّسسات اإلستشفائية المتخّصصة ك عميو؛ فيي مقيدة بالمبادئ الكبلسيكية المعركفة       

. اإلستمرارية؛ المساكاة ك المبلئمة: ك ىي كؿ مف مبادئ
: فائية العموميةمبدأ إستمرارية الهيئة اإلستش: أوال
يقصد بيذا المبدأ أف النشاط الصحي المقدـ مف طرؼ الييئات اإلستشفائية العمكمية غير     

منقطع، بحيث يتميز بإستمراريتو ك يككف مف حؽ المكاطنيف اإلنتفاع مف خدمات ىذه الييئات 
ك نجد تفسير ىذا المبدأ في المبدأ الدستكرم الذم يخص ديمكمة . اإلستشفائية بصفة متكاصمة

                                                           

المؤرخة  06، المتعمؽ بتسعيرات العبلج، الجريدة الرسمية، العدد 26/01/2002القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -1
 .04، ص 28/01/2002في
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ة، بحيث أف ىذه األخيرة ك أجيزتيا تعمؿ بصفة دائمة ك مستمرة ك غير منقطعة، لكف الدكؿ
نظـ قانكف الصحة الجزائرم مبدأ اإلستمرارية في تقديـ الخدمة الصحية دكف إنقطاع بالنسبة 

لمييئات العمكمية اإلستشفائية ك ذلؾ صراحة في حالة اإلستعجاالت الطبية المقدمة عمى 
مصالح اإلستعجاالت تعمؿ دكف إنقطاع ليؿ نيار أربعة ك عشركف ساعة  مستكاىا، بحيث أف

مف قانكف  155سا ك في كؿ أياـ السنة ذلؾ طبقا لممادة  24/24عمى أربعة ك عشركف 
يتعيف عمى جميع الكحدات الصحية "ك التي نصت عمى أنو  1"05-85"الصحة السابؽ 

اإلستعجالية أف تقدـ العبلج الطبي المستعجؿ بإستمرار، في أم ساعة مف ساعات النيار       
ك أيضا ما صرحت بو الفقرة الثانية ...." أك الميؿ إلى أم مريض بغض النظر عف مكاف سكناه

 20182جكيمية  02، المؤرخ في 11-18م رقـ مف قانكف الصحة الحاؿ 21مف المادة ( 2)
 التي نّصت عمى كجكب حصكؿ المكاطف عمى العبلجات في ىياكؿ ك مؤسسات الصحةك

السيما في حالة اإلستعجاالت ك ما يفيد في السياؽ اإلستمرارية ك عدـ اإلنقطاع عف تقديـ 
 289حكاـ المادة  الخدمات الصحية في المؤسسات العمكمية اإلستشفائية أيضا ما إقتضتو أ

الخاصة       سات العمكمية كمف قانكف الصحة الحالي أنو عمى يتعيف عمى اليياكؿ ك المؤس
. لمكيفيات التي يحددىا التنظيـك الصيدليات العمكمية ك الخاصة ضماف خدمة المناكبة طبقا 

. ذلؾ ألجؿ ضماف ىذه اإلستمرارية في تقديـ الخدمة الصحية العمكميةك
. دأ المساواة أمام الهيئات اإلستشفائية العموميةمب: ثانيا
يقصد بيذا المبدأ كضع المكاطنيف المنتفعيف مف الخدمات الصحية التي تقدميا الييئات     

اإلستشفائية العمكمية في كضعية متساكية أماميا ك ذلؾ سكاء تعمؽ األمر بحقكقيـ أك باألعباء 
ك يعتبر ىذا المبدأ الخاص . ئات الصحية العمكميةالممقاة عمى عاتقيـ جراء قصدىـ ليذه اليي

بالمرافؽ العامة ك منيا الييئات العمكمية اإلستشفائية تطبيؽ فعمي لمبدأ مساكاة المكاطنيف أماـ 
القانكف؛ فالمرافؽ العمكمية تؤدم خدمة عمكمية مثؿ اإلدارة العامة ك ىي مثؿ ىذه األخيرة 

                                                           

 . ، السالؼ الذكر16/02/1985المؤرخ في  05_85القانكف رقـ _ 1
 .، السالؼ الذكر02/07/2018المؤرخ في  11_18القانكف رقـ  ػ2
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مف الدستكر الجزائرم ألف كؿ  23ؾ طبقا لممادة ممزمة بعدـ التحيز ك القانكف يكفؿ ذؿ
مف الدستكر أيضا؛ ثـ أف الييئات العمكمية  29المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف طبقا لممادة 

اإلستشفائية المذككرة مثؿ باقي الييئات العمكمية األخرل ىي ممزمة بضماف المساكاة ما بيف 
مف الدستكر، ك يبلحظ  31ك ذلؾ طبقا لممادة  المكاطنيف ك المكاطنات في الحقكؽ ك الكاجبات

منيا الييئات اإلستشفائية كىنا األىمية التي يحظى بيا مبدأ المساكاة أماـ المرافؽ العامة 
كر ىك أسمى نص مكجكد في الدكلة العمكمية، بإعتبار أنو مكجكد قبؿ القانكف عمما أف الدست

لصحة خص مبدأ مساكاة المكاطنيف أماـ مف جيتو فإف قانكف اك. اسي لياىك القانكف األسك
مف قانكف الصحة السابؽ رقـ  11الييئات الصحية بما فييا اإلستشفائية بحيث إقتضت المادة 

يجب أف تككف اليياكؿ الصحية : "صراحة عمى ىذا المبدأ عندما نصت عمى مايمي 05_85
" ك إحتراـ كرامة اإلنساف السيكلةكفي متناكؿ جميع السكاف مع تكفير أكبر درجة مف الفعالية  

مف نفس القانكف فيي تفيد بشكؿ غير مباشر في ( 04)مف المادة الرابعة ( 2)أما الفقرة الثانية 
مقتضياتيا بأف تنظيـ المنظكمة الكطنية الصحية يككف بكيفية تسمح بتكفير حاجيات السكاف 

نفس األحكاـ أك  الصحية تكفيرا شامبل ك منسجما ك مكحدا في إطار الخارطة الصحية ك
المؤرخ في  11-18مف قانكف الصحة الحالي رقـ (03)المقتضيات نصت عمييا المادة  الثالثة 

تتمثؿ األىداؼ في مجاؿ الصحة في حماية : " ، ك ذلؾ بنصيا عمى مايمي20181جكيمية  02
ة صحة المكاطنيف عبر المساكاة في الحصكؿ عمى العبلج ك ضماف إستمرارية الخدمة العمكمي

تيدؼ : " بقكليا( 06)ك أبضا ما نصت عميو المادة  السادسة " لمصحة ك األمف الصحي
منسجمة طنيف في مجاؿ الصحة بصفة شاممة كالمنظكمة الصحية إلى التكفؿ بإحتياجات المكا

يرتكز تنظيميا ك سيرىا عمى المبادئ الشمكلية ك المساكاة في الحصكؿ عمى العبلج ك
". إستمرارية الخدمة العمكمية ك الخدمات الصحيةالتضامف ك العدؿ ك ك

يكجد في التنظيـ أحكاما تخص مبدأ المساكاة كما ىك الحاؿ في مقتضيات المادة السابعة ك     
، المتضمف مدكنة 1992جكيمية  26المؤرخ في  276-92مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 07)

                                                           

 .، السالؼ الذكر02/07/2018المؤرخ في  11_18القانكف رقـ  ــ1
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سالة الطبيب ك جراح األسناف في تتمثؿ ر: " أخبلقيات مينة الطب، التي نصت عمى مايمي
الدفاع عف صحة اإلنساف البدنية ك العقمية ك في التخفيؼ مف المعاناة، ضمف إحتراـ حياة الفرد 

الكضع كك الديف ك الجنسية ك كرامتو اإلنسانية دكف تمييز مف حيث الجنس ك السف ك العرؽ 
جراحي ، عمما كأف األطباء ك"آخر في السمـ أك الحرب اإلجتماعي كالعقيدة السياسية أك سبب

بالتالي عمكمية اإلستنشفائية المذككرة، كاألسناف المعنييف بيذه المادة يعممكف أيضا في الييئات اؿ
فإف تطبيقيـ لمقتضايتيا يشكؿ تنفيذا لمبدأ المساكاة المذككر داخؿ ىذه الييئات العمكمية 

.  الصحية
:  مبدأ المالئمة: ثالثا

ـ ك سير ىذه المؤسسات الييئات اإلستشفائية العمكمية، تكّيؼ تنظييقصد بمبدأ مبلئمة 
 اإلقتصادمالعامة ك كذا المحيط القانكني ك التطكرات التي تمس المصمحةلمتغيرات ك

، فتككف ىذه الييئات العمكمية 1اإلجتماعي الذم تكجد فيو ىذه الييئات العمكمية الصحيةك
محيطيا ك الذم مف شأنو التأثير عمى ىدفيا  مدعكة ألف تتبلءـ مع أم تغيير يطرأ عمى

 .دؼ ىك مغزل ك جكدىا ك إنشائياالرئيسي الخاص بتحقيؽ المصمحة العامة، بإعتبار ىذا الو
يبلحظ أف ىذا المبدأ الكبلسيكي الخاص بالمرافؽ العمكمية لـ يتـ ذكره في مقتضيات  ك 

المؤسسات ، المتضمف إنشاء 2007مام  19المؤرخ في  140-07مكاد المرسـك التنفيذم رقـ 
ك ال في ، 2المؤسسات العمكمية لمّصحة الجكارية ك تنظيميا ك سيرىاالعمكمية اإلستشفائية ك
ك الخاص بالمؤسسات  1997ديسمبر  02المؤرخ في  467-97المرسـك التنفيذم رقـ 

ىذا المبدأ سكل في ما نصت أما أحكاـ القانكف الصحي فبل نجد . 3اإلستشفائية المتخصصة
التربية البدنية منو، بحيث خص ىذا المبدأ في برامج الصحة المتعمقة ب 68ك 67عميو المادة 

الئمة، ترقية الممارسة الفردية تتكلى الدكلة، بكاسطة برامج ـ: "الرياضية، ك نصتا عمى مايميك
ة لحماية حد العكامؿ األساسيالرياضية ك الرياضيات التي تشكؿ ابدنية كالجماعية لمتربية اؿك

                                                           
1 - Jean François LACHAUME, Claudie Boiteau, Hélene Pauliat, op.cit, p 365. 

 .، السالؼ الذكر19/05/2007المؤرخ في  140_07المرسـك التنفيذم رقـ   -2
 .، السالؼ الذكر02/12/1997، المؤرخ في 467_97المرسـك التنفيذم رقـ  -3
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 67في المادة  تحسينيا؛ تكيؼ برامج النشاطات المنصكص عميياصحة الشخص كالمكاطنيف ك
 ".الجنس ك الحالة الصحية ك الظركؼ المعيشية لممكاطنيف ك عمميـأعبله، حسب السف ك

: اإلستشفائية العمومية المؤسساتأنواع :الفرع الثالث
تي البّد مف اإلشارة انو سيتـ التعرض في ىذا الفرع إلى المؤسسات العمكمية اإلستشفائية اؿ     

م عمى التكالي، المؤّسسة العمكمية اإلستشفائية          قيجمعيا تنظيـ قانكني مشترؾ ك
كالمؤسسة العمكمية لمّصحة الجكارية ك المركز اإلستشفائي الجامعي ك المؤّسسة اإلستشفائية 

المتخّصصة التي ليا نظاـ المؤّسسة العمكمية ذات الطابع اإلدارم، ألف ىناؾ نكع مف الييئات 
في السنكات األخيرة ليا نظاـ قانكف خاص ك ىي المؤّسسات العمكمية اإلستشفائية المستحدثة 

التي نتطرؽ إلييا كالعمكمية اإلستشفائية  ذات الطابع الخاص ك المؤسسة اإلستشفائية الجامعية 
. عمى حدة

: المؤسسة العمومية اإلستشفائية و المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية: النقطة األولى
المؤرخ  140-07نظـ المشرع ىذه المؤّسسات العمكمية بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  

، المتضمف إنشاء المؤسسات العمكمية اإلستشفائية ك المؤسسات العمكمية 2007مام  19في 
، الذم عرفيما بأنيما مؤّسسات عمكمية ذات طابع إدارم 1لمصحة الجكارية ك تنظيميا ك سيرىا

بحث تتككف . لمعنكية ك اإلستقبلؿ المالي ك المكضكعة تحت كصاية الكاليتتمتع بالشخصية ا
اإلستشفاء ك إعادة التأىيؿ كالعبلج  ة مف ىيكؿ لمتشخيص كىذه المؤّسسة العمكمية الصحيّ 

الّطبي، ك ىي تقـك بتغطية سكاف بمدية كاحدة أك مجمكعة مف البمديات، مع المبلحظة أّف مثؿ 
. اإلستشفائية منتشرة عبر كافة كاليات الكطفىذه المؤسسات 

 مف نفس المرسـك التنفيذم المذككر أعبله( 04)حددت مياـ ىذه المؤّسسة المادة الرابعة ك     
صحية لمسكاف ك ذلؾ بضماف تنظيـ بجعميا تتكفؿ بصفة متكاممة ك متسمسمة بالحاجيات اؿ

يؿ الطبي ك اإلستشفاء، ك تطبيؽ برمجة تكزيع العبلج الطبي ك التشخيص ك إعادة التأهك
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اآلفات ك البرامج الصحية الكطنية ك ضماف حفظ الصحة ك النقاكة ك مكافحة األضرار
. اإلجتماعية، ك ضماف تحسيف مستكل مستخدمي المصالح الصحية ك تجديد معارفيـ

 :المركز اإلستشفائي الجامعي: النقطة الثانية 
عبر  Centre Hospitalo- Universitaire (CHU)ينتشر المركز اإلستشفائي الجامعي      

 02المؤرخ في  467-97مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)إنحاء الببلد  ك تعرفو المادة الثانية 
المركز اإلستنشفائي الجامعي مؤّسسة عمكمية ذات طابع : " ، عرفتو كمايمي19971ديسمبر 

بالشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي ك يتـ إنشاؤىا بمكجب مرسـك تنفيذم بناءا  إدارم تتمتع
عمى إقتراح مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالّصحة ك الكزير المكمؼ بالتعميـ العالي ك البحث 
العممي ك بذلؾ يككف المركز اإلستشفائي الجامعي ىيئة عامة خاضعة لقكاعد القانكف العاـ 

مية إال ما إستثني منو بنص قانكف سكاء في تنظيمو أك في عبلقاتو الداخمية أك كاإلدارة العمك
الخارجية أك في منازعاتو القانكنية ك نزاعاتو القضائية بشكؿ مماثؿ لممؤسسات العمكمية 

اإلستشفائية كمما تـ التطرؽ غميو سابقا؛ غير أنو تختمؼ ىذه المراكز اإلستشفائية الجامعية عف 
ذلؾ بالتعاكف راسة كالبحث كالدّ كمكمية اإلستشفائية بككنيا ىيئات مكمفة بالتكّكيف المؤسسات الع

مع مؤسسات التعميـ ك التككيف العالي فيالعمـك الطبية المعنية باإلضافة إلى قياميا بمياـ 
مف نفس المرسـك ( 03)التشخيص ك الكشؼ ك العبلج ك الكقاية الصحية، طبقا لممادة الثالثة 

. التنفيذم
مف نفس المرسـك ( 04)قد عددت مياـ المراكز اإلستشفائية الجامعية المادة الرابعة ك      

، مصنفة إياىا إلى ثبلثة أصناؼ 1997ديسمبر  02، المؤرخ في 467-97التنفيذم رقـ 
: بحسب المياديف التالية

: مهام المركز اإلستشفائي الجامعي في ميدان الصحة: أوال
كالعبلج كاإلستشفاء         الميداف الّصحي بضماف نشاطات التشخيص  يتكلّى المركز في     

اإلستعجاالت الّطبية ك الجراحية ك الكقاية إلى جانب كؿ نشاط يساىـ في حماية ك ترقية ك
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صيإلاا ااإلستفاائي   اللئااا اللإلانند   اللستخّس اللمؤّس : الفصل الثاني   
 

97 
 

كذا المساىمة في إعداد نساف ك بتطبيؽ البرامج الكطنية كالجيكية كالمحمية لمصحة كصحة اإل
ك المساىمة في حماية المحيط التربكية لمييئات الصحية مية  كعايير التجييزات الصحية عؿـ
فحة األضرارك اآلفات مكاف المتعمقة بالكقاية كالنظافة كالصحة كترقيتو في الميادمك

اإلستشفائية                 يةباإلضافة إلى تكفمو بمياـ المؤسسات العمـكاإلجتماعية،
ف بالقرب مف المركز السكاء بالنسبة لمّسكاف القاطنيالمؤّسسات العمكمية لمصحة الجكارية عمى ك

تجدر المبلحظة ة ىذه الييئات العمكمية الصحية كالذيف ىـ محركميف مف تغطياإلستشفائي ك
مف ( 04)ىنا بخصكص ىذه الميمة األخيرة لممراكز اإلستشفائية الجامعية، أّف المادة الرابعة 

ياتيا القطاعات الصحية بإعتبار أف كقت ، خصت في مقتض467-97المرسـك التنفيذم رقـ 
صدكر ىذا المرسـك التنفيذم كانت ىذه الييئات الصحية ىي المكجكدة، ك ذلؾ قبؿ أف يتـ 

ديسمبر  02، المؤرخ في 467-97التنفيذم رقـ حميا بإلغاء المرسـك التنفيذم الذم نّظميا رقـ 
، الذم إستخمؼ 2007مام  19المؤرخ في  140-07، بعد صدكر المرسـك التنفيذم 19971

القطاعات الصحية بالمؤّسسات العمكمية اإلستشفائية ك المؤسسات العمكمية لمصحة الجكارية ك 
. التي كرثت ك تقاسمت معيا الصبلحيات التي كانت سابقا منكطة بالقطاعات الصحية

يتكلى المركز في ميداف التككيف   :مهام المركز اإلستشفائي الجامعي في ميدان التكوين: ثانيا
لضماف تككيف التدرج ك ما بعد التدرج في عمـك الطب بالتعاكف مع مؤسسة التعميـ العالي في 

عمـك الطب ك المشاركة في إعداد ك تطبيؽ البرامج المتعمقة بو ك بالمساىمة في تككيف 
 .مستخدمي الصحة ك إعادة تأىيميـ ك تحسيف مستكاىـ

. مركز اإلستشفائي الجامعي في ميدان البحثمهام ال: ثالثا
المركز في ميداف البحث بالقياـ في إطار التنظيـ المعمكؿ بو بكؿ أعماؿ الدراسة         يتكلى

ك البحث في ميداف عمـك الصحة ك بتنظيـ مؤتمرات ك ندكات ك أّياـ دراسية ك تظاىرات أخرل 
. تقنية ك عممية مف أجؿ ترقية نشاطات العبلج ك التككيف ك البحث في عمـك الصحة
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. التابعة لممركز اإلستشفائي الجامعيالمصالح : رابعا
: مصمحة المساعدة الطبية المستعجمة /-1

 Service d’aide médicale urgenteأنشأت مصمحة المساعدة الطبية المستعجمة      
(SAMU)        لدل بعض المراكز اإلستشفائية الجامعية بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ ،

، المتضمف إنشاء مصمحة المساعدة الطبية 1998ديسمبر  13المؤرخ في  98-423
، ك ىذه المراكز المعنية 1المستعجمة لدل المراكز اإلستشفائية الجامعية ك القطاعات الصحية
( مستشفى مصطفى باشا)بيذه المصالح ىي المركز اإلستشفائي الجامعي بالجزائر الكسطى 

؛ المركز اإلستشفائي (بكلعيد مستشفى مصطفى بف)المركز اإلستشفائي الجامعي بالبمدية 
مستشفى عبد )؛ المركز اإلستشفائي الجامعي لقسنطينة (مستشفى كىراف)الجامعي بكىراف 
؛ بيذا الخصكص (مستشفى أبف رشد) ؛ المركز اإلستئفائي الجامعي بعنابة (الحميد بف باديس

طاعات الصحية إف مكاد المرسـك التنفيذم المذككر أجازت إنشاء مثؿ ىذه المصالح لدل الؽ
التي كانت مكجكدة كقت صدكر المرسـك التنفيذم المعني ك التي تـ إستخبلفيا حاليا كما تـ 
رؤيتو سابقا بالمؤّسسات العمكمية اإلستشفائية ك أيضا كما سنراه الحقا بالمؤّسسات العمكمية 

لشخصية لمصحة الجكارية، كما يبلحظ أيضا أنو ك بالرغـ مف عدـ إستفادة ىذه المصالح با
القانكنية بإعتبارىا مجرد مصالح تابعة لممراكز اإلستشفائية الجامعية إال أنيا إستفادت بمكجب 

، بإمكانية (07)ك السابعة ( 06)أحكاـ نفس المرسـك التنفيذم، السيما منو مادتيو السادسة 
صمحة ىك الحصكؿ ك التصرؼ في إعتماداتيا ألنو طبقا لممادتيف المذككرتيف فإف رئيس ىذه الـ

اآلمر بالصرؼ الثانكم في عممية صرؼ إعتمادات التسيير التي يخصصيا لو المدير العاـ 
.  لممركز اإلستشفائي الجامعي كما أف ىذه المصالح مزكدة بعكف محاسب يتصرؼ طبقا لمتنظيـ
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مف المرسـك التنفيذم رقـ        ( 02)فيما يخص ىذه المصالح فقد عددتيا المادة الثانية ك
تتمثؿ ميمة مصمحة : "،  بنصيا عمى ما يمي19981ديسمبر  13؛ المؤرخ في 98-423

المساعدة الطبية المستعجمة في ضماف الطب الخاص باإلستعجاؿ غير اإلستشفائي ك في ىذا 
تحديد : اإلطار تتكلى مصمحة المساعدة الطبية المستعجمة المياـ اآلتية عمى الخصكص

ة طمبات النجدة ك تكفيرىا في أسرع كقت ممكف؛ ضماف طبي اإلستجابة المبلئمة أكثر لطبيع
مستمر ك إسداد نصائح ك التكجييات المستعجمة؛ تكفير كؿ معمكمة مفيدة السيما عف أسرة 

تحضير إستقباؿ الخاصة بالكظائؼ الطبية؛ تسييؿ كاإلستشفاء المتكفرة ك برامج المناكبة 
ة ك التأكد مف تكفر كسائؿ اإلستشفاء المرضى في المؤسسات الصحية العمكمية أك الخاص

المبلئمة لحالتيـ مع مراعاة حرية إختيارىـ ك تحضير عممية إستقباليـ؛ المشاركة في تطبيؽ 
البحث المتعمؽ مشاركة في مياـ التربية الصحية كالكقاية كمخطط تنظيـ األمف اإلستعجالي؛ اؿ

مجالي الصحة تككينيـ في محترفيف كعميـ رجاؿ اإلنقاذ ك اؿبيدؼ الصحة؛ أيضا المشاركة في ت
. النقؿ الصحيك

يسير مصمحة المساعدة الطبية المستعجمة، رئيس مصمحة يعيف مف ضمف أسبلؾ ك     
األطباء مف طرؼ الكزير المكمؼ بالصحة، بناءن عمى إقتراح مف المدير العاـ لممركز 

المادية          البشرية ك لمذككر بتسيير الكسائؿاإلستشفائي الجامعي ليقـك رئيس المصمحة ا
ك المالية التي يخصصيا لمصمحة المركز اإلسشافائي الجامعي؛ كما يقـك أيضا بإتخاذ كؿ 

تدبير مف شأنو ضماف التنظيـ ك حسف سير اليياكؿ التابعة لسمطتو ك يسير باإلضافة إلى ذلؾ 
إضافة إلى مدير عمى صيانة التجييزات ك الحفاظ عمييا، كما ىك جدير بالذكر  أيضا أنو 
ة المستعجمة، يختص المصمحة فإف التنظيـ اإلدارم أكجد مجمس طبي لمصمحة المساعدة الطبي

الطبي ك العممي                تقديـ إقتراحاتو بخصكص كؿ المسائؿ ذات الطابعبإبداء رأيو ك

                                                           

، 16/12/1998، المؤرخة في 94، الجريدة الرسمية العدد رقـ 13/12/1998، المؤرخ في 423_98المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .14ص 



صيإلاا ااإلستفاائي   اللئااا اللإلانند   اللستخّس اللمؤّس : الفصل الثاني   
 

100 
 

يسا      بي مف رئيس المصمحة رئالتقني المتصمة بمياـ المصمحة؛ ك يتككف ىذا المجمس الطك
. مف رؤساء اليياكؿ التقنية لممصمحة ك مف ثبلثة أطباء تابعيف ليذه األخيرةك
: المصالح و الوحدات اإلستشفائية الجامعية /-2

، 2011ديسمبر  11نّظـ ىذه المصالح ك الكحدات القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في      
ك التي إقتضت  1يتضمف تحديد المصمحة اإلستشفائية الجامعية ك الكحدة اإلستشفائية الجامعية
كحدات ( 07)مكاده عمى أف تتككف المصمحة اإلستشفائية الجامعية مف كحدتيف إلى سبع 

عية مف نفس التخصص أك مف تخصصات متكاممة ك تيتـ ىذه المصالح إستشفائية جاـ
بضماف أنشطة صحية ك أخرل متعمقة بالتككيف ك البحث ك ذلؾ كمو في تخصص العمـك 

الصحية في مجاؿ تخصصيا فيي الطبية الذم تقـك بتغطيتو؛ ك أما بالنسبة لؤلنشطة 
قية الصحة ك التسيير الصيدالني ربنشاطات التشخيص ك الكشؼ ك العبلج ك الكقاية ك تتتعمؽ

إنتاج كسائؿ العبلج الطبي ك بالنسبة لممصمحة التي تتكلى القياـ باإلستفشاء يجب تحديد ك
سريرا بحيث تتضمف أسرة اإلستشفاء ك كذا األسرة المكجية ( 60)قدرتيا القصكل بستيف 

عميـ الطمبة ك تأطيرىـ لئلستعجاالت ك أّما بالّنسبة لمتكّكيف تقـك المصمحة بضماف نشاطات ت
في مرحمة التدرج ك ما بعد التدرج في العمـك الطبية؛ ك في مجاؿ البحث تتكلى المصمحة القياـ 

. بكؿ نشاط بحث عممي في التخصص الذم تغطيو
مف نفس القرار الكزارم المشترؾ الكحدة اإلستشفائية الجامعية ( 09)عرفت المادة التاسعة      

م القاعدم لممصمحة اإلستشفائية الجامعية ثـ أككمتيا ميمة ضماف نشاط أك بأنيا الكياف الكظيؼ
ج العبلبحث كالصحة، السيما الكقاية   كاؿتخص المصمحة في مجاالت التككيف كعدة أنشطة 

الكشؼ ك إنتاج كسائؿ العبلج ك يمكف إنشاء الكحدة إما في الييكؿ البنيكم لممصمحة التابعة ك
 المذككر مع المبلحظة أف الكحدة تبقى تابعة لممصمحة المكمفة بنشاطياليا ك إما خراج الييكؿ 

تحدد : "مف نفس القرار الكزارم المشترؾ، قدرة الكحدة العبلجية بنصيا مايمي 11فصمت المادة ك
                                                           

، المتضمف تحديد المصمحة اإلستشفائية الجامعية ك الكحدة اإلستشفائية 11/12/2011المشترؾ المؤرخ في  القرار الكزارم -1
 36، ص 01/04/2012المؤرخة في  19الجامعية، الجريدة الرسمية، العدد 
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( 25)إلى خمسة ك عشريف ( 15)مف خمسة عشر : قدرة الكحدة في مجاؿ العبلج كما يأتي
أسرة في اإلنعاش ك العبلج المكثؼ ( 08)إلى ثمانية ( 06)ستة سريرا في النشاط العيادم؛ مف 

سريرا في طب األمراض ( 40)إلى أربعيف ( 20)ك اإلستعجاالت الطبية الجراحية؛ مف عشريف 
سريرا في إعادة التأىيؿ الكظيفي؛ مف ( 30)إلى ثبلثيف ( 25)العقمية؛ مف خمسة ك عشريف 

. جراحة األسنافكرسيا في ( 15)إلى خمسة عشر ( 05)خمسة 
. المؤّسسة اإلستشفائية المتخّصصة: النقطة الثالثة

 02المؤرخ في  465-97نّظـ ىذا النكع مف الييئات الصحية المرسـك التنفيذم رقـ      
، الذم يحدد قكاعد إنشاء المؤّسسات اإلستشفائية المتخّصصة ك تنظيميا         1997ديسمبر 
ك بالمرسـك 20062جكاف  13المؤرخ في  207-06التنفيذم رقـ ، المتمـ بالمرسـك 1ك تسييرىا

 204-07، ك بالمرسـك التنفيذم رقـ 20063سبتمبر  18المؤرخ في  324-06التنفيذم رقـ 
 Eétablissment، ك عرفت المؤّسسة اإلستشفائية المتخّصصة 20074جكاف  30المؤرخ في 

Hospitalier Specialisé (EHS)مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)ثانية ، مقتضيات المادة اؿ
. بجعميا ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم ليا الشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي 97-465

إف أىـ ميزة أك خاصية تتميز المؤسسة ك اإلستشفائية المتخصصة عف باقي الييئات      
شفائية الجامعية بككنيا ك كما اإلستشفائية كالمؤّسسات العمكمية اإلستشفائية أك المراكز اإلست

تدؿ عمييا تسميتيا الّرسمية مكمفة باإلعتناء ك التخصص بمرض معيف أك بداء أصاب جيازا 
أك جيازا عضكيا معينا في جسـ اإلسناف أك أخيرا بمجمكعة مف األشخاص الذيف ليـ سف معيف 

                                                           

متخصصة، ، المحدد لقكاعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية اؿ02/12/1997، المؤرخ في 465_97المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .12، ص 10/12/1997المؤرخ في  81الجريدة الرسمية، العدد 

المؤرخ في  465_97، المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 13/06/2006، المؤرخ في 207_06المرسـك التنفيذم رقـ  -2
 .27، ص 14/06/2006المؤرخ في  39، الجريدة الرسمية العدد 02/12/1997
، المؤرخ في 465_97، المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 18/09/2006، المؤرخ في 324_06المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 .13، ص 20/09/2006المؤرخة في  58، الجريدة الرسمية، العدد 02/12/1997
، المؤرخ في 465_97، المعدؿ لممرسـك التنفيذم رقـ 30/06/2007، المؤرخ في 204_07المرسـك التنفيذم رقـ  -4

 .06، ص 01/07/2007المؤرخة في  43الرسمية، العدد  ، الجريدة02/12/1997
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فإّف التسمية الّرسمية مف نفس المرسـك التنفيذم، لذلؾ ( 03)كما إقتضت ذلؾ المادة الثالثة 
لمثؿ ىذه الييئات اإلستشفائية تتضمف دائما اإلختصاص الخاص بالنشاط المكمفة بو ك يتـ ىذا 
الّنكع مف المؤّسسات اإلستشفائية بمرسـك تنفيذم بإقتراح مف كزير الّصحة ك ذلؾ بعد أخذ رأم 

د عددتيا الماّدة الخامسة الكالي ك ىي مكضكعة تحت كصاية ىذا األخير، أما المياـ المككمة فؽ
: مف نفس المرسـك التنفيذم كمايمي( 05)

العبلج ك إعادة التكييؼ الطبي  تنفيذ النشاطات الخاصة بالكقاية ك التشخيص ك
اإلستشفاء؛ كذلؾ تطبيؽ البرامج الكطنية ك الجيكية ك المحمية لمصحّة؛ أيضا المساىمة في ك

تحسيف مستكاه، ىذا ك يمكف لممؤسسة اإلستشفائية إعادة تأىيؿ مستخدمي مصالح الصحة ك 
مف المرسـك ( 06)عمى غرار الييئات الصحية العمكمية األخرل ك بمكجب المادة السادسة 

،  تقديـ تككيف في مجالي شبو الطبي 19971ديسمبر  02، المؤرخ في 465-97التنفيذم رقـ 
. سات المكمفة بيذا التكّكيفك التسّيير اإلستشفائي في إطار إتفاقيات تبـر مع المؤّس 

: تنظيم الهيئات اإلستشفائية العمومية
بعض التعّرض ألنكاع الييئات اإلستشفائية العمكمية، نتطرؽ أيضا لنظاميا اإلدارم            

. ك المالي تبعا
. اإلستشفائية العمومية لممؤسساتالتنظيم اإلداري : أوال

تتكفؿ ىذه النقطة بالتعّرض لمتنظيـ اإلدارم لممؤّسسة العمكمية اإلستشفائية ك المؤسسة      
العمكمية لمصحة الجكارية ك المركز اإلستشفائي الجامعي ك المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة 

أما المؤّسسة اإلستشفائية ذات الطابع الخاص ك المؤسسة الجامعية ذات الطابع الخاص 
ك تجدر اإلشارة ىنا أف التنظيـ اإلدارم لمييئات .تنظيميا اإلدارم عند دراستيا الحقافنتعرض ؿ

المذككرة قد فرؽ ما بيف كظيفتي التسيير ك اإلدارة، بحيث أف األكلى يتكالىا مدير الييئة أما 
الثانية فيي مف إختصاص مجمس الغدارة، غير أنو يبلحظ في حالة المؤّسسة العمكمية 

                                                           

 .، السالؼ الذكر02/12/1997، المؤرخ في 465_97المرسـك التنفيذم رقـ  -1
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أسندت سيير لمجمس اإلدارة عكض المدير كألف التنظيـ الخاص بيا أككؿ كظيفة التاإلستشفائية 
. كظيفة اإلدارة لممدير عكض مجمس اإلدارة في حيف أف العكس ىك الصحيح

يتككف مجمس اإلدارة لممؤسسة العمكمية اإلستشفائية مف ممثؿ الكالي : مجمس اإلدارة /-1
ك التأمينات اإلقتصادية ك ىيئات الّضماف اإلجتماعي  رئيسا، ك مف ممثمي كؿ مف إدارة المالية

المجمس الشعبي البمدم لبمدية مقر المؤسسة ك المجمس الشعبي الكالئية ك المستخدميف ك
الطبييف، ينتخبو زمبلؤه ك المستخدميف شبو الطبييف ينتخبو نظراؤه ك مف جمعيات المنتفعيف مف 

ينتخب في جمعية عامة ك مف رئيس المجمس خدمات المؤسسة اإلستشفائية، كممثؿ العماؿ 
الطبي ك ىـ يمثمكف أىـ المصالح المتعمقة ك الميتمة بكجكد كسير ىذه الييئة العمكمية 

يضاؼ إليو المتخّصصة نفس التككيف المذككر كالصحّية، ك لمجمس إدارة المؤسسة اإلستشفائية 
في حالة قياـ الييئة االستشفائية ممثؿ عف مؤسسة التككيف في العمـك الطبية المختصة إقميميا 

أما مجمس غدارة المركز اإلستشفائي الجامعي تأدية نشاطات جامعية إستشفائية كالمتخصصة ب
ثمي كؿ مف يضاؼ إلييـ مـىك يتككف مف نفس األعضاء كيسا كفيرأسو ممثؿ كزير الّصحة رئ

مبلؤه باإلضافة إلى رئيس األخصائييف اإلستشفائييف الجامعييف ينتخبو زكزير التعميـ العالي ك
. 1المجمس العممي لممركز اإلستشفائي الجامعية

أّما المكاضيع التي يختص مجمس إدارة ىذه الييئات بدراستيا فيي مخطط التنمية القصير      
اب الحسابات التقديرية ك الحسة العمكمية كك المتكّسط المدل ك مشركع ميزانية الييئة اإلستشفائي

البرامج السنكية مشاريع التنظيـ الداخمي لمييئة  اإلستشفائية ك يع اإلستثمار كاإلدارم ك مشار
صة بالتككيف التجييزات المرافقة كصيانتيا ك اإلتفاقيات الخاة كالتجييزات الطبيلحفظ البنايات ك

التسيير اإلستشفائي التي تبرميا المؤسسة العمكمية اإلستشفائية مع الطبي ك شبو الطبي ك
لقائمة ك المشرفة عمى ىذا التكّكيف ك العقكد المتعمقة بتقديـ العبلج المبرمة مع شركاء الييئات ا

جتماعي ك التأمينات االقتصادية المؤسسة العمكمية اإلستشفائية السيما مع ىيئات الضماف اإل
                                                           

بإعتبار أف رئيس المجمس العممي في المركز اإلستفائي الجامعي يقابمو رئيس المجمس الطبي في كؿ مف المؤسسة  -1
 .اإلستشفائية المتخصصةاإلستشفائية العمكمية ك المؤسسة 
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رل كمشركع جدكؿ تعداد المكظفيف الييئات األخالمؤسسات ككالجماعات المحميةكالتعاضديات ك
عقكد العقارات كيؿ ممكية المنقكالت كـ الداخمي لمييئة العمكمية اإلستشفائية ك إقتناء ك تحكالنظاك

. فاقاتتاإلالصفقات ك العقكد ك اإلتفاقيات كاإليجار ك قبكؿ اليبات ك الكصايا أك رفضيا ك 
، كظيفة 19971ديسمبر  02، المؤرخ في 465-97حسب المرسـك التنفيذم رقـ : المدير /-2

الييئة العمكمية اإلستشفائية فيتكفؿ بيا المدير المعيف في حالة المؤّسسة العمكمية تسيير 
اإلستشفائية كذا المؤّسسة اإلستشفائية المتخصصة بقرار مف كزير الصحة ك يعاكنو في ذلؾ 
مدراء مساعديف بينما في حالة المركز اإلستشفائي الجامعية يتـ تعييف المدير العاـ لممركز 

يذم ك ذلؾ بإقتراح مف كزير الصحة ك تنتيي ميامو بنفس األشكاؿ ك يساعده في بمرسـك تنؼ
ميتمو أميف عاما ك مدراء ك عند الضركرة مدراء الكحدات ك ىك مف يمثؿ الييئة اإلستشفائية 

ىك مف يقـك بتحضير لمدنية كىك اآلمر بالصرؼ فييا كالعمكمية أما العدالة ك في جميع الحياة ا
ىك مف يعد مشركع اد حسابات الييئة اإلستشفائية  كيات التقديرية ك كذا إعدمشاريع الميزاف

التنظيـ الداخمي ك النظاـ الداخمي لممؤسسة؛ ك ينفذ مداكالت مجمس اإلدارة ك يعد التقرير 
السنكم عف النشاط ك يرسمو إلى السمطة الكصية بعد مكافقة مجمس اإلدارة عميو ك يبـر كؿ 

إلتفاقيات ك اإلتفاقات في إطار التنظيـ المعمكؿ بو ك باإلضافة إلى ذلؾ العقكد ك الصفقات ك ا
يمارس المدير السمطة السمّمية عمى المستخدميف الخاضعيف لسمطتو ك يعيف جميع مستخدمي 

المؤسسة العمكمية اإلستشفائية بإستثناء المستخدميف الذيف تقرر طريقة أخرل لتعيينيـ، ك يمكنو 
. ؤكليتو لمساعديو األقربيفتفكيض إمضائو تحت مس

: المجمس الطبي /-3
، ك نظرا 19972ديسمبر  02، المؤرخ في 465-97طمبقا لممرسـك التنفيذم رقـ     

لخصكصية الكظيفة الصحية التي تقدميا الييئات العمكمية اإلستشفائية يكجد في ىذه األخيرة 
جياز إستشارم تقني يتمثؿ في المجمس الطبي بالنسبة لممؤسسة العمكمية اإلستشفائية 

                                                           

 .، السالؼ الذكر02/12/1997، المؤرخ في 465_97المرسـك التنفيذم رقـ  -1

 .، السالؼ الذكر02/12/1997، المؤرخ في 465_97المرسـك التنفيذم رقـ  -2
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كالمؤسسة العمكمية لمصحة الجكارية ك كذا المؤسسة العمكمية اإلستشفائية المتخصصة فبالنسبة 
لممؤّسسة األكلى يتككف ىذا المجمس مف مسؤكلي المصالح الطبية ك مف الصيدلي المسؤكؿ عف 

الصيدلة ك مف جراح أسناف ك مف مكظؼ شبو طبي ينتخبو زمبلؤه شريطة أف يككف حاصؿ 
عمى أعمى رتبة في السمؾ شبو الطبي ك مف ممثؿ المستخدميف اإلستشفائييف الجامعييف عف 

كيف يخص المؤسسة الثانية ك يضاؼ إليو ممثؿ عف المجمكعة العممية اإلقتضاء ك نفس التؾ
لمييئة اإلستشفائية المتخّصصة مف غير  المجمكعة الطبية ك أما بخصكص بالمياـ المنكطة 
بالمجمس الطبي لياتيف الييئتيف اإلستشفائيتيف العمكميتيف فيي تخص دراسة كؿ المسائؿ التي 

ني فييا سيما فيما يخص التنظيـ ية إبداء رأيو الطبي ك التؽتيـ الييئة العمكمية اإلستشفائ
الطبية ك بناء  العبلقات الكظيفية بيف المصالح الطبية ك مشاريع البرامج المتعمقة بالتجييزاتك

التقنية كاف ك برامج التظاىرات العممية كإعادة تييئتيا ك برامج الصحة ك السالمصالح الطبية ك
غاؤىا؛ ك في حالة المؤسسة العمكمية اإلستشفائية يقترح المجمس الطبي إنشاء ىياكؿ طبية أك إؿك

فضبل عف ذلؾ كؿ التدابير التي مف شأنيا تحسيف تنظيـ ىذه المؤسسة ك سيرىا، الّسيما 
مصالح العبلج ك الكقاية ك يمكف لمديرم ىذه الييئات اإلستشفائية الذم عادة يككف إدارم 

مجمس الطبي بشأف كؿ مسألة ليات طابع طبي أك عممي أك التصنيؼ ك التككيف أف يخطركا اؿ
. 19971ديسمبر  02، المؤرخ في 465-97خاصة بالتككيف، طبقا لممرسـك التنفيذم رقـ 

: المجمس العممي /-4
مثؿ ما ىك عميو في المؤّسسة العمكمية اإلستشفائية ك المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة     

تقني متمثؿ في المجمس الطبي فإنو يكجد في المركز أيف يكجد جياز طبي إستشارم ك 
اإلستشفائي الجامعي جياز مماثؿ ىك المجمس العممي الذم قـك بإقتراح كؿ إجراء لو عبلقة 

بنشاطات العبلج ك الكقاية، غير أف أكجو التشابو بيف الييتيف الصحيتيف تنتيي عند ىذا الحد، 
م الجامعي ىك منعدـ في التنظيـ اإلدارم ألف ىنالؾ جياز مكجكد في المركز اإلستشفائ

الخاص بالمؤسسات العمكمية اإلستشفائية ك ىي المجنة اإلستشارية المكمفة بمساعدة المدير 
                                                           

 .، السالؼ الذكر02/12/1997، المؤرخ في 465_97المرسـك التنفيذم رقـ  -1
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( 03)فيتككف المجمس العممي مف الرئيس الذم ينتخب مف ضمف أعضائو لمدة ثبلث . العاـ
العالي المعنية أك ممثميك عند سنكات قابمة لمتجديد ك رؤساء المصالح ك مدير مؤسسة التككيف 

أعضاء يعينيـ المدير العاـ ( 03)اإلقتضاء مسؤكلي كحدات البحث ك عضكاف إلى ثبلثة 
لممكرز اإلستشفائي الجامعي مف بيف المجمكعة العممية لمييئة الصحية العمكمية، ك أستاذ 

طبي يعينو  سنكات ك مكظؼ شبو( 03)محاضر ك أستاذ معيد ينتخبيما زمبلئيما لمدة ثبلث 
. المدير العاـ يتمتع بأعمى رتبة في سمؾ شبو الطبييف

أّما اآلراء التي يصدرىا المجمس العممي فيي تخص النقاط المتعمقة بإقامة عبلقات عممية ك    
بيف المصالح الطبية ك مشاريع البرامج الخاصة بالتجييزات الطبية ك ببناء المصالح الطبية 

إنشاء الييئات كإعادة تييئتيا ك برامج الصحة ك السكاف ك برامج التظاىرات العممية ك التقنية ك
الطبية أك إلغائيا أك اإلتفاقيات الخاصة بالتككيف ك البحث في عمـك الطب ك كذا يقترح المجمس 

 العممي كؿ اإلجراءات التي ليا عبلقة بنشاطات المصالح ك التي مف شأنيا أف تحسف تنظيـ
يشارؾ في إعداد برامج التككيف  مصالح العبلج ك الكقاية ك سيرىا ك تكزيع المستخدميف ك

البحث في عمـك الطب ك يقدر نشاط المصالح في ميداف العبلج ك التككيف ك البحث ك يطمع ك
عمى كؿ أمر ذم طابع طبي أك عممي أك تقني يفيده بو مدير المركز اإلستفائي الجامعية كما 

اف يستدعي لئلستشارة كؿ شخص قد يساعده في أشغاليف بمكجب المرسـك  يمكنو أيضا
. 19971ديسمبر  02، المؤرخ في 465-97التنفيذم رقـ 

نظرا لخصكصية المراكز اإلستشفائية الجامعية المتمثمة في كجكد : المجنة اإلستشارية /-5
اىـ ك تصادمات في الرؤل تقنية الطب بالمقابؿ لتقنيات اإلدارة، يمكف أف ينجر عف ذلؾ سكء تؼ
ات سمطكية ما بينيـ ما بيف اإلدارييف ك المستخدميف الطبييف ك شبو الطبييف ك حتى نزاع

مف المرسـك  27تفاديا لذلؾ أكجدت المجنة اإلستشارية لمقياـ بالميمة المذككرة ك في المادة ك
ة المدير العاـ تساعد المجنة اإلستشارم" ، التي تنص عمى ما يمي 467-97التنفيذم رقـ 

لممركز اإلستشفائي الجامعي في أداء ميامو ك عمى الخصكص في تطبيؽ إقتراحات المجمس 
                                                           

 .، السالؼ الذكر02/12/1997، المؤرخ في 465_97المرسـك التنفيذم رقـ  -1
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العممي ك تكصياتو ك يبلحظ أف التنظيـ الجزائرم قد إتبع  في ذلؾ جزئيا التنظيـ الفرنسي الذم 
اإلستشفائية ، في المراكز Comités Consultative Médicoux أكجد المجاف اإلسشارية الّطبية 

 الجامعية ك الييئات ك الكحدات التابعة ليا بيدؼ تمكيف كؿ مف المدير العاـ لمييئة الصحية
رئيس مجمس اإلدارة ك كذا رئيس المجاف الطبية مف أخذ إستشارات تقنية مف ىذه الّمجاف ك

إف مكف ك ستشارية لممدير العاـ فقط، حتىاإلستشارية بينما خص التنظيـ الجزائرم مساعدتيا اإل
ىذا األخير القياـ بإشراؾ كؿ مف األمني العاـ ك مدير ىياكؿ المؤسسة ك ذلؾ بتكسيع 

إجتماعات المجنة اإلستشارية  تجدر اإلشارة أنو تشمؿ المجنة اإلستشارية إضافة إلى المدير 
رؤساء مصالح ( 07)إلى سبعة ( 03)العاـ كبصفتو رئيسا رئيس المجمس العممي ك ثبلثة 

المحمس العممي ك ىي تجتمع مرة كؿ شير ك تجدر اإلشارة أيضا أف المجنة اإلستشارية يعينيـ 
. جياز مكجكد في المكرز اإلسشتفائي الجامعي فقط

. اإلستشفائية العمومية لممؤسساتالتنظيم المالي : ثانيا
مثؿ ما إعترضنا غمى دراسة التنظيـ اإلدارم، نتعرض أيضا إلى التنظيـ المالي لممؤسسة     

أما . العمكمية اإلستشفائية ك المركز اإلستشفائي الجامعي ك المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة
المؤسسة اإلستشفائية ذات الطابع الخاص ك المؤسسة الجامعية ذات الطابع الخاص فإننا 

الجدير بالذكر أف الييئات الحقا عند دراسة ىذه المؤسسات، كدراسة تنظيميما المالي سنتطرؽ ؿ
الية المذككرة أعبله مستقمة ماليان ك تحدد ميزانيتيا بقرار مشترؾ بيف كزير الصحة ك كزير الـ

، الذم يعرضو 1ذلؾ بعد عممية إعداد مشركع الميزانية مف طرؼ مدير المؤسسة اإلستشفائيةك
عمى مجمس الغدارة لدراستو في مداكلتو ليرسؿ مف بعد ذلؾ إلى السمطة الكصية بعد ذلؾ 

لممصادقة عميو، ك تتضمف ميزانية الييئات العمكمية اإلستشفائية المذككرة بابا لئليرادات ك بابا 
عانات الجماعات المحمية كآخر لمنفقات، بحيث تش اإليرادات مؿ اإليرادات عمى إعانات الدكلةكا 

عف التعاقد مع ىيئات الضماف اإلجتماعي فيما يخص العبلج المقدـ لممؤمف ليـ الناتجة 
المخصصات عيا كذكم الحقكؽ كالتعاضديات كالمؤسسات كمؤسسات التككيف؛ كإجتما

                                                           

 .المدير العاـ في حالة المركز اإلستشفائي الجامعي -1
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المكارد األخرل المرتبطة بنشاط المؤسسة كصايا كاإليرادات المختمفة كاإلستثنائية ك اليبات ك اؿ
. صادية عمى األضرار الجسديةك تعكيضات التأمينات اإلقت

أّما النفقات فيي تتضمف نفقات التسيير ك نفقات التجييز ك كؿ النفقات األخرل الضركرية      
لتحقيؽ ىدفيا ك تجدر اإلشارة أف مدير المؤسسة العمكمية اإلستشفائية ىك اآلمر بالصرؼ فيما 

حسب قكاعد المحاسبة العامة  ككفيخص النفقات ثـ إف مسؾ محاسبة ىذه الييئة اإلستشفائية م
يسند تداكؿ االمكاؿ إلى عكف محاسب معيف أك معتمد مف طرؼ كزارة المالية ك في حالة ك

اإلدارية لئليرادات  المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة يمسؾ المدير اآلمر بالصرؼ المحاسبة
. التحصيؿاإليرادات ككالمصفاة كأكامر اإلعتمادات المسجمة كالنفقات كتسجؿ محاسبةاإليرادات ك

فأّما محاسبة األكامر بالصرؼ فيي تسجؿ مبمغ اإلعتمادات المخصصة أك اإلعتمادات      
بالتفكيض ك األكامر بالدفع المقبكلة ك األرصدة المتكفرة ك أما حسابات المؤسسات اإلستشفائية 

المحاسبة المتخصصة فيي مثؿ حالة المؤّسسة اإلستشفائية العمكمية، تمسؾ حسب قكاعد 
العمكمية مع إسناد غدارة األمكاؿ إلى محاسب يعينو أك يعتمده كزير المالية كما ىك الشأف 

بالنسبة لجميع الييئات المنظمة في شكؿ ىيئات عمكمية ذات طابع إدارم ك تجدر المبلحظة 
ك السندات، ك محاسبة خاصة بالمكاد ك القيـ أف عمى المحاسب المعتمد مسؾ محاسبة عامة 

إلضافة إلى محاسبة تحميمية تمكنو مف التحكـ في التكاليؼ المختمفة أما بخصكص المحاسبة با
. العامة فيي تمسؾ كفقان لطريقة القيد المزدكج

نظرا لخصكصية المراكز اإلستشفائية الجامعية التي تتككف مف عدة ىياكؿ، فإنو يمكف منح     
، الذم يصدر تفكيض 1صرؼ الرئيسيصفة اآلمر بالصرؼ ثانكم باإلضافة إلى اآلمر باؿ

يمسؾ اآلمر بالصرؼ محاسبة إدارية الح اآلمريف بالصرؼ الثانكييف؛ كاإلعتمادات لص
اكامر اإليرادات اإلعتمادات المسجمة كالمصفاةكك النفقات تسجؿ محاسبة اإليراداتدات كلئليرا

عتمادات أك اإللصرؼ مبمغ اإلعتمادات المخصصة تسجؿ محاسبة أكامر اكالتحصيؿ ك
                                                           

المؤرخ في  467-97مف المرسـك التنفيذم رقـ  22الذم ىك المدير العاـ لممركز طبقا لمفقرة الرابعة مف المادة  -1
 .ك تنظيميا ك سيرىا، السالؼ الذكر، المحدد لقكاعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية .02/12/1997
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األرصدة المتكفرة؛ أما اآلمركف بالصرؼ الثانكييف فيـ فكيض ك كأكامر الدفع المقبكلة كبالت
إرساليا إلى اآلمر الت الدفع المقبكلة في النفقات كممزمكف بضبط الكضعيات الشيرية لحكا

. بالصرؼ الرئيسي
اعد المحاسبة إّف عممية مسؾ حسابات المركز اإلستشفائي الجامعي تككف طبقا لقك     

العمكمية مع إسنادّ إدارة األمكاؿ إلى عكف محاسب يعينو أك يعتمده كزير المالية مع التنبيو إلى 
كجكد بجانب المحاسب العمكمي الرئيسي لممركز، محاسبيف عمكميف ثانكييف لكؿ ىيئة مككنة 

. لممركز الذيف يعتمدىـ كزير المالية أك يعينيـ لذلؾ
لصرؼ فإف المحاسب المعتمد يمسؾ محاسبة عامة كفقان لطريقة محاسبة كما ىك الشأف لآلمر با

القيد المزدكج باإلضافة إلى محاسبة خاصة لممكاد ك القيـ ك السندات ك محاسبة تحميمية تسمح 
. عمى الخصكص بالتحكـ في التكاليؼ المختمفة

. المؤسسة العمومية اإلستشفائية ذات الطابع الخاص: النقطة الرابعة
باشرت السمطات العمكمية بإنشاء مجمكعة مف الييئات العمكمية اإلستشفائية بمكجب      

مراسيـ تنفيذية، ليا نظاـ قانكني خاص غير مستند لؤلطر القانكنية ك التنظيمية لمييئات 
 140-07العمكمية اإلستشفائية التي رأيناىا أعبله، ك ذلؾ قبؿ صدكر المرسـك التنفيذم رقـ 

، المتضمف إنشاء المؤسسات العمكمية اإلستشفائية ك المؤسسات 2007مام  19المؤرخ في 
فمثبل قبؿ صدكر ىذا المرسـك األخير ك في ظؿ سرياف المرسـك . 1العمكمية لمصحة الجكارية

، المحدد لقكاعد 1997ديسمبر  02المؤرخ في  466-97الذم سبقو أم المرسـك التنفيذم رقـ 
عات الصحية الممغى، أنشأت الّسمطات العمكمية بعضا مف ىذه إنشاء ك تنظيـ ك سير القطا

الييئات العمكمية اإلستشفائية بمكجب نصكص تنظيمية شبيية بالنصكص التنظيمية التي 
كما ىك الحاؿ مثبل بالنسبة لممرسـك التنفيذم  466-97صدرت بعد إلغاء المرسـك التنفيذم رقـ 

لمتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لعيف ، ا2005نكفمبر  30المؤرخ في  459-05رقـ 

                                                           

 .، السالؼ الذكر19/05/2007المؤرخ في  140_07المرسـك التنفيذم رقـ _ 1
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أكتكبر  28المؤرخ في  384-06، مثبل ك المرسـك التنفيذم رقـ 1تمكشنت ك تنظيميا ك سيرىا
 2، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لعيف الترؾ بكالية كىراف، ك تنظيميا ك سيرىا2006

ائية عمكمية ذات طابع خاص بنفس األسمكب أنشأت نفس السمطات العمكمية مؤسسة إستشؼك
المتعمؽ بالقطاعات الصحية، أم في ظؿ سرياف  466-97بعد إلغاء المرسـك التنفيذم رقـ 

، المتعمؽ بالمؤسسات العمكمية اإلستشفائية ك المؤسسات 140-07المرسـك التنفيذم رقـ 
 01خ في المؤر 209-07العمكمية لمصحة الجكارية، ك ذلؾ بإصدارىا لممرسـك التنفيذم رقـ 

كالية قسنطينة، ك تنظيميا -، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لديدكش مراد2007جكيمية 
، فكؿ ىذه الييئات العمكمية اإلستشفائية المذككرة، سكاء منيا ما تـ إنشاؤه قبؿ أك بعد 3ك سيرىا

ائية، ليا ، المنظـ حاليا لممؤسسات العمكمية اإلستشؼ140-07صدكر المرسـك التنفيذم رقـ  
القكاعد، تحمؿ نفس نظيمية التي أنشأتيا متطابقة  كقكاسـ مشتركة بحيث أف نصكصيا الت

بالرغـ مف ذلؾ فيي كميا لـ تتأسس ك لـ تتخذ طبقا لمنصكص التنظيمية المرجعية ك العامة ك
ك ىك  466-97المنظمة لمييئات اإلستشفائية العمكمية في الكطف، أم المرسـك التنفيذم رقكـ 

ؿ ، أم المرسـك سارم المفعك140-07المرسـك السابؽ ك الممغى، أك المرسـك التنفيذم رقـ 
إنما بعكس ذلؾ تماما إنتيجت السمطات العمكمية فيما يخص كؿ ىذه الييئات حاليا؛ك

اإلستشفائية العمكمية المذككرة أعبله، نظاـ قانكني خاص بيا ك مختمؼ عف باقي الييئات 
، الممغى،         466-97ة، كالقطاعات الصحية في ظؿ المرسـك التنفيذم رقـ العمكمية اإلستشفائي

، سارم 140-07أك المؤسسات العمكمية اإلستشفائية المنظمة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
" المؤسسة العمكمية ذات الطباع الخاص"المفعكؿ، ك أتت بنظاـ جديد ك خصت بػ 

Etablissment Public à caractére spésifique. 
                                                           

مؤسسة اإلستشفائية لعيف تمكشنت ، المتضمف إنشاء اؿ30/11/2005، المؤرخ في 459_05المرسـك التنفيذم رقـ -1
 .04، ص 04/12/2005، المؤرخة في 78تنظيميا، الجريدة الرسمية، العدد ك
، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لعيف الترؾ بكالية 28/10/2006المؤرخ في  384_06المرسـك التنفيذم رقـ  -2

 .03، ص 05/11/2006، المؤرخة في 70كىراف، ك تنظيميا كسيرىا، الجريدة الرسمية، العدد 
المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لديدكش مراد، كالية  ،01/07/2007المؤرخ في  209_07المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 .06، ص 08/07/2007، المؤرخة في 44قسنطينة ك تنظيميا ك سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد 
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ك ميما يكف مف أمر فإف ىذه المراسيـ التنفيذية المنشئة لمثؿ ىذه المؤسسات االستشفائية       
ىذه الييئات بنفس التعريؼ كما يمكف مبلحظتو ( 02)العمكمية، كميا عرفت في مادتيا الثانية 

 459-05مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)عرفت المادة الثانية : مف خبلؿ المثاليف اآلتييف
، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لعيف تمكشنت ك تنظيميا 2005نكفمبر  30المؤرخ في 

المؤسسة اإلستشفائية لعيف تمكشنت مؤسسة عمكمية ذات طابع : "ك سيرىا، بنصيا مايمي
خاص تتمتع بالشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي ك تكضع تحت كصاية الكزير المكمؼ 

 01المؤرخ في  209-07مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)لمادة الثانية ؛ كما عرفت ا"بالصحة
كالية قسنطينة، ك تنظيميا -، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لديدكش مراد2007جكيمية 
المؤّسسة اإلستشفائية ديديكش مراد مؤسسة عمكمية ذات طابع : " ، بنصيا مايمي1ك سيرىا

ك تكضع تحت كصاية الكزير المكمؼ اإلستقبلؿ المالي، ية المعنكية كخاص تتمتع بالشخص
األمر كذلؾ بالنسبة لباقي التعاريؼ خبلؿ ذلؾ تطابؽ التعريفيف كميا كفيتبيف مف ". بالصحة

المنصكص عمييا في المراسيـ التنفيذية األخرل المنشئة لمثؿ ىذه الييئات العمكمية 
. اإلستشفائية

لؼ المؤسسة اإلستشفائية ذات الطابع الخاص في إطار طبقا ليو النصكص التنظيمية تؾ     
السياسة الكطنية لمصحة بالتكفؿ بصفة متكاممة باإلحتياجات الصحية لسكاف الكالية التي 

: تغطييا ك كذا سكاف الكاليات المجاكرة، ألجؿ تحقيقي ذلؾ تقـك بالمياـ التالية
ك الكقاية ك إعادة التأىيؿ ضماف نشاطات في مياديف التشخيص ك الفحص ك العبلج      

الطبي ك اإلستشفاء ك كؿ نشاط يساىـ في حماية الصحة ك ترقيتيا؛ أيضا تطبيؽ برامج 
الصحة الكطنية ك الجيكية ك المحمية؛ ك كذا المساىمة في حماية المحيط ك ترقيتو في المياديف 

ات اإلجتماعية؛ كذلؾ التابعة لمكقاية ك النظافة الصحية ك النقاكة ك مكافحة األضرار ك اآلؼ
المساىمة في حماية المشاركة في تطكير كؿ األعماؿ ك المناىج ك الطرؽ ك األدكات التي 

                                                           

، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لديدكش مراد، كالية 01/07/2007المؤرخ في  209_07المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .06، ص 08/07/2007، المؤرخة في 44يميا ك سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد قسنطينة ك تنظ
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ترمي إلى ترقية تسيير عصرم ك فعاؿ لمكاردىا البشرية ك المادية ك المالية؛ باإلضافة إلى 
ج المتخصص ضماف النشاطات المرتبطة بالّصحة اإلنجابية ك التخطيط العائمي ك تنظيـ العبل

ك برمجة تقديمو قصد التكفؿ ببعض األمراض، ك كذا إقتراح األعماؿ المتعمقة بتحسيف 
. المستخدميف ك تجديد معارفيـ ك المساىمة في ذلؾ

. التنظيم اإلداري لممؤسسات العمومية اإلستشفائية ذات الطابع الخاص: المطة األولى
 2005نكفمبر  30المؤرخ في  459-05بإستقراء أحكاـ كؿ مف المرسـك التنفيذم رقـ   

، مثبل ك المرسـك 1المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لعيف تمكشنت ك تنظيميا ك سيرىا
، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية 2006أكتكبر  28المؤرخ في  384-06التنفيذم رقـ 

، يسير المؤسسة العمكمية اإلستشفائية ذات 2ىراف، ك تنظيميا ك سيرىالعيف الترؾ بكالية ك
. الطابع الخاص مدير عاـ ك يديرىا مجمس إدارة ك ليا ىيئة إستشارية تقنية ىي المجمس الطبي

يّضـ مجمس إدارة ىذه الييئات أعضاء ىـ ممثؿ الكزير المكمؼ بالصحة   .مجمس اإلدارة: أوال
ممثؿ عف التأمينات  البحث العممي ك المالية باإلضافة إلىعميـ العالي ك، ممثمي كزارات الترئيسا

م الكالئي لمكالية ممثؿ عف ىيئات الضماف اإلجتماعي ك ممثؿ عف المجمس الشعباإلقتصادية ك
ممثميف لجمعيات بي البمدم لبمدية مقر المؤسسة، كممثؿ عف المجمس الشعمقر المؤسسة ك

ممثؿ عف المستخدميف مف بيف الجمعيات األكثر تمثيبل كالمرتفقيف يعينيما كزير الصحة 
الطبييف ينتخبو نظراؤه ك ممثؿ عف المستخدميف شبو الطبييف ينتخبو نظراؤه ك رئيس المجمس 

الطبي لممؤسسة أما المدير العاـ لمييئة فيك يشارؾ في إجتماعات مجمس اإلدارة بصكت 
 .ستشارم ك ىك مف يتكلى أمانتوإ
لييئة كالمشاريع السنكية      أما مداكالت ىذ المجمس، فيي تخص مكاضيع السياسة العامة ؿك  
إقتناء المنقكالت عمميات اإلستثمار ككالنفقات ك الحسابات التقديرية لئليراداتات كمتعددة السنكك

إعداد مشركع الكصايا أك رفضيا؛ كالتصرؼ فييا كقبكؿ اليبات كر عقكد اإليجاكالعقارات ك
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لتعكيضات اتكظيؼ المستخدميف ك تككينيـ   ككذا األجكر كميزانية الييئة ك المخططات ك
إقتراح إنشاء كا ك اإلتفاقيات كاإلتفاقات كالعقكد ك الصفقات النظاـ الداخمي لممؤسسة ك تنظيموك

الحصائؿ ك تقرير لية المنصرمة كالمالي لمسنة المامصالح ك إلغائيا ك كذا القركض ك التسيير 
النشاط؛ كما يدرس المجمس كؿ المسائؿ التي يعرضيا عميو كزير الصحة أك المدير العاـ لمييئة 
ك يصادؽ عمى نظامو الداخمي خبلؿ دكرتو األكلى   ك يتداكؿ حكؿ سياسة الييئة فيما يخص 

كاحدة في السنة عمى األقؿ  حقكؽ المرتفقيف ك نكعية اإلستقباؿ ك التكفؿ بالمرضى ك ذلؾ مرة
 2005نكفمبر  30المؤرخ في  459-05بناءن عمى نص كؿ مف المرسـك التنفيذم رقـ 

، مثبل ك المرسـك 1المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لعيف تمكشنت ك تنظيميا ك سيرىا
اإلستشفائية ، المتضمف إنشاء المؤسسة 2006أكتكبر  28المؤرخ في  384-06التنفيذم رقـ 

. 2لعيف الترؾ بكالية كىراف، ك تنظيميا ك سيرىا
المدير العام : ثانيا
يعيف مدير المؤسسة االستشفائية العمكمية ذات الطابع الخاص بمرسـك رئاسي ك تنيى     

ميامو حسب نفس األشكاؿ، ك يساعده في ميامو أميف عاـ ك مديريف يعينكف بمكجب قرار 
ىك مكمؼ بتحقيؽ األىداؼ المنكطة بالييئة ك يسير عمى تنفيذ  الكزير المكمؼ بالصحة ك

البرامج التي يحددىا مجمس اإلدارة ك يتكلى تسيير الييئة العمكمية المذككرة في إطار إحتراـ 
ألجؿ ذلؾ يقـك بإعداد برامج النشاطات ك يعرضيا عمى تشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما، كاؿ

ئة ك يمثميا أماـ العدالة ك في جميع أعماؿ الحياة المدنية    مجمس اإلدارة ك يتصرؼ بإسـ اليي
 ك يمارس السمطة السممية عمى جميع المستخدميف الذيف تقرر طريقة أخرل لتعيينيـ ك يعد

النفقات ك يعد ميزانية المؤسسة اإلستشفائية ك يعد حصيمة النتائج الحسابات التقديرية لئليرادات ك
الصفقات ك يعد مشركعي  ؿ اإلتفاقيات ك اإلتفاقات ك العقكد كك كالحسابات، ك كذا يبـر ؾ
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النظاـ الداخمي لمييئة ك يعد في نياية كؿ سنة مالية تقريرا سنكيا عف النشاطات مرفقا التنظيـ ك
. بجداكؿ حسابات النتائج التي يرسميا إلى السمطات المعنية

. المجمس الطبي: ثالثا
ضاء ىـ مسؤكلي يعتبر المجمس الطبي جياز استشارم ك تقني داخؿ الييئة ك يضـ أع    

راح أسناف يعينو الصيدلي المسؤكؿ عف الصيدلية بالييئة اإلستشفائية، ك جالمصالح الطبية، ك
شبو طبي ينتخبو نظراؤه مف أعمى رتبة في سمؾ شبو الطبييف؛ ك تككف مدة المدير العاـ، ك

سنكات قابمة لمتجديد، ك ينتخب المجمس الطبي مف بيف أعضائو ( 03)الثة عضكية ىؤالء ث
. المذككريف رئيسا ك نائب رئيس

نكفمبر  30المؤرخ في  459_05يكمؼ المجمس الطبي طبقا لممرسـك التنفيذم رقـ     
،  بإبداء رأيو 1، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية لعيف تمكشنت ك تنظيميا ك سيرىا2005

خصكص مكاضيع حددىا التنظيـ ك ىي برامج الصحة التي تتكفؿ بيا الييئة، ك مشاريع ب
ئيا ك برامج التظاىرات العممية البرامج المتعمقة بالتجييزات الطبية ك إنشاء مصالح ك إلغا

المؤسسة ة، ك كذا برامج ك مشاريع البحث كإتفاقيات التككيف ك البحث في مجاؿ الصحكالتقنية ك
. ك النكعية ك تنظيـ ك تقييـ أشغاؿ البحث ك كؿ مسألة يعرضيا عميو المدير العاـك اإلتصاؿ 

. كما يتكلى المجمس الطبي إعداد نظامو الداخمي ك ىك مف يصادؽ عميو خبلؿ دكرتو األكلى
. التنظيم المالي لممؤسسة العمومية اإلستشفائية ذات الطابع الخاص: المطة الثانية

             لمنصكص عمييا في كؿ مف أحكاـ كؿ مف المرسـك التنفيذم رقـتتشابو أحكاـ التنظيـ ا 
ية لعيف تمكشنت ، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائ2005نكفمبر  30المؤرخ في  05-459
 2006أكتكبر  28المؤرخ في  384-06تنظيميا ك سيرىا، مثبل ك المرسـك التنفيذم رقـ ك

، عمى 2اإلستشفائية لعيف الترؾ بكالية كىراف، ك تنظيميا ك سيرىاالمتضمف إنشاء المؤسسة 
بحيث تتكّكف ميزانية المؤسسة العمكمية اإلستشفائية ذات الطابع الخاص مف  ،سبيؿ المثاؿ
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بابيف إثنيف، بحي األكؿ خاص باإليرادات ك الثاني يتعمؽ بالنفقات؛ فيضـ باب اإليرادات 
المحمية ك اإليرادات الناتجة عف التعاقد مع ىيئات الضماف  إعانات الدكلة ك إعانات الجماعات

اإلجتماعي ك التخصيصات اإلستثنائية ك األمكاؿ الخاصة المرتبطة بنشاطيا، ك كذا تسديدات 
أما باب . التأمينات اإلقتصادية ك كؿ المكارد األخرل المرتبطة بنشاط الييئة اإلستشفائية

يير ك نفقات التجييز، ك كؿ النفقات األخرل المرتبطة النفقات، فيك يشتمؿ عمى نفقات التس
يؤدم ة طبقا لممخطط الكطني لممحاسبة كبنشاطيا، ك تمسؾ حسابات الييئة اإلستشفائية المذككر

أما محافظ حساباتيا فيك معيف مف طرؼ ىذا . ىذه الميمة عكف محاسب يعينو كزير المالية
 .صحةالكزير األخير باإلشتراؾ في ذلؾ مع كزير اؿ

ك ىك جدير بالذكر أنو يتـ إرساؿ حصيمة حسابات اإلستغبلؿ المرفقة بالتقرير السنكم عف     
نشاط الييئة اإلستشفائية لمسمطة الكصية أم كزارة الصحة، ك تبقى الييئة المذككرة خاضعة 

لممؤسسات مف المراسيـ التنفيذية المنظمة  27لمرقابة البلحقة لؤلجيزة المؤىمة قانكف طبقا لممادة 
. المذككرة أعبله

. المؤسسة اإلستشفائية الجامعية ذات الطابع الخاص: النقطة الخامسة
أكت  13المؤرخ في  270-03أنشأت السمطات العمكمية بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ     

، مؤسسة 1، المتضمف إنشاء المؤسسة اإلستشفائية الجامعية لكىراف ك تنظيميا ك سيرىا2003
، ك عرفيا Etablissement Hospitalier et Universitaire (E.H.U)إستشفائية جامعية 
بالشخصية المعنكية  بالمؤسسة العمكمية ذات الطابع الخاص ، تتمتع( 02)في مادتو الثانية 

ىي مكضكعة إداريا تحتا كصاية كزير الصحة؛ أما بيداغكجيا فيي كاإلستقبلؿ المالي ك
البحث العممي، مع المبلحظة أف تعريؼ الكصاية كصاية كزير التعميـ العالي كتحت مكضكعة 

البيداغكجية ىك نفسو في المرسكميف التنفيذييف المنظميف لمييئتيف العمكميتيف المتشابيتيف أم 
المركز اإلستشفائي الجامعي الذم رأيناه أعبله ك المؤسسة اإلستشفائية الجامعية ذات الطابع 

                                                           

اإلستشفائية الجامعية لكىراف  ، المتضمف إنشاء المؤسسة13/08/2003رخ في ، المؤ270_03الرئاسي رقـ المرسوم  -1
 .06، ص 13/08/2003، المؤرخة في 48تنظيميا ك سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد ك
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بصفة كاضحة أف  270-03مف المرسـك الرئاسي رقـ ( 01)ت المادة األكلى الخاص، ك بيف
ىذه الييئة خاضعة ألحكامو، لذا فإنيا تككف بذلؾ أقصت مقتضيات مكاد المرسـك التنفيذم رقـ 

المراكز اإلستشفائية الجامعية  ، المحدد لقكاعد إنشاء1997ديسمبر  02المؤرخ في  97-467
مف مجاؿ التطبيؽ، أم بنفس المنيجية ك األسمكب الذم رأيناه سابقا  1تنظيميا ك سيرىاك

. بخصكص المؤسسة العمكمية االستشفائية ذات الطابع الخاص
المؤسسة بيف المركز اإلستشفائي الجامعي كبالنقيض لحالة النظاـ القانكني المفرؽ ما ك 

يف كؿ كاحدة مف ىاتيف الييئتاإلستشفائية الجامعية ذات الطابع الخاص، فإف المياـ المنكطة ؿ
السالفي  متطابقة بالنظر إلى مقتضيات مكاد المرسكميف التنفيذييفالعمكميتيف تكاد تككف نفسيا ك

ذلؾ سكاء في الجانب الصحي أك الجانب المتعمؽ بالتككيف أك البحث، فميا نفس المياـ الذكر، ك
لكف األمر ليس بنفس . جامعيالتي سبؽ لنا التعرض ليا عند دراسة المركز اإلستشفائي اؿ

. التطابؽ شبو الكامؿ بالنسبة لمتنظيـ اإلدارم لمييئتيف اإلستشفائيتيف الجامعيتيف المذككرتيف
 270-03مف المرسـك الرئاسي رقـ  28جدير بالذكر أخيرا أف الدكلة ممزمة، طبقا لممادة ك

الضركرية لتأدية مياميا حتى تمكنيا بتزكيد المؤسسة اإلستشفائية الجامعية المذككرة بالكسائؿ 
. مف تحقيؽ األىداؼ التي كمفت بيا

. التنظيم اإلداري لممؤسسة اإلستشفائية الجامعية ذات الطابع الخاص: المطة األولى
يسير : " عمى مايمي2 270-03مف المرسـك الرئاسي رقـ ( 07)نّصت المادة السابعة      

إدارة ك يديرىا مدير عاـ، يساعده في ممارسة سمطاتو المؤسسة اإلستشفائية الجامعية مجمس 
فيبلحظ ىنا أيضا أف كظيفة التسيير مككمة إلى مجمس اإلدارة ك كظيفة اإلدارة " مجمي عممي

. مككمة لممدير العاـ
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 :مجمس اإلدارة: أوال
يضـ مجمس إدارة المؤسسة اإلستشفائية الجامعية  270-03طبقان المرسـك الرئاسي رقـ      

لكىراف أعضاء ىـ ممثؿ كزير الصحة رئيسا؛ ك ممثمي كزارات التعميـ العالي ك البحث العممي؛ 
ك العمؿ ؛ باإلضافة إلى رئيس المجمس العممي لمييئة اإلستشفائية الجامعية، ك المدير العاـ 

كالة الكطنية لتطكير عمـك الصحة ك مسؤكؿ مؤسسة التككيف في العمـك الطبية ك ممثبلف لمك
عف المستخدميف اإلستشفائييف الجامعييف مف صؼ اأّلستاذية ينتخبيما زمبلؤىما باإلضافة إلى 
ممثؿ عف التأمينات اإلقتصادية ك ممثؿ عف ىيئات الضماف اإلجتماعي ك ممثؿ عف كؿ فئة 

ا الييئة اإلستشفائية الجامعية ية لمعبلج مكجكدة ك في المنطقة التي تغطيومف مؤسسة عمـك
ممثؿ عف المجمس الشعبي الكالئي لمكالية مقر المؤسسة اإلستشفائية الجامعية ك ممثبلف عف ك

ممثبلف  كجمعيات المرتفقيف يعينيما الكزير المكمؼ بالصحة مف ضمف الجمعيات األكثر تمثيبل
ك يحضر المدير العاـ إجتماعات مجمس اإلدارة بصفة . بيما زمبلؤىماعف المستخدميف ينتخ

 . إستشارية، أما أمانة ىذه المجمس فتتكليا المديرية العامة لمييئة اإلستشفائية المذككرة
ك تختص مكاضيع مداكالت مجمس اإلدارة مكاضيع حددىا التنظيـ كالسياسة العامة لمييئة      

مشاريع السنكية ك متعددة السنكات لمييئة المذككرة ك البيانات التقديرية اإلستشفائية الجامعية ك اؿ
الت ك العقارات كعقكد اإليجار لئليرادات ك النفقات، ك عمميات اإلستثمار ك إقتناء المنقك

تككيينيـ التصرؼ فييا ك قبؿ اليبات ك الكصايا أك رفضيا ك مخططات تكظيؼ المستخدميف كك
ة اإلستشفائية الجامعية كىيكمياالتنظيمي ت ك النظاـ الداخمي لمييئالتعكيضاك كذا األجكر ك
اليياكؿ اإلستشفائية الجامعية  اإلتفاقات ك العقكد ك الصفقات ك إقتراحّ إنشاءكاإلتفاقيات ك

ك يقـك مجمس . حصائؿ النشاطية المنصرمة كإلغائيا ك القركض ك التسيير المالي لمسنة الماؿك
ؿ المسائؿ التي يطرحيا عميو كزير الصحة أك المدير العاـ لمييئة اإلدارة أيضا بدراسة ؾ

اإلستشفائية المذككرة، كما أنو ىك مف يقـك بإعداد نظامو الداخمي خبلؿ دكرتو األكلى ك يقـك 
. بالمصادقة عميو
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ك تجدر اإلشارة، أف عمى مجمس اإلدارة المداكلة مرة كاحدة عمى األقؿ في السنة حكؿ سياسة  
. التكفؿ بيـكؽ المرتفقيف ك نكعية اإلستقباؿ  اإلستشفائية الجامعية فيما يخص حقك المؤسسة

. المدير العام: ثانيا
يعيف المدير العاـ لممؤسسة اإلستشفائية الجامعية ذات الطابع الخاص لكىراف بمكجب     

المعنية     ، ك ىك مف يتكلى تحقيؽ األىداؼ المنكطة بالييئة 1 270-03مرسـك رئاسي رقـ 
ك يسير عمى تنفيذ البرامج التي يحددىا مجمس اإلدارة، ك ألجؿ ذلؾ يقـك المدير العاـ بنفس 
المياـ التي رأيناىا سابقا ك الخاصة بمياـ المدير العاـ لممركز اإلستشفائي الجامعي المعددة 

. المنظـ لياتو الييئة األخيرة 467-97بمكجب مكاد المرسـك التنفيذم رقـ 
. المجمس العممي: ثاثال
 13، المؤرخ في 270-03مف المرسـك الرئاسي رقـ ( 17)إقتضت المادة السابعة عشر     
( 15)إلى خمسة عشر ( 12)، عمى أف يضـ المجمس العممي مف إثنى عشر 2 2003أكت 

عضكا تنتخبيـ المجمكعة العممية لممؤسسة اإلستشفائية الجامعية مف ضمنيا ك ذلؾ لمدة ثبلث 
أما ميمة . سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة لتمثؿ إختصاصات ىذه المجمكعة المذككرة( 03)

بيف الكزيريف  تحديد قائمة ىذه اإلختصاصات، فقد أسندت لقرار كزارم مشترؾ الحؽ ما
أما مياـ المجمس العممي لمييئة اإلستشفائية المكمفيف بالصحةكبالتعميـ العالي كبالبحث العممي ك

فيي نفسيا ك مماثمة لتمؾ التي رأيناىا سابقا ك الخاصة بمياـ المجمس العممي  الجامعية ،
. 467-97لممركز اإلستشفائي الجامعي المعددة بمكجب مكاد المرسـك التنفيذم رقـ 

. لجان المؤسسة اإلستشفائية الجامعية: رابعا
الكساطة       المصالحة كلجنة ىما ( 02)زكدت المؤسسة اإلستشفائية الجامعية بمجنتيف      

متعددة السنكات       لسنكية كلجنة اإلشراؼ عمى مشركع الييئة المتعمقة باألىداؼ العامة اك
كالبحث              شاطاتيا سيما في مياديف العبلج كالتككيف العاليإستراتيجيات تطكير فك

                                                           

 .، السالؼ الذكر13/08/2003المؤرخ في  270_03المرسـك الرئاسي رقـ  -1

 .، السالؼ الذكر13/08/2003المؤرخ في  270_03المرسـك الرئاسي رقـ _ 2
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اإلعبلـ؛ ك قد بينت المسعى اإلجتماعي ك اإلتصاؿ الداخمي ك الخارجي ك تسيير منظكمة ك
عمى أف يتـ تحديد تشكيمة ىاتيف  270-03مف المرسـك الرئاسي رقـ  18مقتضيات المادة 

. المجنتيف كيفية سيرىما بقرار مف كزير الصحة
حقكؽ المرتفقيف  احتراـسير عمى تجدر اإلشارة أف لجنة المصالحة ك الكساطة مكمفة باؿك    
قباؿ األشخاص المرضى ك أقاربيـ ك التكفؿ بيـ ك تقدـ كذا المساىمة في تحسيف نكعية إستك

أيضا إقتنراحاتيا في ىذا المجاؿ ك يتـ إعبلميا بجميع الطعكف المقدمة مف طرؼ مرضى 
الييئة اإلستشفائية المذككرة ك كذا الرد عمى  ىذه الطعكف ك في حالة فشؿ المصالحة تقـك ىذه 

س إدارة المؤسسة اإلستشفائية الجامعية طبقا المجنة بتحكيـ يككف قابؿ لمطعف فيو لدل مجؿ
ك أما لجنة اإلشراؼ المذككرة أعبله، فيي تقـك بمساعدة .  مف نفس المرسـك الرئاسي 20لممادة 

. المدير العاـ لممؤسسة في إعداد مشركع المؤسسة اإلستشفائية الجامعية
. التنظيم المالي: المطة الثانية

يرادات كأخر لمنفقات          ستشفائية الجامعية مف باب لئلتتككف ميزانية المؤسسة اإل     
يشتمبلف كبلىما عمى نفس مككنات بابي ميزانية المراكز اإلستشفائية الجامعية اليت سبؽ ك

التطرؽ إلييا، بحيث تمسؾ حسابات ىذه الييئة اإلستشفائية طبقا لممخطط الكطني لممحاسبة     
ينو كزير المالية؛ أما محافظ حسابات العمكمية فيك يعينو ك يقـك بيذه الميمة عكف محاسب يع

أيضا كزير المالية باإلشتراؾ في ذلؾ مع كزير الصحة ك ىك جدير بالذكر اخيرا أنو يتـ إرساؿ 
حصيمة حسابات اإلستغبلؿ المرفقة بالتقرير السنكم عف نشاط الييئة اإلستشفائية الجامعية 

. لمسمطة الكصية أم كزارة الصحة
. المستشفى المختمط: قطة السادسةالن

، المحدد لمقانكف 2018أبريؿ  17المؤرخ في  114-18قاـ المرسـك الرئاسي رقـ       
، ك ىك ىيئة جديدة في المنظكمة الصحية 1األساسي النمكذجي لممستشفى المختمط

                                                           

، المحدد لمقانكف األساسي النمكذجي لممستشفى المختمط، 17/04/2018المؤرخ في  114_18المرسـك الرئاسي رقـ  -1
 .04، ص 2018أفريؿ  18المؤرخة في  22الجريدة الرسمية، العدد 
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مف ىذا المرسـك الرئاسي إلى مفيـك المستشفى ( 02)الجزائريةبحيث تنص المادة الثانية 
المختمط،       ك التي نصت عمى أف المستشفى المختمط ىك مؤسسة عمكمية لمصحة تحت 

ك الكزارة المكمفة كصاية الكزير المكمؼ بالصحة ك يتكلى تسييره كؿ مف كزارة الدفاع الكطني 
مف نفس المرسـك فإف ىذه المستشفى المختمط ىك ( 03)مقتضى المادة الثالثة ببالصحة      ك

مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي؛ ك يتـ إقرار 
تعييف المستشفى المختمط أك إلغاؤه بمكجب قرار مشترؾ بيف كزير الدفاع الكطني ك الكزير 

إثر ذلؾ صدرت ثبلث قرارات كزارية مشتركة تتعمؽ بتعييف مؤسسات المكمؼ بالصحة؛ ك عمى 
، ك ذلؾ بناءن عمى (الجمفة، تندكؼ ك برج باجي مختار)إستشفائية كمستشفى مختمط بكاليات 

، المتضمف تعييف المؤسسة 2018جكاف  17كؿ مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
؛ ك القرار الكزارم المشترؾ 1مستشفى مختمطا( جديدالمستشفى اؿ)العمكمية اإلستشفائية لمجمفة 

، المتضمف تعييف المؤسسة العمكمية اإلستشفائية لتندكؼ، 2018جكاف  17المؤرخ في 
، المتضمف 2019مارس  09، ك كذا القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في2مستشفى مختمطا

ك يتكلى المستشفى . 3مختمطاتعييف المؤسسة العمكمية اإلستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى 
الخبرة الطبية لفائدة السكاف ك اإلستقصاء ك العبلجات لمختمط مياـ الكقاية ك التشخيص كا

: يكمؼ بيذه الصفة بكؿ مف النشطات التاليةا مستخدمي كزارة الدفاع الكطني كالمدنييف ك كذ
اإلسشفاء              لعبلجات ك إعادة التأىيؿ الطبي كاك ضماف نشاطات التشخيص    
، ككذا كؿ نشاط ييدؼ إلى حماية  اإلستعجاالت الطبية الجراحية ك نشاطات الكقايةك
بيؽ البرامج الكطنية ترقية صحة السكاف سكاء العسكرييف أك المدنييف، ك كذا تطك

                                                           

المستشفى )، المتضمف تعييف المؤسسة العمكمية اإلستشفائية لمجمفة 17/06/2018القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -1
 .23، ص 04/07/2018، المؤرخة في 39، مستشفى مختمطا، الجريدة الرسمية، العدد (الجديد

، المتضمف تعييف المؤسسة اإلستشفائية لتندكؼ، مستشفى 17/06/2018الكزارم المشترؾ المؤرخ في القرار  -2
 .23، ص 07/07/2018، المؤرخة في 39الجريدة الرسمية، العدد ،مختمطا

، ، المتضمف تعييف المؤسسة العمكمية اإلستشفائية لبرج باجي مختار09/03/2019القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -3
 .18، ص2019أفريؿ  14المؤرخة في  24مستفى مختمطا، الجريدة الرسمية، العدد 
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المحمية لمكقاية ك التربية الصحية؛ ك أيضا المساىمة ترقية ك حماية الجيكية كك
المجاالت المتعمقة بالنظافة ك النقاكة ك مكافحة األضرار ك اآلفات المحيط في 

اإلجتماعية؛ ك كذاؾ المساىمة في تحسيف مستكل مستخدمي الصحة ك تجديد 
معارفيـ؛ كما يقـك المستشفى المختمط أيضا بتمبية اإلحتياجات في مجاؿ التغطية 

. لكطنيالطبية ك اإلسناد الطبي لكحدات ك تشكيبلت الجيش الشعبي ا
مف المرسـك الرئاسي المذككر أعبله، فإنو يمكف إعتماد ( 08)ك بمكجب المادة الثامنة       

المستشفى المختمط أك جزء مف ىياكمو لضماف نشاطات إستشفائية جامعية كفقان لمتنظيـ المعمكؿ 
؛ .العالي التعميـكالكزيريف المكمفيف بالصحة مشترؾ بيف كزير الدفاع الكطني ك بو، بمكجب قرار

. كما يمكف إستخداـ المستشفى المختمط ميدانيا لمتربص ك التككيف طبقا لمتنظيـ
يسير المستشفى المختمط مف مجمس إدارة ك يديره مدير كما يتكفر عمى ىيئة إستشارية       

تتمثؿ في المجمس الطبي؛ ك يكظؼ في ىذا المستشفى مستخدميف تابعيف لكزارة الدفاع الكطني 
مختمؼ الفئات منيـ إلى األحكاـ المنصكص عمييا في القكانيف األساسية الخاصة ك تخضع 

بكؿ فئة، ك يككف كضعيـ اإلدارم بناءا عمى إتفاؽ مشترؾ بيف كزارة الدفاع الكطني ك الكزارية 
. مف نفس المرسـك الرئاسي 38المكمفة بالصحة، بمكجب مقتضيات المادة 

عمى صعيد ستشفى المختمط تحت سمطة المدير كلـفيكضع المستخدمكف العاممكف با     
يخضع مستخدمي الصحة العسكرية إلى السمطات العسكرية المختصة  التسيير اإلدارم

. إقميمياطبقا لمتنظيـ العمكؿ بو
. التنظيم اإلداري لممستشفى المختمط: أوال

يتككف المستشفى عمى غرار المؤسسات الصحية العمكمية ك المراكز اإلستشفائية عمى      
ىيكؿ إدارم مشابو ليا ك يتألؼ بكؿ مف مجمس إدارة ك مدير ك نكاب مدير ك مجمس طبي، 
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، المحدد لمقانكف 2018أبريؿ  17المؤرخ في  114-18حسب مقتضيات المرسـك الرئاسي رقـ 
. 1مستشفى المختمطاألساسي النمكذجي لؿ

 
: مجمس اإلدارة  /-1

ممثؿ عف : يرأس مجمس اإلدارة ممثؿ الكزير المكمؼ بالصحة ك يتككف مف أعضاء ىـ     
القيادة الجيكية لمناحية العسكرية لمناحية العسكرية المعنية؛ ك ممثؿ عف المديرية الجيكية 

عف القطاع العسكرم المعني  ؿ لمصالح الصحة العسكرية لمناحية العسكرية المعنية؛ ك ممث
ممثؿ عف كالي كالية مقر المؤسسة؛ ك ممثؿ عف اإلدارة المالية عمى المستكل المحمي    ك

ممثؿ عف ىيئات الضماف قتصادية، عمى المستكل المحمي؛ ككممثؿ عف التأمينات اإل
المكمؼ ممثؿ عف الكزير لي؛ ك أيضا رئيس المجمس الطبي؛ كاإلجتماعي عمى المستكل المح

بالتعميـ العالي، عند إعتماد المستشفى المختمط أك جزء مف ىياكمو لضماف نشاطات إستشفائية 
جامعية؛ ك يحضر مدير المستشفى المختمط مداكالت مجمس اإلدارة بصكت إستشارم ك تتكلى 

ك يمكف لمجمس اإلدارة اإلستعانة بأم شخص . أمانة مجمس اإلدارة مصالح المستشفى المختمط
. شأنو المساعدة في أشغالومف 
سنكات قابمة لمتجديد، بمكجب قرار ( 03)يعيف أعضاء مجمس اإلدارة لعيدة مدتيا ثبلث      

مشترؾ بيف كزير الدفاع الكطني ك الكزير المكمؼ بالصحة، بناءا عمى إقتراح مف السمطات 
. التي يتبعكنيا

 2018أبريؿ  17المؤرخ في  114-18يتداكؿ المجمس حسب المرسـك الرئاسي رقـ      
ستشفى ، في إعداد النظاـ الداخمي لمـ2المحدد لمقانكف األساسي النمكذجي لممستشفى المختمط

كالحساب  الحسابات التقديرية كمخطط التنمية كمشركع المؤسسة ك مشركع الميزانيةالمختمط ك
السنكية لحفظ التجييزات الطبية كالمنشآت كذا البرامج تنظيـ المصالح كمشاريع اإلدارم ك

                                                           

 .، السالؼ الذكر17/04/2018المؤرخ في  114_18المرسـك الرئاسي رقـ  -1

 .، السالؼ الذكر17/04/2018المؤرخ في  114_18المرسـك الرئاسي رقـ  -2
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رمة مع شركاء العقكد المتعمقة بتقديـ خدمات العبلج المبكالتجييزات المرافقة كصيانتيا؛ ك
أمينات اإلقتصادية التا منيا ىيئات الضماف اإلجتماعي كال سيـالمستشفى المختمط ك

لمحمية ك المؤسسات ك الييئات األخرل؛ باإلضافة إلى مشركع جدكؿ الجماعات اكالتعاضديات ك
عقكد اإليجار  ات المنقكلة كغير المنقكلة كتعداد المستخدميف؛ ك اإلقتناء ك التصرؼ في الممتمؾ

اإلتفاقات طبقا لمتنظيـ ك اإلتفاقيات كالعقكد ك الكصايا أك رفضيا كالصفقات ك ك قبكؿ اليبات
تقارير السنكية لمنشاطات ك يقـك مجمس اإلدارة بدراسة ك إقتراح كؿ العمكؿ بو؛ ك أيضا اؿ

التدابير مف شأنو تحسيف التنظيـ ك السير العاـ لممستشفى المختمط ك كذا أم تدبير يساعده 
. عمى تحقيؽ أىدافو

: المدير /-2
كزارة يعيف مدير المستشفى المختمط مف بيف اإلطارات العسكرية لمصالح الصحة العسكرية ؿ    

الدفاع الكطني بمكجب قرار مشترؾ بيف كزير الدفاع الكطني ك الكزير المكمؼ بالصحة ك تنيي 
مف المرسـك  22ميامو بنفس األشكاؿ؛ ك يتكلى أك يكمؼ مدير المستشفى المختمط طبقا لممادة 

، المحدد لمقانكف األساسي النمكذجي 2018أبريؿ  17المؤرخ في  114-18الرئاسي رقـ 
:  ، المياـ التالية1فى المختمطلممستش
       أخذ كؿ مبادرة ك مباشرة كؿ نشاط مف شأنو تحسيف ك تعزيز سير المستشفى المختمط     

اتو الطبية ك اإلستشفائية     ضماف تنسيؽ ك مراقبة سير المستشفى المختمط ك مختمؼ نشاطك
السمطة السممية            ارسةكذا ضماف متابعة ك تسيير مستخدمي المستشفى المختمط ك مـك
التأديبية عمى مجمكع المستخدميف؛ ك أيضا تنظيـ اإلخبلءات الصحية بناءن عمى تقرير األطباء ك

المعالجيف ك السير عمى حسف سيرىا ك السير عمى األمف ك النظاـ داخؿ المستشفى المختمط 
العدالة ك في جميع أعماؿ كما يكمؼ باإلضافة إلى ىذه المياـ بتمثيؿ المستشفى المختمط أماـ 

الحياة المدنية؛ ك القياـ بتحضير مشاريع الميزانيات التقديرية ك إعداد الحسابات الخاصة 
الصفقات ك بالمستشفى المعني ك تنفيذ مداكالت مجمس اإلدارة ك إبراـ كذلؾ كؿ العقكد

                                                           

 .السالؼ الذكر ،17/04/2018المؤرخ في  114_18المرسـك الرئاسي رقـ  -1
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النظاـ يـ الداخمي كك إعداد مشركع التنظاإلتفاقيات ك اإلتفاقات في إطار التنظيـ المعمكؿ بو ك
الداخمي لممستشفى المختمط ك كذا حصيمة ثبلثية لمنشاطات مرفقة بتقرير أدبي؛ ك كذا تقرير 

سنكم عف النشاطات تمؾ؛ ك أخيرا القياـ بتعييف مجمكع مستخدمي المستشفى المختمط بإستثناء 
. المختمطك يعد المدير ىك اآلمر بالصرؼ لممستشفى . أكلئؾ الذيف ليـ نمط تعييف آخر

:  المجمس الطبي: رابعا
يتكلى المجمس الطبي إبداء آرائو الطبية ك التقنية عمى الخصكص في المسائؿ التي      

، 2018أبريؿ  17المؤرخ في  114-18مف نفس المرسـك الرئاسي رقـ  33ذكرتيا المادة 
المحدد لمقانكف األساسي النمكذجي لممستشفى المختمط، ك المتعمقة أساسا بالتنظيـ ك العبلقات 

المصالح الطبية؛ ك كذا رأيو في مشاريع البرامج المتعمقة بالتجييزات الطبية   الكظيفية بيف 
بناء المصالح الطبية ك إعادة تييئتيا؛ ك كذا تنفيذ برامج الصحة ك السكف؛ ك برامج ك

التظاىرات العممية ك التقنية ك كذا مخّططات التككيف الطبي ك شبو الطبي؛ أيضا حكؿ إنشاء 
تنظيـ المستشفى         ىا كما يقترح كؿ التدابير التي مف شأنيا تحسيفىياكؿ طبية أك إلغاؤ

سيره، ك بالخصكص، مصالح العبلج ك الكقاية؛ ك أيضا يعد المجمس الطبي نظامو الداخمي        ك
. ك يصادؽ عميو في إجتماعو األكؿ

رؤكس  :يرأس المجمس الطبي رئيس المصمحة صاحب أعمى ك أقدـ رتبة جامعية ك يضـ     
المصالح الطبية ك المسؤكؿ عف الصيدلية ك المسؤكؿ عف ىيكؿ جراحة األسناف، حسب نص 

، كما يجتمع المجمس الطبي بناءن عمى إستدعاء مف رئيسو في دكرة عادية مرة كاحدة 34المادة 
؛ ك يمكنو اإلجتماع في دكرة غير عادية بطمب مف إما مف رئيسو ك إما مف (02)كؿ شيريف 

عضائو ك إما مف مدير المستشفى المختمط ك يحرر في كؿ إجتماع محضر يقد في أغمبية أ
 17المؤرخ في  114-18مف المرسـك الرئاسي رقـ  35سجؿ خاص حسب مقتضيات المادة 

.     ، المذككر أعبله1، المحدد لمقانكف األساسي النمكذجي لممستشفى المختمط2018أبريؿ 
. لمختمطالتنظيم المالي لممستشفى ا: ثانيا

                                                           

 .السالؼ الذكر ، 17/04/2018المؤرخ في  114_18المرسـك الرئاسي رقـ  -1
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كمفة بالصحة ك يتـ تحضيرىا     تقد ميزانية المستشفى المختمط ضمف ميزانية الكزارة الـ     
المصادقة عمييا ك تنفيذىا في إطار إحتراـ القكاعد المدكنة المعمكؿ بيا المطبقة في ك

المؤسسات العمكمية لمصحة؛ ك تشمؿ ميزانية المستشفى المختمط كغيرىا مف ميزانيات 
، باب بعنكاف اإليرادات ك تضـ أك تتككف مف (02)سات اإلستشفائية األخرل عمى بابيف المؤس

إعانات الدكلة ك إعانات الجماعات المحمية ك كذا اإليرادات الناتجة عف التعاقد مع ىيئات 
الضماف اإلجتماعي، فيما يخص العبلج المقدـ لممؤمف ليـ إجتماعيا ك ذكم حقكقيـ ك كذلؾ 

عاضديات ك المؤسسات ك مؤسسات التككيف، باإلضافة إلى المخصصات العقكد مع الت
اإلستشفائية ك اليبات ك الكصايا ك تعكيضات التأمينات اإلقتصادية عف األضرار الجسدية     

: ك كالمكاد األخرل المرتبطة بنشاط المستشفى المختمط؛ أما الباب الذم ىك بعناف النفقات
ات التجييز ك كؿ النفقات األخرل الضركرية لتحقيؽ ىدفو    فيتككف مف نفقات التسيير ك نفؽ

في ىذا الشأف يحضر مدير المستشفى المختمط مشركع الميزانية ك يعرضو عمى مجمس اإلدارة ك
لممداكلة، ك يرسمو إلى كزارة الصحة مف أجؿ المكافقة عميو؛ كما تمسؾ حسابات المستشفى ىذا 

تداكؿ األمكاؿ إلى عكف محاسب يعينو أك يعتمده  حسب قكاعد المحاسبة العمكمية ك يسند
. الكزير المكمؼ بالمالية ك تنفذ المراقبة حسب التنظيـ المعمكؿ بو

 .المؤسسات اإلستشفائية الخاصة: المطمب الثاني
، المعدؿ ك المتمـ لمقانكف رقـ 1988مام  03المؤرخ في  15-88بصدكر القانكف رقـ   
، المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا ك الممغى بمكجب 16/02/1985المؤرخ في  85-05

منو، أصبح  208، ك بعد تعديؿ المادة 12018جكيمية  02المؤرخ في  11-18القانكف رقـ 
ستشفائية ك عيادات الفحص الطبي الطبية في العيادات اإلممكف لمخكاص ممارسة االنشطة 

العبلج ك عيادات جراحة األسناف ك الصيدليات ك مخابر التحاليؿ الطبية البصرية ك مخابر ك
 .النظارات ك األجيزة اإلصطناعية الطبية ك الجراحة ك التكليد

                                                           

 .، السالؼ الذكر02/07/2018المؤرخ في  11_18القانكف رقـ _ 1
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دؿ ك المتمـ لمقانكف ، المع2006جكيمية  15المؤرخ في  07-06ك بصدكر القانكف رقـ        
، فأضيؼ إلييا المؤسسات اإلستشفائية الخاصة ككسيمة لممارسة الطب في القطاع 05-85رقـ 

الخاص باإلضافة إلى عيادات الفحص ك العبلج ك عيادات طب األسناف؛ ك قد حدد القانكف 
حيا إنجاز العيادات الخاصة ك فت، المحدد لشركط 1988أكتكبر  18المؤرخ في  204-88رقـ 
 1992أكتكبر  13المؤرخ في  380-92عمميا المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ ك
، الذم فتح المجاؿ إلنشاء 2002فبراير  06المؤرخ في  69-02المرسـك التنفيذم رقـ ك

ثـ ألغي ىذا . أسرة( 07)مؤسسات إستشفائية خاصة ال تقؿ طاقة إستيعابيا الدنيا عف سبعة 
، المتضمف 2007أكتكبر  22المؤرخ في  321-07المرسـك التنفيذم رقـ المرسـك بصدكر 

. 1تنظيـ المؤسسة اإلستشفائية الخاصة ك سيرىا
الخاصة التي ىي         فيكذا استحدث المشرع في النظاـ الصحي الجزائرم العيادات الطبية 

 الذم تمارسو بعكس المؤسسات الصحية العمكمية، تيدؼ إلى تحقيؽ الربح مف خبلؿ نشاطياك
ىك ربما مشركع لتغيير مجانية العبلج ك المكجكد ك المكثؽ بمكجب النصكص القانكنية ك

.  السامية في الببلد
: تعريف المؤسسة اإلستشفائية الخاصة: الفرع األول 

  22المؤرخ في  321-07مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)تعرفيا مقتضيات المادة الثانية      
المؤسسة : "؛ المتضمف تنظيـ المؤسسات اإلستشفائية الخاصة بما يمي2007أكتكبر 

اإلستشفائية الخاصة ىي مؤسسة عبلج ك إستشفاء تمارس فييا أنشطة الطب ك الجراحة بما 
. تكليد ك أنشطة اإلستكشاؼفييا طب النساء ك اؿ

يجب عمييا بالنسبة لمتخصص أك التخصصات التي تمارسيا، القياـ عمى األقؿ باألنشطة ك
: التالية

                                                           

، المتعمؽ بتنظيـ المؤسسة اإلستشفائية الخاصة ك سيرىا، 22/10/2007المؤرخ في  321_07المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .11، ص 24/10/2007، المؤرخة في 67ية، العدد الجريدة الرسـ
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أك الطبية الجراحية بما /الفحص الطبي؛ اإلستكشاؼ ك التشخيص؛ اإلستعجاالت الطبية ك -
". فييا إزالة الصدمات ك اإلنعاش ك المراقبة؛ اإلستشفاء

ؿ المبلحظة، نجد أف مجاؿ نشاط المؤسسة اإلستشفائية الخاصة ال يختمؼ كثيرا مف خبل     
عف مجاؿ نشاط المؤسسة اإلستشفائية العامة ما دامت ىي المؤىمة لضماف اإلستشفاء ك أيضا 
بإجراء الفحكصات ك اإلستكشافات ك التشخيصات الطبية، كما أنيا مختصة أيضا باإلشراؼ 

كذا اإلستعجاالت الطبية الجراحية، فيصبح دكرىا في مجاؿ العبلج  عمى اإلستعجاالت الطبية ك
الطبي كامبل ناىيؾ أنو بإمكانيا اف تضـ ممحقات ليا تمارس فييا أنشطة الفحص الطبي، طبقا 

، المتضمف 2007أكتكبر  22المؤرخ في  321-07مف نفس المرسـك التنفيذم قـ  17لممادة 
؛ ك ىك جدير بالذكر أف طاقة إستيعاب الدنيا 1ك سيرىاتنظيـ المؤسسة اإلستشفائية الخاصة 

ك ىي تتمتع بالشخصية المعنكية  أسرة( 07)لممؤسسة اإلستشفائية الخاصة تحدد بسبعة 
مكضكعة تحت المسؤكلية الفعمية ك الدائمة لمدير تقني طبيب، كما أنيا ممزمة بضماف خدمة ك

ككذا مسؤكلية مستخدمييا  تيا المدنية دائمة ك مستمرة ك بأف تكتتب تأميف لتغطية مسؤكلي
. المرضىك

. شروط إنجاز و فتح المؤسسة اإلستشفائية الخاصة: الفرع الثاني
يخضع إنجاز المؤسسة اإلستشفائية الخاصة إؿ ترخيص مف كزير الصحة عمى أساس     

ممؼ إدارم ك تقني يكدع لدل مديرية الصحة بالكالية المعنية ك ىك يحتكل باإلضافة إلى 
الكثائؽ ك المستندات الخاصة بالبناء، المخططات ك الكصؼ التفصيمي لممشركع ك مكطف 

ثـ تتأكد مف مديرية الصحة الكالئية المعنية مف . المزمع القياـ بياإقامتو لؤلنشطة ك األعماؿ 
صحة الممؼ اإلدارم ك التقني ك ترسمو إلى الكزير المكمؼ بالصحة مرفقا برأم المدير الكالئي 

يكما مف تاريخ إيداع الممؼ ( 45)المسبب ك ذلؾ كمو في أجؿ ال يتجاكز خمسة ك أربعيف 
تشفائية الخاصة، عمى أف يفصؿ الكزير في ىذا الطمب في الخاص بطمب فتح المؤسسة اإلس

. أشير مف تاريخ إستبلمو الممؼ بسعي مف مديرية الصحة الكالئية المختصة( 03)أجؿ لثبلثة 
                                                           

 .، السالؼ الذكر22/10/2007المؤرخ في  321_07المرسـك التنفيذم رقـ  -1
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سنكات إبتداءن مف تسممو الترخيص بإنجاز ( 03)بعد ذلؾ يمنح صاحب المشركع أجؿ ثبلثة     
بسنتيف بناءن عمى طمب ىذا األخير المؤسسة عمى المشركع عمى أف يمكف مف تمديد ىذا األجؿ 

أسباب مبررة؛ غير أف عممية فتح المؤسسة اإلستشفائية الخاصة ليست تمقائية بعد اإلنتياء مف 
مف  16ك  15، 14، 13عممية اإلنجاز ك غنما عمى صاحب المشركع، كما إقتضت المكاد 

، المتضمف تنظيـ المؤسسة 2007أكتكبر  22المؤرخ في  321-07المرسـك التنفيذم، رقـ 
. 1اإلستشفائية الخاصة ك سيرىا

بأف يقـك بتقديـ طمب مرفؽ بممؼ إدارم ك تقني آخر لدل مديرية الصحة الكالئية 
المختصة التي بعد أف تتأكد مف صحتو ترسمو إلى كزير الصحة مرفقا بتقرير زيارة يعده المدير 

كذا تحفظاتو المحتممة، ليقـك الكزير بعد كؿ ىذا الكالئي لمصحة المعني مبرزا فيو مبلحظاتو ك 
يكما، إبتداءن مف تاريخ تسممو الممؼ بإعتباره ىك ( 30)بالفصؿ في طمب الفتح في أجؿ ثبلثيف 

صاحب اإلختصاص القانكني في تسميـ رخصة فتح المؤسسة اإلستشفائية الخاصة ك كذلؾ 
شطة الطبية المتعمقة بيذه المؤسسات األمر بالنسبة لرخصة تغيير في تخصيص القرار أك األف

. اإلستفائية الخاصة
. تنظيم المؤسسة اإلستشفائية الخاصة: الثالثالفرع 
تنظيـ المؤسسات اإلستشفائية الخاصة يأخذ بعيف اإلعتبار النظاـ القانكني ليا ك التي      

مف  21ادة غالبا تككف خاضعة لقكاعد القانكف التجارم ك مبدأ المنافسة لذلؾ إقتضت الـ
، المتضمف تنظيـ المؤسسة 2007أكتكبر  22المؤرخ في  321-07المرسـك التنفيذم، رقـ 

، عمى أف يتـ تحديد تنظيـ المؤسسة اإلستشفائية الخاصة كفقا 2اإلستشفائية الخاصة ك سيرىا
. لمشكؿ القانكني المنصكص عميو في قانكنيا األساسي

طبقا ليذه المادة فإف تنظيـ المؤسسات اإلستشفائية الخاصة المنشأة في شكؿ شركات في      
شكؿ شركات تجارية أم المؤسسة ذات الشخص الكحيد أك الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة أك 

                                                           

 .، السالؼ الذكر22/10/2007المؤرخ في  321_07المرسـك التنفيذم رقـ  -1

 .، السالؼ الذكر22/10/2007المؤرخ في  321_07المرسـك التنفيذم رقـ  -2
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قكاعد القانكف لمتنظيـ المنصكص عميو في أحكاـ كشركة المساىمة، يككف تنظيميا مطابقا 
الجمعيات فإف كطرؼ التعاضديات  ت اإلستشفائية الخاصة المنشأة مفا المؤسساأـ. التجارم

تنظيميا يشبو كثيرا الييئات اإلستشفائية العمكمية، بحيث تـ التفريؽ في حالتيا ما بيف كظيفتي 
باإلضافة نية يتكلى بتأديتيا مجمس إدارة كالتسيير ك اإلدارة في بينيا يقـك باألكلى مدير فإف الثا

ىاذيف الجيازيف يكجد أيضا في ىذه المؤسسة جياز ثالث إستشارم متمثؿ في المجنة إلى 
. الطبية

. التنظيم اإلداري لممؤسسة اإلستشفائية الخاصة: النقطة األولى
كما سبؽ ذكره أف نظاـ سير المؤسسة اإلستشفائية ال يختمؼ عف ذاؾ النظاـ المعمكؿ بو      

. فيناؾ نفس األشكاؿ التي رأينيا سابقا: لسير المؤسسات اإلستشفائية العمكمية
. مجمس اإلدارة: أوال

يضـ مجمس إدارة المؤسسة اإلستشفائية الخاصة صاحب أك صاحب مشركع المؤسسة      
اإلستشفائية ك ممثؿ الصندكؽ الكطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعماؿ األجراء، ك رئيس المجنة 

ف        الطبية لممؤسسة اإلستشفائية الخاصة ك ممثؿ مستخدمي المؤسسة اإلستشفائية ك ممثبل
ممثؿ عف الممارسيف الطبييف ينتخبو نظراؤه ك ممثؿ عف المستخدميف  منتفعيف، كعف جمعيات اؿ

ك يقـك ىؤالء األعضاء بإنتخاب مف بينيـ رئيس مجمس إدارة . نظراؤه قالطبييف ينتخبشبو 
المؤسسة اإلستشفائية الخاصة، ك يتـ تحديد قكاعد سير مجمس إدارة المؤسسة االستشفائية 

أما مداكالت ىذا المجمس فيي تخص برامج عمؿ . الخاصة في النظاـ الداخمي الخاص بيا
ء األمبلؾ المنقكلة ـ الداخمي ك نظاميا الداخمي ك إقتناالمؤسسة اإلستشفائية ك مشاريع التنظي

صيانتيا كالتجييزات ك فظ البياناتمشاريع تكسيع المؤسسة ك تييئتيا، ك برامج حكالعقارية ك
يقدمو المدير التقني ير السنكم لمنشاط يعده   كقبكؿ اليبات ك الكصايا أك رفضيا ك التقرك

. اإلستشفائيةلممؤسسة ك كؿ مسألة تخص سير المؤسسة 
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. المدير: ثانيا
أكتكبر  22المؤرخ في  321-07يستنبط مف مقتضيات مكاد المرسـك التنفيذم رقـ      

      03، الّسيما منو المكاد 1، المتضمف تنظيـ المؤسسة اإلستشفائية الخاصة ك سيرىا2007
أف ليذه المؤسسة اإلستشفائية مديريف يقـك كؿ كاحد منيما بميامو الخاصة  29ك  23ك  14ك 

بو، بحيث ىنالؾ المدير المكمؼ بالشؤكف اإلدارية لممؤسسة الصحية، ك ىنالؾ باإلضافة إلى 
ة بو ك المحددة بمكجب ىذا األخير المدير التقني الطبيب الذم لو بميامو ىك اآلخر الخاص

 321-07مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ  27أما المدير فتشترط المادة . نفس المرسـك التنفيذم
، المتضمف تنظيـ المؤسسة اإلستشفائية الخاصة ك سيرىا؛ أف 2007أكتكبر  22المؤرخ في 

المؤسسة  سنكات إلمكاف القياـ بتسيير( 05)يككف متحصؿ عمى خبرة مينية ال تقؿ عف خمس 
االستشفائية الخاصة ك ىك يكمؼ بضماف السير الحسف لممؤسسة ك يتكلى بيذه الصفة تنفيذ 

في جميع أعماؿ الحياة كمداكالت مجمس اإلدارة ك تمثيؿ المؤسسة اإلستشفائية أماـ العدالة 
ضماف التسيير مستخدمي المؤسسة ك ععمى جميسممية المدنية، ك كذا ممارسة السمطة اؿ

السير عمى ضماف خدمة كالمؤسسة،  تميزانية كحسابامالي لممؤسسة ك تحضير ك اؿ اإلدارم
األمف ك الكقاية الصحية مقاييس المعمكؿ بيا مجاؿ السير كاؿك تطبيؽ اإلجراءات كالمناكبة 

التجييز المكضكع مف المؤسسة تحت تصرؼ ية ك السير عمى أف يككف العتاد كاإلستشفائ
في حالة سير جيد يضمف أمف المريض ك السير عمى كجكب ا كيف مناسبالمستخدميف الطبي

السير عمى المسؾ الجيد لمختمؼ السجبلت التي تحدد طبيعتيا كمسؾ ممؼ طبي لكؿ مريض، 
. بقرار مف كزير الصحة،ك أيضا القياـ بإعداد التقرير السنكم
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 2007أكتكبر  22المؤرخ في  321-07طبقا لممرسـك التنفيذم، رقـ ككما أف المدير     
ىك مف يتكلى إرساؿ القائمة اإلسمية  1سيرىايـ المؤسسة اإلستشفائية الخاصة كالمتضمف تنظ

 المساعديف الطبييف كالمستخدميف اإلدارييفيف الطبييف كالمرفقة بنسخ مف شيادات المستخدـ
ذلؾ إلى المدير الكالئي المكمؼ يف في المؤسسة مع تكضيح تخصصيـ كالتقنييف العامؿك
الصحة تككف المؤسسة اإلستشفائية الخاصة تابعة إلختصاصو اإلقميمي، نفس الشيء بالنسبة ب

. إلى التقرير الخاص بنشاطات المؤسسة
اإلستشفائي في المؤسسة فيك مكمؼ بتنظيـ النشاط الطبي ك أما المدير التقني الطبي   

الحضكر الدائـ لمممارسيف اإلستشفائية الخاصة ك ضماف مراقبتو ك متابعتو ك التأكد مف 
كذا القياـ بالتسيير الصاـر يف الضركرييف لنشاط اإلستشفاء، كالطبييف ك المستخدميف شبو الطبي
عمكؿ بيما ك أيضا السير عمى السير الجيد لممناكبة طبقا ـلؤلدكية طبقا لمتشريع ك التنظيـ اؿ

السالفة الذكر مف  29المادة  ، فجدير بالذكر أف321-07مف المرسـك التنفيذم رقـ  29لممادة 
نفس المرسـك أجازت إمكانية قياـ المدير التقني الطبيب بتسيير لكحده المؤسسة اإلستشفائية 

ك مف أجؿ ذلؾ منحت ىذه المادة لممدير التقني .الخاصة بدكف كجكد في ىذه األخيرة المدير
تمؾ المعددة في  الطبيب باإلضافة إلى صبلحياتو المذككر أعبله؛ صبلحيات أخرل ك ىي

أكتكبر  22المؤرخ في  321-07، مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ 32ك  30ك  28المكاد 
المتعمقة بصبلحيات المدير كسيرىايـ المؤسسة اإلستشفائية الخاصة كالمتضمف تنظ ،20072

. التي رأيناىا أك ال
. المجنة الطبية: ثالثا
تعتبر المجنة الطبية بالمؤسسة اإلستشفائية الخاصة عبارة عف ىيئة إستشارية متككنة مف     

ممارس طبي لكؿ تخصص طبي في المؤسسة باإلضافة إلى ممثؿ عف المستخدميف شبو 
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الطبييف يعنيو مسؤكؿ المؤسسة اإلستشفائية، ك أيضا مف الرئيس الذم يتـ إنتخابو مف طرؼ 
. المذككريف أعضاء المجنة الطبية

تختص المجنة الطبية في إبداء رأييا في المكاضيع المتعمقة ببرامج نشاط المؤسسة ك مشاريع 
إنشاء مصالح طبية في ىذه األخيرة ك إتفاقيات اصة بالتجييزات الطبية لممؤسسة كالبرامج الخ

التككيف الخاصة بالمؤسسة، باإلضافة إلى القياـ بتقييـ أنشطة العبلج ك التككيف لممؤسسة 
أنو تحدد قكاعد سير المجنة الطبية في النظاـ  أخيراك تجدر اإلشارة . اإلستشفائية الخاصة

. الداخمي لممؤسسة اإلستشفائية الخاصة
. التنظيم المالي لممؤسسة اإلستشفائية الخاصة: انيةالنقطة الث

تمسؾ محاسبة المؤسسة اإلستشفائية الخاصة كفقا لمشكؿ التجارم مثؿ الشركات التجارية       
ك يتكلى المراقبة المالية لممؤسسة محافظ الحسابات، كما أنو البد أف تكجد ميزانية خاصة 

ائية الخاصة بابا لئليرادات ك بابا لمنفقات، بحيث بالمؤسسة؛ ك تضـ ميزانية المؤسسة اإلستشؼ
كذا اإليرادات الناتجة ك اصة بالمؤسسة ك اليبات كالكصايايتككف بابا اإليرادات مف المكارد الخ

عف أنشطتيا ك خدماتيا، باإلضافة إلى المساىمات المحتممة أيان كانت طبيعتيا؛ ك يكجد في 
نفقات التجييز ك كؿ النفقات الضركرية إلنجاز مياـ باب النفقات، كؿ مف نفقات التسيير ك 

. المؤسسة
ك ككف المؤسسة اإلستشفائية الخاصة مؤسسة صحية منظمة بمكجب قكاعد القانكف       

الخاص يعفييا ذلؾ مف رقابة المصالح المختصة لكزارة الصحة ك كزارة المالية، ك تنصب 
 22المؤرخ في  321-07رسـك التنفيذم رقـ مف الـ 41الرقابة عمييا كفقا لمقتضيات المادة 

المذككر أعبله، ك المتمثمة في الرقابة عمى نكعية الخدمات المقدمة ك تطبيؽ  2007،1أكتكبر 
أحكاـ التشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما سيما في مجاؿ المقاييس ك التسيير ك الكقاية الصحية 

. نية ك شركط أمف الممتمكات ك األشخاصاإلستشفائية ك حالة السير الجيد لممنتجات الصيدال
كما يتعيف عمى األعكاف القائميف بيذه الرقابة تدكيف النقائص ك التقصير المعايف في سجؿ      

خاص يرقمو ك يؤشر عميو المدير الكالئي المكمؼ بالصحة المعني؛ ك يقـك ىؤالء األعكاف 
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إلى مصالح الصحة المعنية مع المذككريف بإعداد محاضر بيذا الخصكص التي يتـ إرساليا 
. تسميـ نسخة منيا إلى المسؤكؿ عف المؤسسة اإلستشفائية الخاصة

مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ       43ك تجدر اإلشارة في ىذا الشأف أنو طبقا لممادة      
، المتضمف تنظيـ المؤسسة اإلستشفائية الخاصة     2007أكتكبر  22المؤرخ في  07-321

، في حالة معاينة مخالفة التشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما، يعذر المعني الذم يجب ك سيرىا
عميو اإلمتثاؿ في أجؿ ال يتجاكز شيرا، ك في حالة عدـ إحتراـ اإلعذار فإنو يتعرض لعقكبات 
بقرار مف كزير الصحة بناءن عمى تقرير مفصؿ تعده مصالح كزارة الصحة المختصة، ك ىذه 

يؼ ممارسة نشاط اإلستشفاء لمدة شيريف، أك غمؽ المؤسسة لمدة ال تتجاكز العقكبات ىي تكؽ
أشير أك سحب ترخيص فتح المؤسسات اإلستشفائية الخاضعة لقكاعد القانكف ( 03)ثبلثة 

. الخاص
. الهيئات الصحية المساندة و المتخصصة: المبحث الثاني

بالرغـ مف ككف الييئات العمكمية اإلستشفائية تشكؿ النكاة الصمبة لقطاع الصحة في      
الدكلة، إال أنيا بحاجة إلى دعـ ك مساندة مف ىيئات ك مؤسسات قد تككف صحية أك غير 
صحية تقدـ ليا الدعـ إما بصفة مباشرة أك غير مباشرة ك ذلؾ بتأدية بعض الكظائؼ سيما 

قاية ك التي مف شأنيا أف تساىـ في إنجاح عممية اإلستشفاء الطبي ك سياسة منيا الصحية كالك
الصحة بصفة عامة، ثـ إف ىذا الدعـ المقدـ ىك في شكؿ درجات يقؿ أ يزيد  بحسب المياـ 

التي تمارسيا الييئة كما ىك منصكص عميو صراحة بالنسبة ليياكؿ اإلقامة لدعـ اليياكؿ 
ؼ مف شتست أفكف ىيئات عامة أك مؤسسات خاصة؛ أك الصحية، التي يمكف ليا أف تؾ

. مقتضيات مكاد النصكص القانكنية كالمركز الجكارم المخفؼ لتصفية الدـ
كما أف ىذه المساندة غير مقتصرة عمى الييئات الصحية فقط بحيث يمكف أف تككف      

صادرة مف ىيئات تابعة لكصاية كزارة أخرل غير كزارة الصحة كما ىك الحاؿ بالنسبة لييئات 
الضماف اإلجتماعي، إضافة إلى كؿ ذلكف ىناؾ ىيئات ك مؤسسات ليا دكر غير مباشر في 

صحية اإلستشفائية، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، المؤسسات مساندتيا لمييئات اؿ
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     الطبية اإلجتماعية الخاضعة لمقانكف الخاص ك المنظمة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ
، المحدد لشركط إنشاء المؤسسات اإلجتماعية         2008أكتكبر  29المؤرخ في  08-350

، أك ىيئات خاضعة لمقانكف العاـ ك بعيدة عضكيا عف القطاع 1ك تنظيميا ك سيرىا ك مراقبتيا
الصحي لكنيا قريبة منو في بعض الكظائؼ ك األنشطة التي تقـك بيا كما ىك الحاؿ بالنسبة 
. لمييئات العمكمية التابعة لقطاع التربية الكطنية في مجاؿ التربية الصحية ك البدنية لؤلطفاؿ

ة العامة ال تنحصر في جانب العبلج الطبي فقط، فإف ىنالؾ مياـ الييئات الصحي أفبما      
منيا المتخصصة في مجاالت أخرل خاصة بالصحة كالبحث ك التككيف ك الخبرة في الصحة 
أك تمؾ المتخصصة في الرقابة عمى المنتكجات الصيدالنية ك أيضا عمى المكاد العضكية كتمؾ 

يف في ىذا المبحث مختمؼ الييئات المساندة لمييئات المتعمقة بالدـ أك الميتمة بالتككيف، لذا سنب
ك كذا الييئات أك المؤسسات العمكمية المتخصصة في ( المطمب األكؿ)الصحية العمكمية 

(. المطمب الثاني)مجاؿ معيف مف الطب 
. المساندة لمصحةالهيئات : المطمب األول

لصحة العمكمية ك تتمثؿ في كؿ تتكفؿ ىذه الييئات بتقديـ الدعـ ك المساندة في قطاع ا      
مف ىياكؿ اإلقامة لدعـ الييئات الصحية ك مف المركز الجكارم المخفؼ لتصفية الدـ ك مف 

. ىيئات الضماف اإلجتماعي، التي نتطرؽ إلييا تبعا
. هياكل اإلقامة لدعم الهيئات الصحية: الفرع األول

، 30/03/2008المؤرخ في  103-08أنشئت ىذه اليياكؿ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ      
، ك قد نص عمييا 2المحدد لمياـ ىياكؿ اإلقامة لدعـ اليياكؿ الصحية ك تنظيميا ك سيرىا

، المعدؿ ك المتمـ 2006جكيمية  15المؤرخ في  07-06قانكف الصحة السابؽ بصدكر األمر 
                                                           

      ، المحدد لشركط إنشاء المؤسسات اإلجتماعية ك تنظيميا 29/10/2008المؤرخ في  350_08المرسـك التنفيذم رقـ -1
 .16، ص 16/11/2008، المؤرخة في 63الجريدة الرسمية، العدد  ك سيرىا ك مراقبتيا،

 
لمياـ ىياكؿ اإلقامة لدعـ الصحة ك تنظيميا ك سيرىا،  ، المحدد30/03/2008المؤرخ في  103_08المرسـك التنفيذم رقـ -2

 .04، ص 02/04/2008، المؤرخة في 18الجريدة الرسمية، العدد 



صيإلاا ااإلستفاائي   اللئااا اللإلانند   اللستخّس اللمؤّس : الفصل الثاني   
 

135 
 

، حيث أصبحت بمكجب التعديؿ القانكني ىذا ك بمكجب الفقرة الثانية مف 051-85لمقانكف رقـ 
اكؿ إقامة تدعـ اليياكؿ الصحية  يمكف كذلؾ إنشاء ىي"...منو عمى أنو ( 09)المادة التاسعة 

 
 
كمية أك خاصة، تحدد مياميا يحكميا المبدأ التجارم ك يمكف أف تككف ىذه اليياكؿ عـك
". التنظيـ تنظيميا ك سريرىا عف طريؽك

المؤرخ في  103-08فتتكلى ىذه اليياكؿ التي سمتيا مكاد المرسـك التنفيذم رقـ      
 Les Maisons de Séjour" ديار اإلقامة الصحية"المذككر أعبله 30/03/2008

Sanitaires إستقباؿ األشخاص المرافقيف لممريض أك مريض يتابع عبلجا ال يستمـز اإلقامة ،
مف قانكف الصحة المذككر ( 09)كنيا أف تككف كما إقتضت المادة التاسعة في المستشفى ك يـ

أعبله، بأنو يمكنيا أف تككف ىيئات عمكمية أك مؤسسات خاصة، بحيث يمكف إنشاؤىا مف 
مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 03)طرؼ أشخاص معنكية عامة أك خكاص طبقا لممادة الثالثة 

الديار مف طرؼ الخكاص ترخيصا مسبؽ مف ، عمى أف يخضع إنشاء مثؿ ىذه 08-103
طرؼ كزير الصحة، بناءن عمى طمب مرفؽ بممؼ إدارم ك تقني ك اكتتاب في دفتر األعباء 
النمكذجي كما ىك مفصؿ في أحكاـ نفس المرسـك التنفيذم، بحيث يككف تنظيميا بحسب 

. منيف أم بناءن عمى قانكنيا األساسي 20مقتضيات المادة 
اإلقامة الصحية العمكمية فبمكجب المادة الرابعة مف المرسـك التنفيذم رقـ      أّما ديار     
السالؼ الذكر، فيي مؤسسات عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم ك ىي  08-103

مكضكعة تحت كصاية كزير الصحة ك تنشئ بمكجب مرسـك ك ىي مكمفة بإيكاء األشخاص 
ا ال يستمـز اإلقامة بالمستشفى؛ ك إطعاـ الذيف يرافقكف مريضا أك أم مريض يتابع عبلج

األشخاص المقيميف بيا ك تقديـ الخدمات ك األداءات المرتبطة باإلقامة؛ ك المرافقة الضركرية 
                                                           

، 47، الجريدة الرسمية، العدد 05_85، المعدؿ لقانكف الصحة السابؽ رقـ 15/07/2006المؤرخ في  07_06األمر رقـ -1
 .15، ص 19/07/2006المؤرخة في 
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لممرضى، ك ذلؾ طيمة مدة إستشفاء المريض داخؿ الييئة اإلستشفائية اك طيمة مدة عبلجو في 
مف نفس  19األخيرة ك  قد أكجبت المادة  الحالة التي ال يستمـز فييا العبلج اإلقامة ؼ ىذه

فضاء اإلطعاـ ككالمرسـك التنفيذم عمى أف تتكفر ديار اإلقامة الصحية عمى كؿ مرافؽ اإليكاء  
لمتسمية بما فييا تسييؿ كصكؿ األشخاص المعكقيف لمختمؼ ىياكؿ ك خدمات المؤسسة 

. الصحية
 

. التنظيم اإلداري و المالي لديار اإلقامة الصحية: األولى النقطة
المحدد  30/03/2008المؤرخ في  103-08مف المرسـك التنفيذم رقـ  21إقتضت المادة     

، عمى أف يسير دار اإلقامة 1لمياـ ىياكؿ اإلقامة لدعـ اليياكؿ الصحية ك تنظيميا ك سيرىا
دير؛ فيتداكؿ مجمس الغدارة في المكاضيع التي تيـ الصحية العمكمية مجمس غدارة ك يديرىا ـ

الييئة العمكمية ك اما المدير فيعيف بمكجب قرار مف كزير الصحة ك تنيى ميامو بنفس 
األشكاؿ ك ىك مكمؼ بمياـ مماثمة لتمؾ الخاصة بمدر المؤسسة العمكمية اإلستشفائية التي تـ 

لميزانيات التقديرية ك كذا إعداد حسابات المتمثمة في تحضير مشاريع ا. التطرؽ إلييا سابقا
الييئة ك ىك مف يعد مشركع التنظيـ الداخمي ك النظاـ الداخمي لممؤسسة؛ ك ينفذ مداكالت 

مجمس اإلدارة ك يعد التقرير السنكم عف النشاط ك يرسمو إلى السمطة الكصية بعد مكافقة مجمس 
يات ك اإلتفاقات في إطار التنظيـ المعمكؿ اإلدارة عميو ك يبـر كؿ العقكد ك الصفقات ك اإلتفاؽ

لى المستخدميف الخاضعيف لسمطتو بو ك باإلضافة إلى ذلؾ يمارس المدير السمطة السمّمية ع
. يعيف جميع مستخدمي  ديار اإلقامة الصحيةك

أّما في جانب التنظيـ المالي فإف ديار اإلقامة الصحية، تتكفر عمى ميزانية خاصة تشتمؿ    
لئليرادات ك باب لمنفقات ك تمسؾ محاسبة ىذه الديار كفؽ الشكؿ التجارم           عمى باب 

 34ك يضمف الرقابة المالية ليا ك كذا التصديؽ عمى حساباتيا محافظ الحسابات طبقا لممادة 
مف نفس المرسـك التنفيذم المذككر؛ اما مصاريؼ اإلقامة في ىذه الديار، فإنيا تككف عمى 

                                                           

 .، السالؼ الذكر30/03/2008المؤرخ في  103_08يذم رقـ المرسـك التنؼ-1
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الذيف يرافقكف المريض اك عمى المريض نفسو الذم يتابع عبلجا ال يستدعي عاتؽ األشخاص 
. اإلقامة بالمستشفى

كما ىك جدير بالذكر إلى إمكانية تكميؼ دار اإلقامة الصحية بتبعات الخدمة العمكمية   
لذؾ فإف تحديد التسعيرات الخاصة بيذه الديار العمكمية يككف بقرار مشترؾ بيف كزير الصحة 

. كزير المالية ك كزير الضماف اإلجتماعي ك كزير التضامف الكطنيك 
مف المرسـك  38نصت المادة  .الرقابة عمى ديار اإلقامة الصحية العمومية: النقطة الثانية
عبلكة عمى المراقبة االخرل المنصكص عمييا في : " عمى ما يمي 1031-08التنفيذم رقـ 

خضع ديار اإلقامة الصحية لمراقبة المصالح المختصة التشريع   ك التنظيـ المعمكؿ بيماف ت
؛ فبذلؾ تككف ديار اإلقامة الصحية سكاء كانت عمكمية أـ خاصة، "لمكزارة المكمفة بالصحة

بإعتبار أف نص المادة جاء عمى العمـك ك لـ يخص الكاحدة دكف األخرل، خاضعة لرقابة كزارة 
تيا إلحتراـ األحكاـ التشريعية لى في رقابالصحة ك السكاف ك إصبلح المستشفيات التي تتج

المرتفقيف ك كذا نكعية الخدمات ظركؼ التكفؿ بفي ىذا المجاؿ  ك التنظيمية المعمكؿ بياك
األداءات المقدمة ك إحتراـ قكاعد حفظ الصحة ك األمف، فيقـك األعكاف المكمفيف بتأدية ىذه ك

قصير المذيف تـ معاينتيما عمى أف تبمغ الرقابة بإعداد محاضر يدكنكف فييا المخالفات ك الت
نسخة مف ىذه المحاضر غمى كزير الصحة ك كذا إلى المسؤكؿ عف دار اإلقامة الصحية 

 .المعنية
في حالة معاينة لمخالفة اك تقصير، يتـ عندىا إعذار الييئة المعنية التي يجب عمييا      

اإلمتثاؿ في أجؿ ال يتجاكز شير كاحد ك في حالة عدـ اإلستجابة لئلعذار تتعرض دار اإلقامة 
مف المرسـك  42الصحية المعذرة لمعقكبة التي يقررىا الكزير المذككر؛ ك قد عددت المادة 

يذم المذككر أعبله، ىذه العقكبات، بحيث جعمتيا أما تككف تكقيؼ ممارسة النشاط لمدة التنؼ
أشيرف ك إما بسحب الترخيص ( 06)ك إما غمؽ دار اإلقامة الصحية لمدة ستة ( 02)شيريف 

. منيا
                                                           

 .، السالؼ الذكر30/03/2008المؤرخ في  103_08المرسـك التنفيذم رقـ -1
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. المركز الجواري المخفف لتصفية الّدم: الفرع الثاني
نظـ ىذه المراكز قرار كزير الصحة ك السكاف ك إصبلح المستشفيات، المؤرخ في            
، المحدد لمشركط الخاصة بفتح المركز الجيكم المخفؼ لتصفية الدـ         2002مارس  31

، الذم إعتبر ىذه المراكز عيادة لمعبلج مف النكع 1ك عممو   ك كذا مقاييسو التقنية ك الصحية
ك تمحؽ ىذه المراكز فيما يخص تسييرىا بييكؿ . منو( 02)، حسب المادة الثانية 2مطؿغير اؿ

عمكمي مرجعي ك جكارم يتكفر عمى مصمحة طب أمراض الكمى أك عند عدـ كجكدىا، تمحؽ 
بمصمحة الطب الداخمي أك التخدير أك اإلنعاش، عمى اف يضمف الييكؿ العمكمية المرجعي 

ة لممريض المتابع مف قبؿ المركز ك يشارؾ في التككيف المتكاصؿ التكفؿ بالمضاعفات المحتمؿ
. لممستخدميف الطبييف ك شبو الطبييف التابعيف لممركز

كما يتكلى أيضا الييكؿ العمكمي الممحؽ بو ىذه المراكز، بتكجيو المرضى نحك ىذه األخيرة     
ا قدرات إستقباؿ ىذه مع االخذ بعيف اإلعتبار مكاف إقامة المريض ك حالتو الصحية ك كذ

المراكز؛ ك ألجؿ تنفيذ ذلؾ كمو يشترؾ ىذا الييكؿ العمكمي ك المركز الجكارم المخفؼ لتصفية 
( 05)الدـ في تحديد الشركط العممية ك ذلؾ عف طريؽ التعاقد، طبقا ألحكاـ المادة الخامسة 

. مف نفس القرار الكزارم
ف نفس القرار الكزارم، أخضعت عممية إنشاء ـ( 06)ك جدير بالذكر أف المادة السادسة      

مثؿ ىذه المراكز إلحتياجات يحددىا الكزير المكمؼ بالصحة، تبعا لممعطيات الكبائية فيما 
يخص العجز الكمكم، لكف بالنقيض لذلؾ يبلحظ أف القرار الكزارم لـ يبيف نكعية ىذه المراكز 

المعنكية مف عدمو ك ال حتى طبيعة العبلقة كال طبيعتيا القانكني أك حالة إستفادتيا بالشخصية 

                                                           

عممو لتصفية الدـ ك ، المحدد لمشركط الخاصة بفتح المركز الجيكم المخفؼ31/03/2002قرار كزير الصحة، المؤرخة في  -1
 .20، ص 28/04/2002، المؤرخة في  30الجريدة الرسمية، العدد ك مقاييسو التقنية ك الصحية، 

، « clinique ambulatior »يقصد بيذا التعبير عيادة العبلج غير اإلستشفائي، بالرجكع إلى النص الفرنسي لممادة  -2
 ملممصطمح البلتيف Ambulatoire نجد اف ىذا االخير يرجع أصؿ المصطمح  HACHETTEبالنظر إلى المنجد الفرنسي 

Ambulatoris  بمعنى المتحرؾ، ثـ يسند ىذا في معناه الثاني لمطب ك يعرفو باألمر الذم يمكف ممارستو بدكف إستشفاء
 .Traitement ambulatoir كالعبلج غير اإلستشفائي



صيإلاا ااإلستفاائي   اللئااا اللإلانند   اللستخّس اللمؤّس : الفصل الثاني   
 

139 
 

التعاقدية فيما بيف ىذه المراكز ك الييئات العمكمية اإلستشفائية، السيما ك أف النص التنظيمي 
أكتكبر  18المؤرخ في  204-88الذم تأسس عميو ىذا القرار الكزارم ىك المرسـك رقـ 

ك تمـ عمى التكالي مميا الذم عدؿ لخاصة كفتحيا ك ع، المحدد لشركط إنجاز العيادات ا1988
-02المرسـك التنفيذم رقـ ك 1992أكتكبر  13المؤرخ في  380-92بالمرسـك التنفيذم رقـ 

 321-07، قبؿ أف يتـ إلغاؤه بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 2002فبراير  06المؤرخ في  69
، 1اصة ك سيرىا، المتضمف تنظيـ المؤسسات اإلستشفائية الخ2007أكتكبر  22المؤرخ في 

، المتأسس عمييا القرار 204-88مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)بحيث كانت المادة الثانية 
: الكزارم المنشئ ليذه المراكز الخاصة بتصفية الدـ، تنص في فقرتيا األخيرة عمى ما يمي

ليا ، ك عـ2تحدد الشركط الخاصة بفتح العيادات الخاصة مف نمكذج العبلج غير المعطؿ"...
".  السكافكك كذا مقاييسيا التقنية ك الصحية بقرار مف كزير الصحة 

لذا لـ يبيف نظاميا اإلدارم اك حتى التطرؽ لو باإلحالة عمى القكاعد المتعمقة بالقانكف       
منو عمى انو يتكلى تسيير المركز فرؽ عمؿ ( 07)الخاص، ك إكتفى بالذكر في المادة السابعة 

عمى رأس كؿ كاحدة منيا طبيب متخصص اك طبيب عاـ يثبت سنتيف مف الممارسة الفعمية في 
( 02)تصفية الدـ، عمى أف تضـ فرقة العمؿ المذككرة باإلضافة إلى الطبيب، شبو طبييف  نشاط

إثنيف ك عكف نظافة كاحد ك تقني كاحد في الصيانة، ك في حالة عدـ كجكد ىذا األخير يككف 
بالنقيض لذلؾ حددت مكاد القرار الكزارم . عمى المراكز التعاقد مع شركة صيانة مؤىمة قانكنا

الشركط الكاجب مراعاتيا ك تكفرىا إلمكاف إنشاء مثؿ ىذه المراكز، كإلزامية تكفر المذككر 
أجيزة لتصفية الدـ عمى أف يتـ تخصيص جياز ( 04)المركز عمى قدرة ال تقؿ عمى أربعة 

كاحد لتصفية الدـ لممرضى المصابيف بأمراض فيركسية، ك كجكب إستجابة المركز لممقاييس 

                                                           

 .، السالف الذكر22/10/2007المؤرخ في  321-07المرسوم التنفيذي رقم -1

، كما soins ambulatoires أيضا، بحيث يقصد بالعبلج غير المعطؿ بالعبلج غير اإلستشفائي نفس المبلحظة ىنا 2 -
 .سبؽ تعريؼ 
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، كما 1شآت القاعدية ك التجييزات كما ىي محددة في ممحؽ القرار الكزارمالتقنية المتعمقة بالمف
يجب عمى المركز ضماف التربية الصحية التي تستدعييا حالة المرضى الخاضعيف لمتصفية 

خارج الكمى في كؿ أشكاليا ك إلزاـ المركز عمى تكفيره سيارة إسعاؼ لتمكيف النقؿ اإلستعجالي 
فرىا يمتـز المركز بإثبات إبرامو عقد مع مؤسسة نقؿ ألجؿ ذلؾ لممرضى، ك في حالة عدـ تك

. ديمكمة نشاط تصفية الدـ ك كما يجب عمى المركز أيضا ضماف إستمرارية
 

. هيئات الضمان اإلجتماعي: الفرع الثالث
إّف دراسة ىذه الييئات يشكؿ إستثناء لمقاعدة المتبعة في المذكرة ك المتمثمة في دراسة     

الييئات ك المؤسسات التابعة لمكزارة المكمفة بالصحة، غير أف ىذا اإلستثناء يمكف تأسيسو في 
كانت الدكر البارز الذم تمعبو ىذه الييئات في تدعيـ الييئات اإلستشفائية العمكمية حتى ك أف 

تابعة لغير كصاية كزارة الصحة، ال سيما منيا الصندكؽ الكطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعماؿ 
األجراء ك كذا الصندكؽ الكطني لمضماف اإلجتماعي لغير األجراء ك ذلؾ بالنظر إلى المياـ 

ك كجكد إتفاقيات عمؿ ما بيف ىيئات الضماف اإلجتماعي ك الييئات العمكمية . المككمة ليـ
 27الصحية، بما فييا الييئات اإلستشفائية، منظمة بمكجب القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 

، المتضمف اإلتفاقية النمكذجية المطبقة عمى اإلتفاقيات بيف ىيئات الضماف 1995سبتمبر 
. 2اإلجتماعي ك المؤسسات العمكمية لمصحة ك ممحقو

. تعريف هيئات الضمان اإلجتماعي: النقطة األولى
، 04/01/1992المؤرخ في  07-92إقتضت المادة األكلى مف المرسـك التنفيذم رقـ      

المتضمف الكضع القانكني لصناديؽ الضماف اإلجتماعي ك التنظيـ اإلدارم ك المالي لمّضماف 

                                                           

، تمؾ الخاصة بالمنشآت ك أيضا 31/03/2002تخص ىذه المقاييس المذككرة في المحمؽ لمقرار الكزارم المؤرخ في  -1
 .بالتجييزات ك تمؾ الخاصة بالماء المستعمؿ في تصفية الدـ

 .03، ص 23/03/1997، المؤرخة في 16الجريدة الرسمية، العدد  -2
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، 2005فبراير  06المؤرخ في  69-05، المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 1اإلجتماعي
المرسـك التنفيذم ،ك2ؿ األعماؿ الصحّية ك اإلجتماعية لييئات الضماف اإلجتماعيالمحدد ألشكا

، المتضمف إنشاء الصندكؽ الكطني لتحصيؿ 2006أكتكبر  19المؤرخ في  370-06رقـ 
، عمى أف ىيئات الضماف اإلجتماعي ىي 3إشتراكات الضماف اإلجتماعي ك تنظيمو ك سيره

؛ الصندكؽ CNASمينات اإلجتماعية لمعماؿ األجراء الصندكؽ الكطني لمتأ: عمى التكالي
قد ، كCASNOS؛ الصندكؽ الكطني لمضماف اإلجتماعي لغير األجراء CNRالكطني لمتقاعد 

، المتعمؽ بالقانكف التكجييي لممؤسسات 1988يناير  12المؤرخ في  01-88خّص القانكف رقـ 
الرابع مف بابو الثالث، بحيث إقتضت ، بتنظيـ ىذه الصناديؽ في القسـ 4العمكمية اإلقتصادية

مف ىذا القانكف أّف أجيزة الضماف اإلجتماعي ىي ىيئات عمكمية ذات تسيير  49المادة 
-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  02بالّرغـ مف طبيعتيا العمكمية غبل انو طبقا لممادة . خاص
لتجارم، ك نفس المادة ، فإف ىذه الصناديؽ خاضعة في عبلقاتيا مع الغير إلى التشريع ا07

اإلستقبللية المالية، بعكس الككاالت التابعة ليا التي ىذه الصناديؽ بالشخصية المعنكية كأقرت ؿ
. ال باإلستقبللية الماليةكلـ يتـ إفادتيا ال بالشخصية القانكنية  

. صالحيات هيئات الضمان اإلجتماعي الصحية: النقطة الثانية
صناديؽ المذككرة أعبله، تحت كصاية كزارة الّضماف اإلجتماعي إال بالّرغـ مف ككف ىذه ؿ      

أف ليا دكر رائد في تدعيـ الييئات اإلستشفائية العمكمية بإعتبارىا ىي مف تقـك بتمكيؿ ىذه 
األخيرة مالينا، ك إضافة ليذا الّدكر الّرئيسي ليذه الصناديؽ في تدعيـ الييئات الصحّية مالينا 

                                                           

، المتضمف الكضع القانكني لصناديؽ الضماف اإلجتماعي ك 04/01/1992المؤرخ في  07_92المرسـك التنفيذم رقـ -1
 .64، ص 02/01/1992ف المؤرخة في 02التنظيـ اإلدارم ك المالي لمضماف اإلجتماعي،  الجردة الرسمية، العدد 

المؤرخ في  07_92، المعدؿ ك المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 06/02/2005المؤرخ في 69_05المرسـك التنفيذم رقـ -2
 21، ص 09/02/2005في  ة، المؤرخ11، الجريدة الرسمية، العدد 04/01/1992
إشتراكات الضماف ، المتضمف إنشاء الصندكؽ الكطني لتحصيؿ 19/10/2006المؤرخ في 370_06المرسـك التنفيذم -3

 .10، ص 28/10/2006، المؤرخة في 67اإلجتماعي ك تنظيمو ك سيره، الجريدة الرسمية، العدد 
، المتعمؽ بالقانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية اإلقتصادية الجريدة 12/01/1988المؤرخ في  01_88القانكف رقـ  -4

 .30، ص 13/01/1988، المؤرخة في 02الرسمية، العدد 
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مف القانكف رقـ ( 92)في ترقية الّصحة طبقا لممادة الثنية ك الستعيف  فيي تعتني بدكر آخر
، المعدؿ ك المتمـ 1، المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية1983جكيمية  02المؤرخ في  83-11

المؤرخ في  17-96، ك باألمر 19942أبريؿ  11المؤرخ في  04-94بالمرسـك التشريعي رقـ 
، ك بالقانكف رقـ 20084يناير  23المؤرخ في  01-08 ، ك بالقانكف رقـ19963جكيمية  06
المذككرة عمى اف تقـك ىيئات  92، فإقتضت المادة 20115جكاف  05المؤرخ في  11-08

الضماف اإلجتماعي باعماؿ في شكؿ إنجازات ليا طابع صحي باإلضافة إلى طابعيا 
صحية بحيث نصت ك حدد التنظيـ مختمؼ األشكاؿ الخاصة بيذه األعماؿ اؿ. اإلجتماعي

، المحدد 2005فبراير  06المؤرخ في  69-05ىمف المرسـك التنفيذم رقـ ( 02)المادة الثانية 
تمثؿ األعماؿ : " ، ما يمي6ألشكاؿ األعماؿ الصحية ك اإلجتماعية لييئات الضماف اإلجتماعي
عي لفائدة المؤمف ليـ األعماؿ الصحية ك اإلجتماعية المتي تقدميا ىيئات الضماف اإلجتما

: ذكم حقكقيـ في األشكاؿ التاليةإجتماعيا ك
 .تشخيص ك العبلج ك العبلج المتخصصاؿ -
 .الكشؼ المبكر -
 .التزكيد باألدكية -

                                                           

المؤرخة في  28، المتعمؽ بالتأمينات اإلجتماعية، الجريدة الرسمية، العدد 02/07/1983المؤرخ في  11_83القانكف رقـ  -1
 .1198، ص 05/07/1983
المؤرخ في  11_83، المعدؿ ك التمـ لمقانكف رقـ 11/04/1994المؤرخ في  04_94المرسـك التشريعي رقـ  -2

 .05، ص 13/04/1994، المؤرخة في 20د ، الجريدة الرسمية، العد02/07/1983
، 02/07/1983المؤرخ في   11_83، المعدؿ ك المتمـ لمقانكف رقـ 06/07/1996المؤرخ في  17_96األمر رقـ  -3

 .05، ص 17/07/1996، المؤرخة في 42الجريدة الرسمية، العدد 
، 02/07/1983المؤرخ في  11_83رقـ ، المعدؿ ك المتمـ لمقانكف 23/01/2008المؤرخ في  01_08القانكف رقـ  -4

 .04، ص 27/01/2008، المؤرخة في 04الجريدة الرسيمة، العدد 
، 02/07/1983المؤرخ في  11_83، المعدؿ ك المتمـ لمقانكف رقـ 05/06/2011المؤرخ في  08_11القانكف رقـ  -5

 .05، ص 08/06/2011، المؤرخة في 32الجريدة الرسمية، العدد 
، المحدد ألشكاؿ األعماؿ الصحية ك اإلجتماعية لييئات 16/02/2005المؤرخ في  69_05تنفيذم رقـ المرسـك اؿ -6

 .21، ص 09/02/2005، المؤرخة في 11الضماف اإلجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد 
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شخاص الذيف يعانكف مف إعادة التأىيؿ اإلجتماعي ك الميني لضحايا حكادث العمؿ ك األ -
 .نقص جسماني

 .المتقاعديفساعدة في المنزؿ تجاه العمؿ اإلجتماعي ك الـ -
 .تجاه الطفكلة ك األشخاص المسنيف العمؿ اإلجتماعي -
". التربية الصحية ك حماية صحة الطفكلة ك العائمة -
 
 
 
 

بذلؾ يككف لييئات الضماف اإلجتماعي أنشطة صحية سكاء تعمؽ األمر بالكقاية الصحّية      
. أـ بالعبلج الّطبي

كذا صندكؽ ماعي لمعماؿ األجراء كإضافة لذلؾ خصَّ التنّظيـ أيضا صندكؽ التْأميف اإلجت     
مف المرسـك التنفيذم  08الضماف اإلجتماعي لغير األجراء بمياـ متعمقة بالصحة بينتيا الماّدة 

ا قنتعرض ؿ السالؼ الذِّكر 730-06المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ  07-92رقـ 
. اعا ك كذؿ صندكؽ عمىِ حدةتب
. الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية لمعمال األجراء: أوال

المذككرة صبلحياتو الصحّية المتمثمة أساسنا في المساىمة ( 08)خّصت المادة الثامنة      
لترقية سياسة الكقاية مف حكادث العمؿ ك األمراض المينية ك تسيير صندكؽ الكقاية مف حكادث 

 القياـ بأعماؿ في شكؿنسيؽ ك ممارسة المراقبة الطبية كالعمؿ ك األمراض المينية، ك تنظيـ ك ت
اإلعبلـ تربية كك اؿك القياـ بأعماؿ خاصة بالكقاية  إنجازات ذات طابع صحي ك إجتماعي

 .يحالصح
 .الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي لغير األجراء: ثانيا



صيإلاا ااإلستفاائي   اللئااا اللإلانند   اللستخّس اللمؤّس : الفصل الثاني   
 

144 
 

المؤرخ  119-93، مف المرسـك التنفيذم رقـ (03)نّظمت صبلحياتو بمكجب المادة الثالثة  
، المحدد إلختصاصات الصندكؽ الكطني لمّضماف االجتماعي الخاص 1993مام  15في 

، ك نتطرؽ فييا الصبلحيات ذات الطابع الصحي فقط، بحيث 1بغير األجراء كتنظيمو ك سيره
الخصكص بتنظيـ ك تنسيؽ ك ممارسة الّرقابة الطبّية ك يقـك أيضا  يقـك ىذا الصندكؽ في ىذا

يتكلى أعماؿ الكقاية ك التربية بأعماؿ في شكؿ منجزات ذات طابع صحي ك إجتماعي، كما 
. اإلعبلـ في مجاؿ الصحة ك يسر صندكؽ المساعدة ك اإلسعاؼك
 
 

. الهيئات الّصحية المتخّصصة: المطمب الثاني
ال تنحصر مياـ الييئات الصحّية العمكمية في جانب العبلج فقط، ك إنما ىنالؾ منيا ما     

ىي متخصِّصة في مجاالت أخرل خاصة بالّصحة العمكمية كالبحث ك التككيف ك الخبرة في 
الّصحة أك تمؾ المتخّصصة في الرقابة عمى المنتكجات الصيدالنية ك أيضا عمى المكاد 

إلخ؛ لذلؾ سنبّيف في ىذا المطمب ...تعمِّقة بالّدـ مثبل أك تمؾ الميتمة بالتكّكيفالعضكية كتمؾ الـ
مختمؼ الييئات العمكمية الناشطة في الّصحة العمكمية بدكف أف تككف ليا كظيفة إستشفائية 

. عبلجية عمى غرار المؤّسسات العمكمية اإلستشفائية التي رأيناىا سابقا
ىذه الييئات باإلعتماد عمى كظائفيا البارزة مع التنبيو أّف  ألجؿ ذلؾ عمدنا عمى تصنيؼ    

بعض منيا ييتـ بجكانب متعددة في الصحة ك ذلؾ كمو إبتداءن بدراسة ىيئات البحث ك الخبرة 
ثـ ىيئات ( الفرع الثاني)ثـ الييئات الصيدالنية ك المكاد العضكية ( الفرع األكؿ)في الّصحة 

(. الفرع الثالث)لعمكمية التككيف ك التكثيؽ في الصحة ا
. هيئات البحث و الخبرة في الصحة: الفرع األول

                                                           

جتماعي ، المحدد إلختتصاصات الصندكؽ الكطني لمضماف اإل15/05/1993المؤرخ في  119_93المرسـك التنفيذم رقـ -1
 .06، ص 19/05/1993، المؤرخة في 33لغير األجراء ك تنظيمو ك سيره، الجريدة الرسمية، العدد 
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إّف البحث في الّصحة ليس مف إختصاص الييئات العمكمية التابعة لكزارة الّصحة بصفة     
خالصة، بدليؿ أف ىناؾ ىيئات عمكمية مكمفة بيذا البحث ك ىي تابعة لكزارات أخرل كما ىك 

لكميات الّطب في الجامعات أك كما ىك الحاؿ عميو الشأف أيضا الحاؿ عميو مثبل بالنسبة 
-95بالنسبة لمككالة الكطنية لتطكير البحث في الصحة، المنشأة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

، المتضمف إنشاء الككالة الكطنية لتطكير البحث في عمـك 1995يناير  28المؤرخ في  40
تابعة لكزارة التعميـ العالي ك البحث العممي، التي تـ  ، ك التي ىي1الصحة ك تنظيميا ك عمميا

 445-95تحكيؿ مقرىا مف مدينة الجزائر إلى مدينة كىراف، تبعان الصدكر المرسـك التنفيذم رقـ 
كاليات في الكطف بمكجب ( 09)، ك إفادتيا بممحقات في تسع 19952ديسمبر  25المؤرخ في 

مف ثـ تحكيميا إلى الككالة ، ك19993ارسـ 20القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
 09المؤرخ في  20-12المكضكعاتية لمبحث في عمـك الصحة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

، لذا ك نظرا لكثرة ىاتو الييئات المتخصصة في مجاؿ الصحة نكتفي بالتعرض 20124يناير 
. الّصحة فقطلمييئات العمكمية الميتمة بالبحث ك الخبرة الّتابعة لكزارة 

. المعهد الوطني لمصحة العمومية: أوال
المؤرخ في  110-64بمكجب المرسـك رقـ  1964أنشئ المعيد الكطني لمصحة في سنة       
 05-93، بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ    1993، ليتـ إعادة تنظيمو سنة 1964ابريؿ  10

                                                           

        ، المتضمف إنشاء الككالة لتطكير البحث في عمـك الّصحة28/01/1995المؤرخ في  40_95المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .19، ص 08/02/1995في  ، المؤرخة06ك تنظيميا ك عمميا، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتضمف تحكيؿ مقر الككالة الكطنية لتطكير البحث في عمـك الصحة 25/12/1995، 445_95المرسـك التنفيذم رقـ  -2
 . 14، ص 27/12/1995، المؤرخة في 81إلى مدينة كىراف،  الجريدة الرسمية، العدد 

ف الممحقات التابعة لمككالة الكطنية لتطكير البحث في عمـك ، المتضـ20/03/1999القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -3
 . 12، ص 04/04/1999، المؤرخة في 23الصحة، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتضمف تحكيؿ الككالة الكطنية لتطكير البحث في عمـك 09/01/2012المؤرخ في  20_12المرسـك التنفيذم رقـ  -4
،  ص 14/02/2012المؤرخة في  07حث في عمـك الصحة، الجريدة الرسمية، العدد الصحة إلى الككالة المكضكعاتية لمب

23. 
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، الذم 1د الكطني لمصحة العمكمية، المتضمف إعادة تنظيـ المعو1993يناير  02المؤرخ في 
، فعرفتو 13/05/19952المؤرخ في  137-95تـ تعديمو بناءن عمى المرسـك التنفيذم رقـ 

لمعنكية بأنو مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم يتمتع بالشخصية ا( 02)المادة الثانية 
لكطني لمصحة يكجد مقر المعيد ا. االستقبلؿ المالي ك ىك مكضكع تحت كصاية كزارة الّصحةك

بالجزائر العاصمة، ك ىك ييتـ بدراسات في الصحة ك ذلؾ بيدؼ إعانة ىذه األخيرة في الجانب 
العممي ك التقني ألجؿ تطكير برامج النشاطات الصحية ك ترقية الصحة بصفة عامة ك التنسيؽ 

. ما بينيا داخؿ القطاع ك فيما بيف القطاعات في الدكلة
مياـ المعيد الكطني لمصحة العمكمية  .د الوطني لمصحة العموميةمهام المعه: النقطة األولى

المياـ في مجاؿ الخبرة، غير انو يمكف حصر ىذه عددة كال تنحصر في جانب البحث كمت
كالنشاطات مكافحة األمراض ك حماية ك ترقية الصحة جتماعي كاإلتصاؿ اإلالصحة باإلعبلـ ك
. العمكميةالبحث في الصحة المخبرية كالتككيف ك

 :في مجال اإلعالم الصحي و اإلتصال اإلجتماعي
محيطيـ عمكمة مفيدة تخص الّسكاف كيتكلى المعيد القياـ بجمع ك معالجة كنشر كؿ ـ     

الذم يعيشكف فيو ك كذا مشاكميـ الصحية، ك كضع نظاـ رقابة كبائية ك الّسير بصفة منتظمة 
بنؾ  دراسات تخص التكمفة المالية لمصحة ك إنشاءك دائمة عمى عممية تقكيمو، ك كذا إجراء 

السير عمى إستكمالو، باإلضافة إلى ترقية اإلتصاؿ معطيات ك أرشيؼ حكؿ الصحة ك
اإلجتماعي حكؿ الصحة سيما بإتجاه السكاف ك أخصائيي الّصحة ك ذلؾ طبقا لمقتضيات 

، المعدؿ 02/01/1993المؤرخ في  05-93مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 05)المادة الخامسة 
. 13/05/19953المؤرخ في  137-95ك المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 

                                                           

، المتضمف إعادة تنظيـ المعيد الكطني لمصحة العمكمية، 02/01/1993المؤرخ في  05_93المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .07، ص 06/01/1993، المؤرخة في 02الجريدة الرسيمة، العدد 

المؤرخ في  05_93، المعدؿ لممرسـك المرسـك التنفيذم رقـ 13/05/1995المؤرخ في  137_95التنفيذم رقـ  المرسـك -2
 .15، ص 17/05/1995، المؤرخة في 27، الجريدة الرسمية، العدد 02/01/1993

 .، السالؼ الذكر13/05/1995المؤرخ في  137_95المرسـك التنفيذم رقـ  -3
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 :في مجال مكافحة األمراض
يتكلى المعيد بالتنسيؽ مع المصالح المختصة بإقتراح برامج مكافحة ك الكقاية الخاصة      

ىا مع إعداد تقرير حكؿ باألمراض السائدة في الببلد، ك المتابعة التقنية ليذه البرامج ك كذا تقكيـ
. مف نفس المرسـك التنفيذم( 06)ذلؾ لكزارة الّصحة كما اقتضت ذلؾ المادة السادسة 

 :في مجال حماية و ترقية الصحة
كؿ الصحية يتكلى المعيد بالتنسيؽ مع المصالح المختصة بضبط الحاجيات ك المشا    

ف المعرضيف لمخطر، ك كذؿ بإعداد نماذج خاصة لمتكفؿ بالسكالمختمؼ شرائح السكاف ك
بتحديدم المشاكؿ الصحية الخاصة بالشباب سكاء منيا الجسدية اك العقمية، ك بإقتراح برامج 

التكفؿ بيا ك كذا النشاطات التربكية المناسبة ك إقتراح أيضا نشاطات تيدؼ إلى كقاية         
 
 
( 07)الكسط الّصحي ك المحيط، يما عف طريؽ كضع نظاـ رقابة طبقا لمادة السابعة  ترقيةك

. مف نفس المرسـك التنفيذم
 :في مجال النشاطات المخبرية

يكّمؼ المعيد في مجاؿ النشاط المخبرم بتقديـ الّدعـ التقني لبرامج مكافحة األمراض           
يقـك أيضا بالمساعدة ق ك األغذية ك المكاد الّسامة، كك األنشطة ك برامج الصحة ك لمراقبة المّيا

مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 08)التقنية لمختمؼ مخابر الصحة، ك ذلؾ كمو طبقا لممادة الثامنة 
. 13/05/19951المؤرخ في  137-95رقـ المعدلة بمكجب المادة األكلى مف  93-05

يتكلى المعيد في ىذا المجاؿ بتنظيـ : في مجال التكوين و البحث في الصحة العمومية
الممتقيات ك دكرات خاصيف بتحسيف المستكل ك إعادة التككيف ك بالمشاركة مع المؤسسات  

الييئات المؤىمة في تككيف جميع فئات المستخدميف العامميف في قطاع الصحة؛ أيضا المبادرة ك
اؿ مع مختمؼ ببرامج البحث في الّصحة العمكمية ك المشاركة في مجاؿ البحث  العممي باالتصَّ

                                                           

 .، السالؼ الذكر13/05/1995المؤرخ في  137_95المرسـك التنفيذم رقـ  -1
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الييئات الكطنية ك الدكلية التي تعالج مشاكؿ الصِّحة، ك كذا ترقية ك ضماف عممية إصدار 
األعماؿ ك البحكث في مجاؿ الّصحة ك التربية الخاصة بمشاكؿ الصحة كما نصت عمى ذلؾ 

. 02/01/1993المؤرخ في  05-93مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 09)المادة التاسعة 
 إضافة غمى ىذه المياـ يمكف لمميد إبراـ عقكد ك إتفاقيات في التكّكيف ك الّدراسات       ك
اإلستشارة مع جميع المؤّسسات ك اإلدارات أك الييئات األخرل، ك كذا إبراـ معاىدات    ك
اتفاقيات إتفاقيات مع مؤّسسات  ك ىيئات مماثمة كطنية كانت أـ أجنبية كما يمكنو أيضا إبراـ ك

مف  11مادة تعاكف مع منظمات دكلية حككمية أك غير حككمية، ك ذلؾ كمو طبقا ألحكاـ اؿ
نفس المرسـك التنفيذم 

. التنظيم اإلداري و المالي لممعهد: النقطة الثانية
يشرؼ عمى المعيد الكطني لمّصحة العمكمية مجمس إدارة، أّما كظيفة التسيير فيتكلى بيا      

المدير العاـ الذم يككف مساعد في ذلؾ بأميف عاـ، مع كجكد مجمس عممي؛ أّما مداكالت 
مجمس اإلدارة، فيي تخص مياـ المعيد ك أّما المدير العاـ فيك يتكلى تسيير المعيد ك ىك 

يعيف عف طريؽ مرسـك تنفيذم بإقتراح مف كزير الّصحة، يشترط في ذلؾ أف يككف ألجؿ ذلؾ 
سنكات عمى األقؿ في مجاؿ الصحة العمكمية، طبقا لمقتضيات ( 10)طبيبا لو أقدمية عشر 

، المعدؿ ك المتمـ 02/01/1993المؤرخ في  05-93مف المرسـك التنفيذم رقـ  21المادة 
ك بيدؼ اإلشراؼ عمى تسيير  .13/05/19951المؤرخ في  137-95لممرسـك التنفيذم رقـ 

. المعيد يقـك بكؿ العمميات الداخمة في إطار مياـ المعيد
أّما المجمس العممي فيك يضـ المدير العاـ لممعيد الكطني لمصحة العمكمية، رئيسان              

ك رؤساء األقساـ العممية لممعيد ك عضكيف جامعييف كطنييف مختصيف في الصحة يختارىما 
ج المدير العاـ لممعيد؛ ك بالنسبة لمياـ المجمس العممي فيك ييتـ بالمجاؿ العممي كمشاريع براـ

األنشطة ك البحكث الخاّصة بالّصحة العمكمية ك كذا بضبط مع الييئات ك المؤسسات المعنية 
ك يقـك المدير العاـ بإعداد ميزانية المعيد ثـ يعرضيا عمى . لبرنامج التظاىرات العممية لممعيد

                                                           

 .، السالؼ الذكر13/05/1995المؤرخ في  137_95المرسـك التنفيذم رقـ  -1
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مجمس الغدارة ليتداكؿ بخصكصيا قبؿ أف يتـ كضعيا مف أجؿ المصادقة المشتركة عمييا مف 
رؼ كؿ مف كزارة الصحة ك كزارة المالية؛ ك تضـ ميزانية المعيد بابا لئليرادات ك بابا لمنفقات ط

ك تجدر اإلشارة أف محاسبة المعيد يمسكيا عكف محاسب معيف أك معتمد مف طرؼ كزارة 
 29المالية، أما الرقابة فيؤدييا مراقب مالي تعينو نفس الكزارة المذككرة ك ذلؾ كمو طبقا لممادتيف 

 02/01/1993المؤرخ في  05-93مف نفس المرسـك التنفيذم المرسـك التنفيذم رقـ  31ك 
 .13/05/1995المؤرخ في  137-95المعدؿ ك المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 

: معهد باستور الجزائري: ثانيا
  ىك مكضكع تحت كصاية كزارة الصحة في الجزائرد مقر المعيد بالجزائر العاصمة كيكج    
صحة اإلنساف كالحيكاف كالنبات كباألخص في يتحدد عمميو في البيكلكجيا التي تخدـ ك

يا الجزيئية كالبيكتكنكلكجيا البيكلكجكعمـ المناعة البكتيريكلكجيا كعمـ الفيركسات كعمـ الطفيميات ك
 نظرا لئلرث التاريخي الذم يحظى بو معيد باستكر لمجزائر، نتعرض بإيجاز لتاريخ نشأتو قبؿك

. التطرؽ إلى نظامو القانكني ك ميامو ك تنظيمو
. لمحة تاريخية: النقطة األولى

، ك ذلؾ بعد إدماج معيد باستكر لمدينة 1909ديسمبر  31أنشئ معيد باستكر بتاريخ      
 "سكلي"ك J.B. TROLLAR" تركالر"الجزائر الذم تـ إنشاؤه بمبادرة مف الطبيبيف 

H.SOULIE مف  1900ائمة التي كجيت إلى مدينة الجزائر بتاريخ مف جية، ك البعثة الد
" لفراف"معيد باستكر لباريس بفرنسا مف جية أخرل بيدؼ التحقيؽ مف نظريات الطبيب 

ALPHONSE LAVERAN ك فك إنشائو كضع معيد باستكر 1الخاصة بمرض المبلريا ،
بالمؤسسة األـ بفرنسا، بعد لمجزائر تحت كصاية السمطات اإلستعمارية ك إعتبر كمؤسسة ممحقة 

. إبراـ عقد ألجؿ ذلؾ ما بيف المحافظ العاـ لمجزائر ك معيد باستكر بباريس

                                                           
1 - WWW. pasteur.dz 
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فبمقتضى ىذا العقد أصبح معيد باستكر بالجزائر بمثابة مركز لمبحكث العممية، طبقا      
ّنبات ك اؿ، مكمؼ بدراسة أمراض اإلنساف الحادة ك كذا أمراض الحيكاف 1لممناىج الباستكرية

باقي بمداف أفريقيا الّشمالية، باإلضافة إلى تدريس مناىج المكجكدة في الجزائر ك
. الميكركبيكلكجيا

تكقفت نشاطات المعيد مؤقتا بسب مغادرة الككادر ك اإلطارات الفرنسية  1962ك في عاـ      
، الذم سيره Beget" بقا"الكثيفة لمتراب الكطني، إلى أف أعيدت ىذه النشاطات بفضؿ الدكتكر 

المؤرخ  45-71المعيد بصدكر األمر رقـ " تأميـ"، تاريخ جزأرة 1971غمى غاية شير أبريؿ 
، بحيث أصبح مؤسسة ذات منفعة عامة 2، يتضمف إحداث معيد باستكر1971جكاف  21في 

البحث : مياـ ىي( 03)خاضع لمقانكف الخاص؛ ك كمؼ ىذه المعيد بمكجب ىذا االمر بثبلثة 
المقاحات ـ كلمكركبيكلكجيا ك عمـ الطفيميات ك عمـ المناعة ك إنتاج ك تكزيع مصؿ الدّ في عمـك ا

الخاصة باإلنساف ك الحيكاف، ك كذا القياـ بتككيف العماؿ المختصيف مف عممييف ك تقنييف في 
ىذا المجاؿ؛ ك تجدر المبلحظة أخيرا عمى إنتماء المعيد باستكر الجزائرم لشبكة عالمية متككنة 

يكمف اليدؼ المشترؾ ىا معيد باستكر بباريس بفرنسا، كمعاىد باستكرية ك التي يقـك بتنسيؽمف 
ليذه المعاىد المككنة ليذه الّشبكة في إعداد برنامج تعاكف صحي سيما فيما يتعمؽ بحماية 

. 3الصحة
. النظام القانوني لمعهد باستور بالجزائر: النقطة الثانية

مارس  30المؤرخ في  74-94حاليا معيد باستكر منظـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ      
، المعدؿ 4، الذم يحكؿ معيد باستكر إلى مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم1994

                                                           

 .نسبة لمعالـ الفرنسي لكم باستكر -1
، المؤرخة في 54الجريدة الرسمية، العدد ، المتضمف إحداث معيد باستكر، 21/06/1971المؤرخ في  45_71األمر رقـ  -2

 .898، ص 02/07/1971
3- www.pasteur.dz 

، المتضمف تحكيؿ معيد باستكر إلى مؤسسة عمكمية ذات طابع 30/03/1994المؤرخ في  74_94المرسـك التنفيذم رقـ  -4
 .05، ص 10/04/1994، المؤرخة في 19صناعي ك تجارم، الجريدة الرسمية، العدد 
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، بحث نصت 19981جكيمية  21، المؤرخ في 234-98ك المتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 
 45-71يحكؿ معيد باستكر في الجزائر، المحدث باألمر رقـ "لي المادة األكلى منو عمى ما م

تجارم، يتمتع ل مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي ك، إؿ1971جكاف  21المؤرخ في 
. بالّشخصية المعنكية ك االستقبلؿ المالي ك يدعى في صمب النّص المعيد

جرنا في عبلقاتو مع الغير يخضع المعيد لقكاعد القانكف العاـ في عبلقاتو مع الدكلة ك يعّد تا
 ".كما يخضع لمقكانيف ك التنظيمات جارم العمؿ بيا ك ألحكاـ ىذا المرسـك

إّف خضكع معيد باستكر في الجزائر في عبلقاتو مع الدكلة لقكاعد القانكف العاـ، ثـ      
 خضكعو لقكاعد القانكف الخاص في معامبلتو مع الخكاص ىي نتيجة طبيعية لمنظاـ القانكني

التجارم ليا ىذه الميزة ت العمكمية ذات الطابع الصناعي كالذم أصبح يتميز بو؛ ذلؾ أّف الييئا
المؤرخ في  01-88مف القانكف رقـ  45في القانكف اإلدارم الجزائرم؛ بحيث أف نص المادة 

، عمى ما 2، المتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية اإلقثتصادية1988يناير  12
تخضع الييئة العمكمية ذات الطابع الصناعي ك التجار لمقكاعد المطبقة عمى اإلدارة في ": يمي

يككف ك انكف التجارمتخضع لقكاعد الؽعد تاجرة في عبلقاتيا مع الغير كعبلقاتيا مع الدكلة، ك ت
ا التنظيمية المطبقة في ىذك ليا في حياتيا ذمة متميزة ك ميزانية خاصة طبقا لؤلحكاـ القانكنية

". الشأف
ينتج عمى تمتع المعيد بنظاـ الييئة العمكمية ذات الطابع الصناعي ك التجارم خضكع      

 1990أبريؿ  21المؤرخ في  11-90عبلقات العمؿ الفردية ك الجماعية فيو لمقانكف رقـ 
 74-94مف المرسـك التنفيذم رقـ  27، ك ذلؾ ىك ما إقتضتو المادة 3المتعمؽ بعبلقات العمؿ

، المذككر أعبله، فتتماشى ىذه المادة األخيرة مع مقتضيات 1994مارس  30ؤرخ في الـ
                                                           

المؤرخ في  71_94، المعدؿ ك التمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 21/07/1998المؤرخ في  234_98المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .04، ص 22/07/1998، المؤرخة في 53، الجريدة الرسمية، العدد 30/03/1994

 .، السالؼ الذكر12/01/1988المؤرخ في  01_88القانكف رقـ  -2

، المؤرخة في 17، المتعمؽ بعبلقات العمؿ، الجريدة الرسيمة، العدد 21/04/1990م  المؤرخ ؼ 11_90القانكف رقـ  -3
 .562، ص 25/04/1990
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مف ىذا القانكف تستثني مف ( 03)ك ال تناقضيا بإعتبار أّف المادة الثالثة  11-90القانكف رقـ 
قكاعده عماؿ الييئات العمكمية ذات الطابع اإلدارم باإلضافة إلى فئات أخرل كالقضاة      

عماؿ الجماعات سكاء كانكا مدنييف أك عسكرييف ك ارات ك مكظفي الدفاع الكطنيعماؿ اإلدك
ك الحاؿ أيضا بالنسبة . إلخ، ك الذيف تحكميـ حسب قكليا أحكاـ تشريعية خاصة....المحمية

لعماؿ معيد باستكر في الجزائر، غير أنو يستثنى منيا مسيرم ىذه الييئات الذيف تنظميـ مكاد 
ذلؾ إقتضتو المادة الرابعة ،ك11-90عنييف بأحكاـ القانكف رقـ بذلؾ غير ـ قانكنية خاصة ك ىـ

التي  74-94مف المرسـك التنفيذم رقـ  14مف ىذا القانكف ر ما بينتو أحكاـ المادة ( 04)
ىي طريقة تخص تعييف ك جعمت المدير العاـ لمعيد باستكر يعيف بمكجب مرسـك تنفيذم

بة لتعييف المدير المساعد بإعتباره يعيف بمكجب قرار كزير مكظفي الدكلة ك نفس الشيء بالنس
مف نفس المرسـك  17الحصة بناءا عمى إقتراح مف المدير العاـ لممعيد كما ذكرت ذلؾ المادة 

- 09التنفيذم؛ باإلضافة إلى ذلؾ يكجد المكظفيف الخاضعيف ألحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ 
المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف ، 2009نكفمبر  24المؤرخ في  393

ك كذا  1منو 03ك  02ك  01ألسبلؾ الممارسيف العاميف في الصحة العمكمية، السيما المكاد 
، المتضمف القانكف األساسي 2009نكفمبر  24المؤرخ في  394-09المرسـك التنفيذم رقـ 

يف المتخصصيف في الصحة العمكمية، الخاص بالمكظفيف المنتميف ألسبلؾ الممارسيف الطبي
-06، لككف ىؤالء العامميف الطبييف خاضعكف ألحكاـ األمر 032ك 02ك  01السيما المكاد 

. 3، المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية2006جكيمية  15المؤرخ في 03
. مهام معهد باستور في الجزائر: النقطة الثالثة

                                                           

، المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف 24/11/2009المؤرخ في  393_09المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .08، ص 29/11/2009، المؤرخة في 70، العدد ألسبلؾ الممارسيف العاميف في الصحة العمكمية، الجريدة الرسمية

، المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف 24/11/2009، المؤرخ في 394_09المرسـك التنفيذم رقـ  -2
، 29/11/2009، المؤرخة في 70ألسبلؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية، االجريدة الرسمية، العدد 

 .16ص 
، المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية، الجريدة الرسمية، العدد 15/07/2006المؤرخ في  03_06االمر رقـ  -3

 .03، ص 16/07/2006، المؤرخة في 46
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مف  02ك الخامسة مكرر ( 05)ك الخامسة ( 04)لممكاد الرابعة يتكلى المعيد طبقا      
ل ، الذم يحكؿ معيد باستكر إؿ1994مارس  30المؤرخ في  74-94المرسـك التنفيذم رقـ 

لى األمراض المعدية            ، في التعّرؼ ع1تجارممؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي ك
ة لمكقاية كالتشخيص ك العبلج، كينجز الضركرماألدكات كالطفيمية كالمناعية كتنمية المناىج ك

أداء الخدمات ك التكزيع عمى أف يمتـز في ذلؾ بمياـ الخدمة العمكمية؛ كما نشاطات اإلنتاج ك
بالتعريؼ نية في مجاؿ التشخيص البيكلكجي كيقـك المعيد أيضا بتنظيـ ك تسيير المرجعية الكط

رتبطة بيدؼ المعيد ك المشاركة فييا؛ ك بذلؾ ك إنجاز برامج التعميـ ك التككيف ك البحث الـ
تككف مياـ معيد باستكر في الجزائر متعددة ك غير منحصرة في مجالي البحث ك الخبرة فقط 

: كما سنتطرؽ في اآلتي
 

. في ميدان المرجعية: أوال
، في مجاؿ Référence Nationaleتتمثؿ مياـ المعيد في ميداف المرجعية الكطنية     

التشخيص البيكلكجي ك تسييرىا بالمشاركة في إعداد مقاييس كطنية خاصة بالكقاية            
ك التشخيص ك العبلج مف األمراض المعدية ك الطفيمية ك المناعية، ك المشاركة في تحديد 

مرجعية  معايير كطنية لممرجعية البيكلكجية ك القياـ بتأىيؿ مراكز التشخيص المحكلة إلى مراكز
ك مراقبتيا حسب دفاتر شركط معدة ليذا الغرض، ك أيضا القياـ بالمشاركة في المراقبة الكبائية 

، الناجمة عف األمراض المعية الطفيمية ك المناعية أك المرتبطة بيا Pathologiesلمكصمات 
كما  ك كذا المشاركة في ترقية النظافة عمكما باإلتصاؿ مع المؤسسات كالييئات المتخصصة؛

ار تأسيس التراث العممي الكطني تمكف مياـ المعيد في ىذا الميداف أيضا بالمشاركة في إط
 Sérothéquesحمايتو ك تنمية بنؾ الميكركبات ك بنؾ الخبليا ك بنؾ األمصاؿ الكطنية ك

Nationales باإلضافة إلى القياـ بتييئة ظركؼ اإلعتراؼ بالمعيد كمركز مرجعية دكلية ،
. التشخيص ك العبلج مف األمراض المعدية ك الطفيمية ك المناعيةلمكقاية ك 

                                                           

 .، السالؼ الذكر30/03/1994المؤرخ في  74_94المرسـك التنفيذم رقـ  -1
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. في ميدان التعميم و التكوين و البحث: ثانيا
يكمف دكر المعيد في ميداف البحث عند مطالبتو بذلؾ في ضبط ك تحييف ك تنفيذ برامج      

التشخيص التعميـ الجامعي ك التككيف المتخصص ك كذا المشاركة في تككيف مستخدمي مخابر 
. البيكلكجي ك تحسيف مستكاىـ ك معارفيـ

كما ييتـ المعيد في ميداف البحث بترقية ك بتطكير نشاطات البحث في مجاؿ الكقاية              
الطفيمية ك المناعية، ك كذا تطكير المناىج ص ك العبلج مف األمراض المعدية كك التشخي

.    مف ىذه األمراض التقنية ك كسائؿ الكقاية ك التشخيص ك العبلج
. في ميدان اإلنتاج و أداء الخدمات و التوزيع: ثالثا
 30المؤرخ في  74-94يقـك معيد باستكر بالجزائر طبقا الحكاـ المرسـك التنفذم رقـ     

ل مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي ، الذم يحكؿ معيد باستكر إؿ1994مارس 
بإنتاج المكاد  البيكلكجية المرتبطة بيدفو ك إنتاج ك إستيراد ك تربية الحيكانات 1تجارمك

المخصصة لممخابر البيكلكجية ك أداء خدمات التشخيص البيكلكجي ك تكزيع المكاد التي ينتجيا 
أك تمؾ التي يقـك بإستيرادىا؛ ففي مجاؿ اإلنتاج، يقـك المعيد بصناعة المنتكجات البيكلكجية 

، ك األكساط Sérumsك األمصاؿ  Vaccinsستعماؿ البشرم أك البيطرم ك المقاحات ذات اإل
تطكير التشخيص،ك ، الخاصة بالجراثيـ ك ككاشؼ المخابر كMilieux de cultureالزراعية 

المنتكجات البيكلكجية الجديدة ك ضبطيا ك تحسيف المنتكجات الجارم إستعماليا،  ك القياـ بأم 
. لمبراءات أك رخص اإلستغبلؿ أك الميارات المرتبطة بيدؼ المعيدإيداع ك أم إقتناء 

أّما في مجاؿ تربية الحيكانات، فيقـك المعيد بترقية إنتقاء الحيكانات المخصصة لئلستعماؿ     
 الداخمي أك لفائدة مخابر أخرل في مجاؿ التشخيص ك التجرية ك اإلنتاج ك التربية ك التناسؿ

شخيص ك يقـك المعيد بإنجاز خدمات التشخيص البيكلكجي لصالح أما في مجاؿ خدمات التك
دراسة كاإلستشارة اإلدارات العمكمية ك المؤسسات ك الخكاص ك كذا تكفير خدمات اؿك الييئات

                                                           

، المتضمف تحكيؿ معيد باستكر إلى مؤسسة عمكمية ذات طابع 30/03/1994المؤرخ في  74_94المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .صناعي ك تجارم، السالؼ الذكر
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أك لمخكاص تتصؿ بمكضكعو بحيث يمكنو  سةالمراقبة لكؿ ىيئة أك غدارة عمكمية ك لكؿ مؤّس ك
. إلى كسائمو ك مكاده ك إختصاصاتواإلستعانة في سبيؿ تحقيؽ ىذا الغرض 

مصاؿ     األقاحات كأّما في مجاؿ تكزيع المنتكجات البيكلكجية، يقـك المعيد بإستيراد الؿّ      
كزيعيا إلى جانب ككاشؼ المخابر المنتكجات البيكلكجية األخرل ك تكاألكساط الزراعية لمجراثيـ ك
كمية كالمخابر  كالمؤسسات دارات العـاإلذلؾ لصالح الييئات ك كالتشخيص التي ال ينتجيا ك

األكساط الزراعية لمجراثيـ مجاؿ ببيع المقاحات كاألمصالكالخكاص، كما يقـك أيضا في ىذا اؿك
التشخيص التي ىا باإلضافة إلى ككاشؼ المخابر كالمنتكجات البيكلكجية األخرل ك تسميـك

. أك الخكاص   يصنعيا أك يستكردىا لفائدة زبائنو سكاء العمكمييف منيـ
ك ىنا يظير الدكر الميـ كالمتميز الذم يمعبو ىذا المعيد في إنجاح سياسات الصحة      

العمكمية اليادفة إلى مكافحة األخطار ك األمراض التي تتسبب في إحداثيا البكتيريا             
ت البيكلكجية ك الفيركسات الطفيميات ك الجراثيـ، سيما عف طرم تطكير المقاحات ك المنتكجا

بصفة عامة، المستعممة في الحمبلت الكقاية ضد األمراض ك األكبئة ك أيضا إلىتمامو بأبحاثو 
. ك دراساتو المخبرية لؤلسباب المكضكعية ك العضكية المنشئة لؤلمراض الميددة لحياة اإلنساف

نفيذم رقـ    مف المرسـك الت( 06)ك تجدر اإلشارة أخيرا، أنو بمقتضى المادة السادسة      
، الذم يحكؿ معيد باستكر إلى مؤسسة عمكمية ذات 19941مارس  30المؤرخ في  94-74

، فإنو بإمكاف المعيد في إطار ميامو أف يطكر عبلقات دكلية لمتعاكف 2طابع صناعي ك تجارم
ك التبادؿ مع الييئات المماثمة ك معاىد باستكر أجنبية ك في مقدمتيا معيد باستكر بباريس 

 .1887المنشأ في عاـ 
. التنظيم اإلداري و المالي لمعهد باستور في الجزائر: النقطة الرابعة

يشرؼ عمى إدارة المعيد مجمس إدارة، أّما تسييره فيك منكط لمدير عاـ ك ذلؾ باإلضافة      
إلى كجكد مجمس عممي؛ أما مكاضيع مداكالت مجمس اإلدارة، فيي تتعمؽ بجميع المسائؿ 

                                                           

 .، السالؼ الذكر30/03/1994المؤرخ في  74_94المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .السالؼ الذكر، 30/03/1994المؤرخ في  74_94المرسـك التنفيذم رقـ  -2
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بأعماؿ المعيد؛ ك يتـ تعييف المدير العاـ بمرسـك تنفيذم بناءن عمى إقتراح مف كزير  المرتبطة
الصحة، ك ذلؾ مف بيف الشخصيات العممية الكطنية التي ليا رتبة أستاذ أك ما يعادليا ك تجربة 

. في مجاالت أعماؿ المعيد باإلضافة إلى صبلحية نشر أعماؿ البحث الخاصة بمعيد باستكر
ك تجدر اإلشارة، أف لممدير العاـ مديرا عاما مساعدا مكمؼ تحت سمطتو بتنسيؽ ىياكؿ      

ك أما بناءن عمى  إقتراح المدير العاـ  المعيد ك تنشيطيا، ك ىك معيف بقرار مف كزير الصحة،
المجمس العممي، فيك يعد ىيئة إستشارية في كؿ المسائؿ المتعمقة بالبرامج ك تنظيـ األعماؿ 

. العممية ك التكنكلكجية ك التككينية ك تطكيرىا
ك تمسؾ محاسبة المعيد حسب الشكؿ التجارم، طبقا لمتشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيـ؛ أّما      

ميزانيتو فيي تشتمؿ عمى باب خاص باإليرادات، ك آخر خاص بالنفقات طبقا لمقتضيات المادة 
، الذم يحكؿ معيد 1994مارس  30 المؤرخ في 74-94مف المرسـك التنفيذم رقـ  24

بحيث تضـ اإليرادات كؿ اإليرادات  باستكر إلى مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم،
المرتبطة بأعماؿ التسكيؽ ك تقديـ الخدمات ك القركض المتعاقد عمييا في إطار تنظيـ جارم 

عمى عاتؽ المعيد، طبقا العمؿ بو، ك مساىمات الدكلة لتحقيؽ تبعة الخدمة العمكمية الممقاة 
. الكصاياكاليبات  ركط ك مساىمات الييئات الدكلية كلمبنكد المحددة في دفتر الش

اإلستثمار      ؿ ك أعبائيما ك نفقات التجييز كأّما النفقات فيي تضـ نفقات التسيير ك اإلستغبل
اإلشارة أخيرنا      ك أعبائيا ك كؿ النفقات األخرل المترتبة عمى إنجاز مياـ المعيد؛ ك تجدر 

أف ميمة مراقبة التسيير المالي ك المحاسبي لممعيد منكطة لمندكب الحسابات المعيَّف، طبقا 
. مف نفس المرسـك التنفيذم 25لمتنظيـ جارم العمؿ بو ألجؿ ذلؾ كما إقتضت ذلؾ المادة 

. المركز الوطني لعمم السموم: ثالثا
 1998جكاف  02المؤرخ في  188-98ـ نفيذم رؽأنشئ ىذا المركز بمكجب المرسـك الت    

، ك ذلؾ في شكؿ ىيئة عمكمية ذات 1يتضمف إنشاء مركز كطني لعمـ السمـك ك تنظيمو ك سيره
                                                           

سيره، ز الكطني لعمـ السمـك ك تنظيمو ك، المتضمف إنشاء المرؾ02/06/1998في  المؤرخ 188_98المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .04، ص 03/06/1998، المؤرخة في 38الجريدة الرسمية، العدد 
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طابع إدارم، لو الشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي ك ىك كمكضكع تحت كصاية كزارة 
 30المؤرخ في  74-94التنفيذم رقـ المرسـك الصحة كما إقتضت ذلؾ المادة األكلى مف ىذا 

ع إدارم يجعؿ طبيعتو القانكنية ؛ ك إف تنظيـ المركز كييئة عمكمية ذات طاب19941مارس 
النتائج المترتبة عمى ذلؾ مماثمة لتمؾ التي تطرقنا إلييا سابقا بصدد دراسة المعيد الكطني ك

. باإلحالة إلييالمصحة العمكمية؛ لذا ال جدكل مف إعادة سردىا مجددا ك نكتفي 
لممركز ميمة إنجاز التحاليؿ ك الخبرات عمى كؿ منتكج أك ماّدة ساّمة أك التي قد تككف      

كذلؾ ك تكفير اإلعبلـ الخاص بعمـ السمـك بيدؼ حماية صحة السكاف؛ ك ىك ألجؿ ذلؾ كمو 
قة بالسمـك   يقـك بالبحث ك تحديد كؿ مادة قد تككف سامة ك قياس المؤشرات البيكلكجية المتعؿ

ك إحداث التسمـ ك إعداد قكاعد الممارسة المخبرية الحسنة ك المقاييس التقنية لتحميؿ السمـك   
ك جمع معالجة ك تكزيع كؿ معمكمة متعمقة بعمـ السمـك ك التسمـ ك تقدير خطر السمـك عمى 

راح التدابير المستكل الكطني كما يقـك أيضا بتبميغ كزير الصحة بكؿ خطر كبير لمسمـك ك إقت
التصحيحية ك تقديـ المساعدة في مجاؿ تشخيص التسمـ، ك اإلجابة عمى كؿ مكالمة ىاتفية 
طالبة المساعدة في التشخيص ك كذا النصيحة لمعبلج ك المساىمة في الخبرة الطبية الشرعية 
عمى في مجاؿ عمـ السمـك ك البحث عف األثر الذم يخمفو التعرض الميني ك التمكث الكيميائي 

صحة السكاف ك كذا القياـ في مجاؿ عمـ السمـك بكؿ خبرة تخص المنتكجات الغذائية 
كالمنتكجات المكجكدة في محيط اإلنساف ك المشاركة في متابعة السكاف المعرضيف بصفة 

خاصة لخطر اإلصابة بالتسمـ ك المشاركة في متابعة عبلج المرضى المصابيف بداء مستديـ 
ة باليقظة في مجاؿ التسمـ ك إعداد بطاقية كطنية لممنتكجات  ك المكاد ك تنظيـ تحقيقات خاص

السامة أك التي مف شأنيا أف تككف سامة أك تصبح كذلؾ ك السير عمى تحديثيا، باإلضافة إلى 
إعداد كؿ دراسة متعمقة بعمـ السمـك ك القياـ بكؿ أعماؿ البحث في ىذا المجاؿ ك القياـ 

. بخدمات خاصة بعمـ السمـك
                                                           

، المتضمف تحكيؿ معيد باستكر إلى مؤسسة عمكمية ذات طابع 30/03/1994المؤرخ في  74_94المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .05، ص 10/04/1994، المؤرخة في 19الرسمية، العدد صناعي ك تجارم، الجريدة 
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 .التنظيم اإلداري و المالي لممركز الوطني لعمم السموم: لنقطة الوحيدةا
، يتضمف 1998جكاف  02المؤرخ في  188-98مف رقـ ( 06)إقتضت المادة السادسة      

، عمى أف يكجو المركز الكطني لعمـ السمـك 1إنشاء مركز كطني لعمـ السمـك ك تنظيمو ك سيره
الذم يساعده في ذلؾ كاتب عاـ كما يتـ تزكيد المركز بمجمس مجمس تكجيو ك يديره مدير عاـ 

عممي؛ ك يتداكؿ ىذا المجمس فيي تتجمى في ميامو ك يعيف المدير العاـ لممركز الكطني 
لمسمـك بمرسـك تنفيذم بناءن عمى إقتراح مف كزير الصحة، ك يتـ إختياره مف بيف األشخاص 

صص المنصب باإلضافة  إلى تجربة عشرة الذيف يتمتعكف بتككيف عممي يناسب ميداف تخ
مف نفس المرسـك التنفيذم؛  13ة سنكات عمى األقؿ في مجاؿ عمـ السمـك طبقا لمماد( 10)
. يتمتع المدير العاـ لممركز الكطني لعمـ السمـك بالصبلحيات التي تمكنو مف تسيير المعيدك

كدراسة ك إقتراح مشاريع برامج  أّما المجمس العممي فتتعمؽ مداكالتو بالجكانب العممية     
النشاطات ك البحث الخاّصة بالمركز ك دراسة إقتراح برنامج التظاىرات العممية؛ 

، فيك متطابؽ ك شبيو بالتنظيـ المالي       ك أما التنظيـ المالي لممركز الكطني لعمـ السمـك
شارة أخيرنا أف عممية الخاص بالمعيد الكطني لمصحة العمكمية الذم رأيناه أعبله، ك تجدر اإل

 21تصنيؼ المناصب العميا في المركز منظمة بمكجب القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في
. 2، المتضمف تصنيؼ المناصب العميا في المركز الكطني لعمـ السمـك1999مارس 

تختص ىذه الييئات العمكمية الصحّية  :هيئات المواد الصيدالنية و العضوية: الفرع الثاني
فيبل جانب ال يقؿ أىمية عف باقي الجكانب المتعمقة بالّصحة ك ىي المكاد الصيدالنية ك المكاد 

. العضكية كالّدـ مثبل
. الصيدلية المركزية لممستشفيات: أوال

                                                           

 .السالؼ الذكر، 02/06/1998المؤرخ في  188_98المرسـك التنفيذم رقـ  -1
، 21/03/1999القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -2 ، المتضمف تصنيؼ المناصب العميا في المركز الكطني لعمـ السمـك

 .18، ص26/05/1999في  ، المؤرخة36الجريدة الرسمية، العدد 
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 Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH)أنشئت الصيدلية المركزية لممستشفيات      
، المتضمف إنشاء 1994سبتمبر  25المؤرخ في  293-94بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

الصيدلية المركزية لممستشفيات ك تنظيميا ك عمميا المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 
، ك ذلؾ في شكؿ ىيئة عمكمية ذات طابع صناعي 20111ديسمبر  28المؤرخ في  11-457

صية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي، ك تـّ كضعيا تحت كصاية كزارة الّصحة تجارم ك ليا الشخ
. ك جعؿ مقرىا في مدينة الجزائر مع إمكانية إنشاء ممحقات ليا بقرار مف كزير الّصحة

إف تنظيـ الصيدلية المركزية لممستشفيات كييئة عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم 
مترتبة عف ذلؾ مماثمة لتمؾ التي تطرقنا إلييا بصدد دراسة يجعؿ طبيعتيا القانكنية ك النتائج اؿ

.          كتفي باإلحالة إلييامعيد باستكر في الجزائر سابقا، لذا ال جدكل مف إعادة سردىا مجددا ك ف
مف ىذا المرسـك التنفيذم بتعداد المياـ المنكطة بالصيدلية المركزية ( 04)تكلت المادة الرابعة ك

إطار السياسة الكطنية لمصحة، ك ىي المياـ التي تـ تدعيميا بمقتضى تعديؿ لممستشفيات في 
، المذككر أعبله، ك ذلؾ عمى 2011ديسمبر  28المؤرخ في  457-11المرسـك التنفيذم رقـ 

خمفية أزمة الدكاء التي عرفتيا الببلد، األمر الذم جعؿ السمطات العمكمية تنتيج تدعيـ 
المعدلة  04ة أتت بيا المكاد لممستشفيات بإضافة مياـ جديدصبلحيات الصيدلية المركزية 

، بيدؼ القضاء عمى أزمة الدكاء ك ندرتو في نقاط البيع بالتجزئة 1مكرر 04مكرر ك  04ك
عمى مستكل الصيدليات الخاصة ك كذا عمى مستكل صيدليات المؤسسات اإلستشفائية 

يف المؤّسسات الصحية بالمنتكجات فبمقتضى ىذه المكاد كمفت ىذه الييئة بتمك. العمكمية
لصالح ىذه المؤسسات إطار إجراء الشراء لحساب الغير كالصيدالنية ك المستمزمات الطبّية في 

ك إعداد برامج التمكيف ك إنجازىا إنطبلقا مف اإلنتاج الكطني ك إعداد برنامج إستيراد المنتكجات 
طرؼ كزارة الصحة ك تسكيؽ المنتكجات الصيدالنية بناءن عمى الحاجيات الكطنية المحددة مف 

                                                           

المؤرخ في  293_94، المعدؿ ك المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 28/12/2011المؤرخ في  457_11المرسـك التنفيذم رقـ  -1
، ص 14/01/2012، المنشئ لمصيدلية المركزية لممستشفيات، الجريدة الرسمية، العدد األكؿ، المؤرخة في 25/12/1994
47. 
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الصيدالنية لصالح المؤسسات العمكمية الصحية ك كذا المؤسسات الصحية الخاصة ك أيضا 
لدل المؤسسات المعتمدة التي ىي مكمفة بتكزيع المنتكجات المذككرة ك القياـ بتنفيذ أعماؿ ضبط 

عمكؿ بيما ك القياـ بتكضيب التمكيف بالمنتكجات الصيدالنية طبقا لمتشريع ك التنظيـ الـ
المنتكجات الصيدالنية، ك إنشاء نقاط لبيع ىذه المنتكجات بالتجزئة ك المكجية لضماف تكفرىا 
عبر التراب الكطني ك تقيـ المساعدة التقنية في إطار الشراكة لكؿ متعامؿ ينشط في مجاؿ 

. الصناعة الصيدالنية
ديسمبر  28المؤرخ في  457-11تنفيذم رقـ المرسـك اؿبمكجب تعديؿ نفس اؿبمقتضى ك      
في إطار تكفؿ الصيدلية المركزية لممستشفيات بتبعات الخدمة العمكمية، تقـك ىذه ، 20111

المؤسسة بحيازة مخزكف إستراتيجي مف المنتكجات الصيدالنية ك كذا حيازة مخزكف تنظيـ 
النجدة مف ىذه األخيرة؛ يقـك بضبطو كزير الصحة، ك تقـك أيضا بتمكيف المؤسسات العمكمية 

لمكجية لمعالجة األمراض النادرة ك األمراض التي تككف فييا حياة الصحية بالمنتكجات ا
اإلنساف ميددة، كما تقـك أيضا بتمكيف نفس المؤسسات المذككرة بالمنتكجات الصيدالنية الداخمة 

. في إطار البرامج الكطنية لمكقاية ك المخططات الكطنية لمصحة
لمستشفيات باإلستفادة بحّؽ حصرم في باإلضافة إلى كؿ ذلؾ تقـك الصيدلية المركزية ؿ     

ك كذا منتكجات األشعة مجاؿ إستيراد ك تسكيؽ المنتكجات المشتقة مف الدـ ك تمؾ المخدرة 
 .الصيدالنية

. التنظيم اإلداري و المالي لمصيدلية المركزية لممستشفيات:  النقطة الوحيدة
، يشرؼ مجمس 293-94مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 05)بمكجب أحكاـ الماّدة الخامسة      

إدارة عمى الصيدلية المركزية لممستشفيات، ك يسيرىا مدير عاـ، ك يرأس مجمس اإلدارة كزير 
الصحة أك ممثمو ك يمكف لمجمس اإلدارة أف يستشير أم شخص ذم كفاءة لتنكيره في مداكالتو 

 28المؤرخ في  457-11مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ ( 07)طبقا لممادة السابعة ك ذلؾ كمو 
                                                           

المؤرخ في  293_94، المعدؿ ك المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 28/12/2011المؤرخ في  457_11رقـ المرسـك التنفيذم  -1
 .، المنشئ لمصيدلية المركزية لممستشفيات، السالؼ الذكر25/12/1994
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، ك ىك جدير بالذكر أف مداكالت مجمس إدارة الصيدلية المركزية لممستشفيات 20111ديسمبر 
تخص المكاضيع المتعمقة بمياـ الييئة الصحية كمشاريع التنظيـ الداخمي ك النظاـ الداخمي 

ناءا عمى إقتراح مف كزير الصحة دير العاـ ليذه الييئة بمرسـك تنفيذم بيعيف الـيدلية كلمص
المعني  تنيى ميامو بنفس األشكاؿ ك يساعده في ميامو مديريف يعيناف مف بقرار مف الكزيرك
ذلؾ بناء عمى إقتراحو، كما يتكلى أيضا المدير العاـ لمصيدلية المركزية لممستشفيات ك تمسكؾ ك

.  ؿ التجارم رك ىي تشمؿ بابا لئليرادات ك آخر لمنفقاتمحاسبتيا كفقا لمشؾ
تجدر اإلشارة أنو يختص ألداء ميمة مراقبة ىذه الحسابات مندكب حسابات ك ذلؾ ك

مف نفس المرسـك  23بغض النظر عف أم شكؿ آخر مف أشكاؿ الرقابة التنظيمية طبقا لممادة 
. التنفيذم
 

. الصيدالنيةالمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات : ثانيا
 Laboratoire Nationale de أنشئ المخبر الكطني لمراقبة المنتكجات الصيدالنية     

Contrôle des Produits Pharmaceutiques المؤرخ  140-93، بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ
ية    كتنظيمو ، المتضمف إنشاء مخبر كطني لمراقبة المنتكجات الصيدالف1993جكاف  14في 
، ك ذلؾ في شكؿ مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم طبقا لما نصت عميو المادة األكلى 2عمموك

المخبر الكطني لمراقبة )تنشأ مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تسمى : " منو كما يمي
بر تتمتع بالشخصية المعنكية    ك يشار إلييا في ما يأتي بالمخ( المنتكجات الصيدالنية

ك تبعا لمطبيعة القانكنية ". تكضع تحت كصاية الكزير المكمؼ بالصحة اإلستقبلؿ المالي ك ك
الخاصة بالمخبر الكطني لمراقبة المنتكجات الصيدالنية بإعتبار ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم 

                                                           

 المؤرخ في 293_94، المعدؿ ك المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 28/12/2011المؤرخ في  457_11المرسـك التنفيذم رقـ  -1
، ص 14/01/2012، المنشئ لمصيدلية المركزية لممستشفيات، الجريدة الرسمية، العدد األكؿ، المؤرخة في 25/12/1994
47. 

، المتضمف إنشاء المخبر الكطني لممنتجات الصيدالنية ك 14/06/1993المؤرخ في  140_93المرسـك التنفيذم رقـ  -2
 .08، ص 22/06/1993مؤرخة في ، اؿ41تنظيمو ك عممو، الجريدة الرسمية، العدد 
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فإنو ينتج نفس النتائج التي سبؽ لنا التعرض ليا تفصيبل عند التطرؽ إلى دراسة المعيد الكطني 
نظـ ىك اآلخر في شكؿ ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم  ك نكتفي ىنا لمصحة العمكمية الـ

. باإلحالة إلييا
أّما ميمة المخبر الرئيسية ك اليدؼ الذم أنشئ مف أجمو؛ فيكمف أساسا، حسب مقتضيات     

        مف نفس المرسـك التنفيذم في مراقبة نكعية المنتكجات الصيدالنية ك خبرتيا 03المادة 
مف قانكف  207مف قانكف الصحة السابؽ ك المادة  169ب مقتضات المادة التي ىي حسك

ك المتمثمة في األدكية ك المكاد الكيمائية الخاصة بالصيدليات؛ المكاد  11-18الصحة الحالي 
جالينكسية؛ المكاد األكلية ذات اإلستعماؿ الصيدالني؛ األغذية الحمَيِكية المكجية ألغراض طبية 

. األخرل الضركرية لمطب البشرمخاصة؛ كؿ المكاد 
مف نفس المرسـك التنفيذم بتحديد ك تفصيؿ ىذه الميمة ( 04)ك قد تكلت المادة الرابعة      

المككمة لممخبر الكطني لمراقبة المنتكجات الصيدالنية ك المتمثمة عمكما في مراقبة نكعية 
عامة مثمما ىك منصكص عميو يتكلى المخبر في إطار ميمتو اؿ: "المنتكجات ىذه بنصيا ما يمي

، أعبله ما 19931جكاف  14المؤرخ في  140-93مف المرسـك التنفيذم رقـ  03في المادة 
: يأتي
 .جات الصيدالنية المعركضة لمتسجيؿالتقنية لممنتكيدرس الممفات العممية ك -
 .نيات المرجعية عمى الصعيد الكطنييعد المناىج ك التؽ -
تقنية التي تتعمؽ بالمقاييس ك طرؽ أخذ العينات ك مراقبة نكعية يمسؾ بنكا لممعطيات اؿ -

 .جات الصيدالنية ك يضبطو بإستمرارالمنتك
 .ية المسكقة ك فعاليتيا ك نكعيتيايراقب إنعداـ الضرر في المنتكجات الصيدالف -
 .ث التقني ك العممي المرتبط بيدفوييتـ بالبح -
." ينجز كؿ دراسة ليا عبلقة بميمتو -

                                                           

تنظيمو مخبر الكطني لممنتجات الصيدالنية ك، المتضمف إنشاء اؿ14/06/1993المؤرخ في  140_93المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .08، ص 22/06/1993، المؤرخة في 41ك عممو، الجريدة الرسمية، العدد 
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فتتجمى أىمية المخبر الكطني لمراقبة المنتكجات الصيدالنية في مجاؿ الصحة بالنظر       
إلى األخطار التي ينمكف أف تسببيا األدكية ك المكاد الصيدالنية بصفة عامة عمى صحة 

السّكاف ك في الجانب الطبي العبلجي ك الكقائي عمى السكاء، ك ذلؾ بالعمؿ عمى تفادم        
طر إنقبلب األدكية ك المكاد الصيدالنية ك إنحيازىا عف ىدفيا؛ فتصبح عامؿ ناشر ك تجنب خ

لؤلمراض بعد أف صممت أصبل لتفادم ىذه األخيرة، ك العبلج منيا، الّسيما ك أّف إحتياجات 
الجزائر في مادة األدكية متنامي تبعا لمنمك الّديمغرافي الذم تعرفو؛ ك أيضا إلى ككنيا مثؿ 

لدكؿ السارة في طريؽ النمك مفتقدة لئلستقبللية صناعة األدكية ك المنتجات الكثير مف ا
. الصيدالنية بإعتبار أّف غالبيتيا مستكردة

. التنظيم اإلداري و المالي لممخبر: النقطة الوحيدة
م         يدير المخبر مجمس إدارة ك يسيره مدير عاـ، باإلضافة إلى تزكيده بمجمس عمـ      

خص مداكالت المجمس ك قراراتو كؿ المسائؿ المتعمقة بنشاط المخبر ك يتـ تعييف تقني؛ ك تك
المدير العاـ بمكجب مرسـك تنفيذم بناء عمى إقتراح مف كزير الصحة مع التنبيو أف إختياره يتـ 
إجباريا مف بيف المكظفيف الذيف ليـ تككيف عممي يناسب النمط التخصصي ليذا المنصب مع 

مف  14نكات عمى األقؿ مف التجربة في ميداف مراقبة األدكية طبقا لممادة س( 05)ثبكت خمس 
ك ييتـ ،1، المذككر أعبله1993جكاف  14، المؤرخ في 140-93المرسـك التنفيذم رقـ 

ة المجمس العممي باألنشطة العممية ك التقنية لممخبر كدراسة مشاريع برامج األعماؿ العممي
أعماؿ المخبر في مجاؿ التككيف ك البحث؛ أّما بخصكص التنظيـ التقنية ك كذا القياـ بتقييف ك

المالي لممخبر الكطني لمراقبة المنتكجات الصيدالنية، فيك سبيو بذلؾ الخاص بالمعيد الكطني 
. لمصحة العمكمية الذم تـ التطرؽ إليو سابقا ك نكتفي باإلحالة عميو

. العتاد الطبيالمركز الوطني لميقظة بخصوص األدوية و : ثالثا

                                                           

تنظيمو الكطني لممنتجات الصيدالنية ك تضمف إنشاء المخبر، الـ14/06/1993المؤرخ في  140_93المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .ك عممو، السالؼ الذكر
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 Centre Nationaleأنشئ المركز الكطني لميقظة بخصكص األدكية ك العتاد الطبي     

Pharmacovigilance et de Matériovigilance192-98، بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
، المتضمف إحداث مركز كطني لميقظة بخصكص األدكية ك العتاد 1998جكاف  03المؤرخ في 

، ك ذلؾ في شكؿ ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم ك متمتع بالشخصية 1ق كسيرهالطبي ك تنظيـ
المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي ك المكضكع تحت كصاية الكزير المكمؼ بالصحة، كما إقتضت 

. ذلؾ المادة األكلى مف ىذا المرسـك التنفيذم
إدارم فإنو ينتج عف ذلؾ ك تبعا لمطبيعة القانكنية لممركز بإعتباره ىيئة عمكمية ذات طابع     

مف الزاكم القانكنية نفس النتائج التي سبؽ لنا التعرض ليا تفصيبل عند دراسة المعيد الكطني 
. لمصحة العمكمية

غير ر، بمراقبة التفاعبلت الجانبية كتتمثؿ ميمة ىذا المركز المكجكد مقره بمدينة الجزائ    
أك إحتماالت الؾ األدكية المعركضة في السكؽ ككذا الحكادث المرغكب فييا التي يسببيا إستو

كقكعيا الناتجة عف إستعماؿ األجيزة الطبية ك إنجاز كؿ دراسة أك أعماؿ خاصة بتأميف 
أك اإلستخداـ المتعمقة  ذلؾ أثناء مختمؼ عمميات التناكؿ إستعماؿ األدكية ك األجيزة الطبية ك 
كز عمى الخصكص  بجمع ك إستغبلؿ جية؛ فيقـك المربتدابير الكقاية أك تشخيصية أك عبل

ك تنظيـ تحقيقات حكؿ اليقظة ات الجانبية كغير المرغكب فيياتقييـ المعمكمات الخاصة بالتأثيرك
المتعاكنيف المراسميف كتنسيؽ أعماؿ مختمؼ دكية ك العتاد الطبي؛ ك تنشيط كبخصكص األ

صكص؛ك اإلشعار الفكرم لمكزير المكمؼ المتدخميف في إطار شبكة كطنية لميقظة بيذا الخ
بالصحة بكؿ الحكادث أك المعمكمات المؤكدة ك المتعمقة بالتأثيرات غير المرغكب فييا ك إقتراح 

ك متابعة ك إنجاز النشاطات التصحيحية ك القياـ بكؿ دراسة أك شغاؿ بحث متعمقة بتاميف 
الممارسيف الطبييف قصد اإلستعماؿ األدكية ك األجيزة الطبية؛ ك المشاركة في تحسيف معارؼ 

العقبلني ليذه األخيرة ك كذا تحسيف فعالية التدابير الكقائية ك العبلجية؛ ك ضماف نشر ك تبادؿ 
                                                           

ز الكطني لميقظة بخصكص األدكية ، المتضمف إحداث المرؾ03/06/1998المؤرخ في  192_98المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .11، ص 07/06/1998، المؤرخة في 39العتاد الطبي ك تنظيمو ك سيره، الجريدة الرسمية، العدد ك
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داءات آييف الكطني ك الدكلي ك كذا ضماف المعمكمات المتعمقة بيدؼ المركز ك ذلؾ المستك
. الخبرة ك الدراسة مع كؿ ىيئة

: اإلداري و المالي لممركزالتنظيم : النقطة الوحيدة
يقـك بإدارة المركز الكطني لميقظة بخصكص األدكية ك العتاد الطبي مجمس تكجييي            

ك يقـك بتسييره مدير كما قامت نفس المادة بتزكيد المركز بمجمس عممي، ك جدير بالذكر أنو 
يتداكؿ المجمس التكجييي لممركز في كؿ المسائؿ المتعمقة بنشاط المركز؛ ك يعيف مديره بمكجب 

رسـك تنفيذم بناءا عمى إقتراح مف الكزير المكمؼ بالصحة ك تنيى ميامو بنفس الطريقة ك ىك ـ
ك أما ميـ المجمس العممي، فيك مكمؼ بدراسة النقاط . مف يشرؼ عمى تسيير الييئة الصحية

المتعمقة بالجانب العممي لممركز كإقتراح مشاريع برامج النشاطات ك البحث؛   ك تجدر اإلشارة 
ممية تصنيؼ المناصب العميا في المركز منظمة بناء عمى القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ أف ع
، يتضمف تصنيؼ المناصب العميا في المركز الكطني لميقظة بخصكص 1999مارس  21في 

. 1األدكية ك العتاد الطبي
ك تّضـ ميزانية المركز بابا لئليرادات ك بابا لمنفقات، ك يككف مسؾ حسابات المركز كفقا      

لقكاعد المحاسبة العمكمية كتمؾ ىي نتيجة منطقية بالنظر لمطبيعة القانكنية لمممركز المنظـ في 
 شكؿ ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم، كما أف الذم يقـك بمسؾ ىذه المحاسبة ىك عكف محاسب

. يعينو كزير الصحة
. الوكالة الوطنية لمدم: رابعا
، سابقا بمكجب المرسـك Agence Nationale du Sang أنشئت الككالة الكطنية لمدـ      

، التضمف إنشاء الككالة الكطنية لمدـ       1995أبريؿ  09المؤرخ في  108-95التنفيذم رقـ 

                                                           

، المتضمف تصنيؼ المناصب العميا في المركز الكطني لميقظة بخصكص 21/03/1999القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في -1
 15، ص 26/05/1999، المؤرخة في 36األدكية ك العتاد الطبي، الجريدة الرسمية، العدد 



صيإلاا ااإلستفاائي   اللئااا اللإلانند   اللستخّس اللمؤّس : الفصل الثاني   
 

166 
 

ابع إدارم ليا كجية عممية ك تقنية        ، في شكؿ ىيئة عمكمية ذات ط1ك تنظيميا ك عمميا
ك متمتعة بالشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي ك كضعت تحت كصاية الكزير المكمؼ 

. بالصحة، كمقرىا مكجكد بالجزائر العاصمة
المذككر أعبله، بمكجب  108-95، ألغي المرسـك التنفيذم رقـ 2009ك في سنة       

 2، المتعمؽ بالككالة الكطني لمدـ2009أكت  11المؤرخ في  258-09المرسـك التنفيذم رقـ 
الذم إحتفظ بنفس الطبيعة القانكنية ليذه الييئة العمكمية الصحية بحيث نظمت المادة الثانية 

منو، الككالة الكطنية لمّدـ في شكؿ ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم ك أفادتيا بالشخصية ( 02)
ال ك ينتج عف ىذا نفس النتائج التي سبؽ لنا التعرض ليا تفصي. المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي

عند دراسة المعيد الكطني لمصحة العمكمية، المنظـ ىك اآلخر في شكؿ ىيئة عمكمية ذات 
. طابع إدارم، التي سبؽ ذكره أعبله

ك ىي تمارس نشاطيا عبر كامؿ التراب الكطني ك تعتبر لكحدىا صاحبة اإلختصاص          
ؿ أك جمعية ممارسة ك المتعامؿ الحصرم في مجاؿ الدـ، بحيث ال يجكز ألية ىيئة أك ىيؾ

النشاطات المتعمقة بجمع ك تحضير ك تأىيؿ ك تكزيع الدـ ك مكاد الدـ غير الثابتة كما إقتضت 
أكت  11المؤرخ في  258-09مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 07)ذلؾ كمو المادة السابعة 

ية بإنفراد ، ك لـ يستثني مف ىذه القاعدة العامة القاض3، المتعمؽ بالككالة الكطني لمدـ2009
. الككالة بيذا اإلختصاص سكل ىياكؿ حقف الدـ التابعة لكزارة الدفاع الكطني

يفيـ دكر الككالة في الصحة، مف خبلؿ مياميا التي تتمحكر في تداكؿ ك إستعماؿ             
ك إستغبلؿ ك البحث ك التككيف في مادة الدـ العضكية ك األخطار التي يمكف أف تنجر عنيا    

                                                           

اء الككالة الكطنية لمدـ ك تنظيميا ك عمميا، ، المتضمف إنش09/04/1995المؤرخ في  108_95المرسـك التنفيذم رقـ -1
 .07، ص 19/04/1995، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية، العدد 

المؤرخ في  108_95، الذم ألغى المرسـك التنفيذم رقـ 11/08/2009المؤرخ في  258_09التنفيذم رقـ  المرسـك -2
 .11، ص 16/08/2009، المؤرخة في 47، الجريدة الرسمية، العدد 09/04/1995
في  المؤرخ 108_95، الذم ألغى المرسـك التنفيذم رقـ 11/08/2009المؤرخ في  258_09المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 .، السالؼ الذكر09/04/1995
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ا األمراض الممكنة اإلنتشار في حالة اإلستعماؿ السيئ لمدـ، كمرض فقداف المناعة ك كذ
مف ( 05)أك مرض إلتياب الكبد ، ك عددت مياـ الككالة المادة الخامسة " السيدا"المكتسبة 

تتمثؿ الككالة " ، بنصيا 20091أكت  11المؤرخ في  258-09نفس المرسـك التنفيذم رقـ 
: فيما يأتي

 .اسة الدـ ك متابعة تطبيقياك إقتراح سيإعداد  -
 .تاجات الكطنية الخاصة بمكاد الدـالتكفؿ باإلحي -
اقبة الدـ             إعداد ك إقتراح قكاعد الممارسات الحسنة لمحقف ك المقاييس المتعمقة بمر -

 .ك مشتقاتو
ك تحضير      إعداد قائمة الككاشؼ ك المستيمكات ك التجييزات الضركرية لنشاطات جمع  -

 .لثابتة ك كذا التقنيات المستعممةك تأىيؿ ك تخزيف ك نقؿ مكاد الدـ غير ا
 .في تركيبة مكاد الدـ غير الثابتةإقتراح تعريفات التنازؿ عف المكاد األدكية التي تدخؿ  -
 .ؿ ك تكزيع مكاد الدـ غير الثابتةترقية عممية التبرع بالدـ ك جمع ك تحضير ك تأىي -
 .لخاص باإلستعماؿ الصناعيالببلزما ا تحضير -
 .كضع نظاـ ضماف الجكدة -
ية لتأىيؿ التصديؽ عمى التقنيات ك الممارسات الحسنة ك إجراءات تأكيد كؿ إشارة ضركر -

 .مكاد الدـ غير الثابتة
 .ير الثابتة ك إجراء الخبرة عمييامراقبة مكاد الدـ غ -
المخاطر الكبرل ك تسيير  الدـ في إطار الكقاية مفتككيف ك تسيير إحتياط إستراتيجي مف  -

 .الككارث
 .التكنكلكجيات الحية في مجاؿ الدـترقية نشاطات التجزئة ك  -
 .البيكلكجي الخاص بالدـ ك مشتقاتوترقية ك تطكير ك صناعة الككاشؼ المكجية لمتأىيؿ  -

                                                           

المؤرخ في  108_95، الذم ألغى المرسـك التنفيذم رقـ 11/08/2009المؤرخ في  258_09المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .، السالؼ الذكر09/04/1995
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 .أدناه 08لمنصكص عمييا في المادة تنسيؽ نشاطات الككاالت الجيكية لمدـ ا -
رض مسؾ بطاقيات كطنية ك جيكية خاصة بالمتبرعيف بالدـ ك المتبرعيف بالنخاع العظمي بغ -

 .تحديد مصدر ك تعقب ىذه المكاد
 .لقة بالدـ ك مشتقاتو بيدؼ تقيميامركزة المعمكمات المتع -
منيا التككيف ك البحث في ميداف الدـ باإلتصاؿ مع اليياكؿ ك الييئات المعنية، السيما  -

 .رامج التككيف ك تنسيؽ نشاط البحثالتخصصات ك ب
 .يـ أداءات ك خدمات ترتبط بميامياتقد -
 .افؿ الدكلية في ميداف إختصاصاتياتمثيؿ الجزائر في المح -
تقيـ الككالة، زيادة عمى ذلؾ، عبلقات تنسيؽ مع ىياكؿ حقف الدـ التابعة لكزارة الدفاع  -

". الكطني
، مف (06)مياـ الككالة الكطنية لمدـ ما إقتضتو المادة السادسة  تجدر المبلحظة بخصكص

  1، المتعمؽ بالككالة الكطني لمدـ2009أكت  11المؤرخ في  258-09المرسـك التنفيذم رقـ 
. في الجزائر" صناعة الدـ" التي إعتبرت الككالة ىي صاحبة المبادرة في مجاؿ تطكير 

 
: لمالي لموكالة الوطنية لمدمالتنظيم اإلداري و ا: النقطة األولى

، المذككر 258-09، مف المرسـك التنفيذم رقـ (09)تضمنت مقتضيات المادة التاسعة      
أعبله، أف تسيير الككالة يقـك بيا مجمس إدارة، ك يدير الككالة مدير عاـ ك تزكد بمجمس عممي 

 لككالةتعمقة بمياـ ا؛ أما المكاضيع التي يتداكؿ فييا المجمس فيي تخص كؿ األنشطة الـ
بالّنسبة لممدير العاـ، فبينما كاف سابقا يتـ تعيينو بمكجب مرسـك تنفيذم بناء عمى إقتراح مف 

، المنظـ 108-95مف المرسـك التنفيذم رقـ  19الكزير المكمؼ بالصحة بمقتضى المادة 
-09مف المرسـك التنفيذم رقـ  20لمككالة الكطنية لمدـ سابقا، أصبح حاليا ك بمكجب المادة 

                                                           

م المؤرخ ؼ 108_95، الذم ألغى المرسـك التنفيذم رقـ 11/08/2009المؤرخ في  258_09المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .، السالؼ الذكر09/04/1995
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، يعيف المدير العاـ بمكجب 1، المتعمؽ بالككالة الكطني لمدـ2009أكت  11لمؤرخ في ا 258
مرسـك رئاسي بناء عمى إقتراح مف ل كزير الصحة ك ذلؾ لتكلى السير الحسف لمككالة، األمر 
الذم يكحي باإلىتماـ المتزايد لمسمطات العمكمية ليذه الككالة بإعتبار أف المرسـك الرئيس أرقى 

رسـك التنفيذم في تدرج النصكص التنظيمية ك ذلؾ أمر طبيعي بالنظر إلى المياـ التي مف الـ
كمفت بيا الككالة ك أىميتيا في مجاؿ الصحة ؛ ك يقـك المدير العاـ بتسيير الككالة ك يساعده 
في تأدية ميامو أميف عاـ كمديريف يعينكف بقرار مف كزير الصحة بناء عمى إقتراح مف المدير 

. لمككالةالعاـ 
أّما المجمس العممي ، فيعتبر جياز إستشارم يكمؼ بإبداء أراء ك إقتراحات ك تكصيات في      

كؿ المسائؿ ذات الطابع الطبي ك العممي ك التقني المرتبطة بيا؛ ىذا، ك يتطابؽ التنظيـ المالي 
. يتو سابقالمككالة الكطنية لمدـ بذلؾ الخاص بالمعيد الكطني لمصحة العمكمية الذم تـ رؤ

. الوكاالت الجهوية لمدم: النقطة الثانية
، يتضمف إلنشاء 1995أبريؿ  09المؤرخ في  108-95في إطار المرسـك التنفيذم رقـ       

الككالة الكطنية لمدـ ك تنظيميا ك عمميا، لـ تكف ىنالؾ فركع أك ككاالت جيكية تابعة لمككالة 
 قاعدة تخص الككاالت الجيكية لمدـخالي مف أية  الكطنية لمدـ؛ بحيث أف المرسـك التنفيذم

، المتعمؽ بالككالة 2009أكت  11المؤرخ في  258-09لكف بصدكر المرسـك التنفيذم رقـ 
سارم المفعكؿ، تـ إستحداث الككاالت الجيكية لمدـ ك ذلؾ حتى ك إف لـ يأتي  2الكطني لمدـ

بالشخصية المعنكية مف عدمو؛ فإقتضت ىذا النص التنظيمي بتعريفيا ك عدـ تبيانو إستفادتيا 
مف المرسـك التنفيذم أنو يتكفر لدل الككالة لمدـ ككاالت جيكية لتغطية ( 08)المادة الثامنة 

كالتكفؿ بيا بصفة مندمجة إحتياجات مؤسسات الصحة المتعمقة بالدـ عمى مستكل الكاليات 
تابعة لمككالة لمعنكية كمصالح منعدمة الشخصية ابذلؾ تصبح ىذه الككاالت . كمتسمسمة

                                                           

المؤرخ في  108_95، الذم ألغى المرسـك التنفيذم رقـ 11/08/2009المؤرخ في  258_09المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .، السالؼ الذكر09/04/1995
المؤرخ في  108_95، الذم ألغى المرسـك التنفيذم رقـ 11/08/2009المؤرخ في  258_09المرسـك التنفيذم رقـ  -2

 .، السالؼ الذكر09/04/1995
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ـر تدرجي ما بيف ىذه الككاالت قاليدؼ مف إنشائيا ىك كضع شبكة كالكطنية لمدـ، ليصبح 
الجيكية ك الككالة الكطنية لمدمف بيدؼ ضماف تحقيؽ مياـ الككالة عبر كافة التراب الكطني 

الكالئية في  بما في ذلؾ ضماف النشاطات المرتبطة بحقف الدـ ك تنسيؽ نشاطات مراكز الدـ
المستكل المحمي، ك يقـك بتسيير ىذه الككاالت الجيكية لمدـ مديريف يتـ تعيينيـ بقرارات مف 

كزير الصحة ك ذلؾ بناءن عمى إقتراح مف المدير العاـ لمككالة ك تزكد ألجؿ تحقيؽ مياميا بكؿ 
. الكسائؿ البشرية ك المالية ك المادية الضركرية

كفر ىذه الككاالت الجيكية لمدـ عمى مراكز كالئية لمدـ ك عمى بنكؾ جدير بالذكر انو تت      
 2009أكت  11المؤرخ في  258-09قـ مف المرسـك التنفيذم ر 32لمدـ كما إقتضتو المادة 

ككالة جيكية لمدـ في الببلد؛ كؿ ( 12)، ك أّف ىنالؾ إثنى عشرة 1المتعمؽ بالككالة الكطني لمدـ
مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ ( 07)ك طبقا لممادة السابعة  كاحدة منيا تضـ عدة كاليات

، يحدد التنظيـ الداخمي لمككالة الكطنية ك الككاالت الجيكية لمدـ، فإف 2010أكتكبر  18في 
الككاالت الجيكية لمدـ منظمة داخميا بكجكد مدراء يسيركنيا ك كذا مصالح ىي مصمحة تنسيؽ 

المحاسبة ك مراكز الدـ كك بنكؾ الدـ، ك مصمحة إدارة الكسائؿ نشاطات مراكز الدـ الكالئية 
. الكالئية ك بنكؾ الّدـ

. الوكالة الوطنية لممواد الصيدالنية المستعممة في الطب البشري: خامسا
ُأنشئت الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في الطب البشرم بمكجب القانكف رقـ      
، فعرفتيا 2(05-85)، المعدؿ ك المتمـ لقانكف الصحة 2008جكيمية  20المؤرخ في  08-13

مف ىذا األخير، بسمطة إدارية مستقمة تتمتع بالّشخصية المعنكية         1-173المادة 
تركت مسائؿ تنظيميا ك سيرىا ك كذا القانكف األساسي الخاص بمستخدمييا ؿ المالي ككاإلستقبل

مف نفس القانكف عمى أف تضطمع  3-173لمتنظيـ اإلدارم الذم لـ يصدر، فإقتضت المادة 
                                                           

المؤرخ في  108_95، الذم ألغى المرسـك التنفيذم رقـ 11/08/2009المؤرخ في  258_09المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .، السالؼ الذكر09/04/1995

الطب  ، المتضمف إنشاء الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في20/07/2008المؤرخ في  13_08القانكف رقـ  -2
 .03، ص 03/08/2008، المؤرخة في 44البشريف الجريدة الرسمية، العدد 
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الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية ك المستمزمات الطبية في إطار السياسة الكطنية ك في مجاؿ 
نية المستعممة في الطب البشرم بالمياـ الرئيسية المتعمقة بالسير عمى تشجيع المكاد الصيدال

 الطبية المستعممة في الطب البشرماإلنتاج الكطني في مجاؿ المكاد الصيدالنية ك المستمزمات 
ك السير عمى سبلمة ك فعالية ك نكعية ك مراقبة المكاد ك المستمزمات الطبية المذككرة ك السير 

ىر عمى إحتراـ ؿ عمييا ك كذا ضماف ضبط السكؽ بخصكصيا باإلضافة إلى الّس عمى لمحصك
. المستمزمات الطبيةك ىذه المكادظيمات المتعمقة بأنشطة الصيدلة كالتفالقكانيف ك

 06المؤرخ في  308-15مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ، إقتضى المرسـك التنفيذم رقـ      
نية المستعممة في الطب البشرم لكطنية لممكاد الصيدال، المحدد لمياـ الككالة ا2015ديسمبر

، تقـك الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية 1تنظيميا ك سيرىا ك كذا القانكف األساسي لمستخدميياك
ك المستمزمات الطبية المستعممة في الّطب البشرم بتسجيؿ األدكية ك المصادقة عمييا ك تسميـ 

عارىا عند اإلنتاج ك اإلستيراد المستمزمات الطبية ك تحديد أشتأشيرات إستيراد ىذه المكاد ك 
المنشأة لدل الككالة المذككرة حيف التسجيؿ المجنة المكمفة بدراسة األسعار كذلؾ بعد أخذٍ أم ك

أك المصادقة، ك المشاركة في إعداد قائمة المكاد الصيدالنية المستعممة في الطب البشرم 
 ىذه المكاد ك المستمزمات الطبيةاألخطار المرتبطة بإستعماؿ كائد كقابمة لمتعكيض ك تقييـ الؼاؿ
السير عمى السير الحسف لمنظكمات اليقظة ك حمؿ السمطات المختصة عمى إتخاذ التدابير ك

الضركرية حالة كجكد خطر عمى الصحة العمكمية،  ك المشاركة  في الخبرة ك كؿ مراقبة عمى 
الطبية المستعممة في الطب البشرم التي تدخؿ ضمف مجاؿ المكاد الصيدالنية ك المستمزمات 

إختصاصيا ك مراقبة اإلشيار ك السير عمى كجكد إعبلـ طبي مكثكؽ بو خاص بيذه المكاد 
كالمستمزمات الطبية، ك تككيف بنؾ لممعطيات العممية ك التقنية الضركرية لتأدية ميمتيا ك تتمقى 

جؿ ذلؾ ك جمع ك تقييـ المعمكمات حكؿ اإلفراط في ليذا الغرض كؿ معمكمة طبية  ك عممية أل

                                                           

، المحدد لمياـ الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في 06/12/2015المؤرخ في  308_15المرسـك التنفيذم رقـ  -1
، المؤرخة في 67الرسمية، العدد الطب البشرم، ك تنظيميا ك سيرىا ك كذا القانكف األساسي لمستخدمييا، الجريدة 

 05، ص 20/12/2015
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نفسيا، ك القياـ بكؿ الدراسات  إستعماؿ الدكاء ك التبعية لو التي قد تتسبب فييا مكد مؤثرة
اإلعبلـ في مجاالت إختصاصيا ك المساىمة في تشجيع ك تحفيز كاألبحاث ك أنشطة التككيف ك

قيؼ كؿ إختبار أك إنتاج أك تحضير أك إستيراد البحث العممي في مجاؿ المكاد الصيدالنية ك تك
أك إستغبلؿ أك تكزيع أك تكضيب أك حفظ أك كضع في السكؽ مجانا أك بمقابؿ أك حيازة لغرض 
البيع أك التكزيع مجانا أك إشيار أك إستعماؿ أك تسميـ أك كصؼ دكاء خاضع اك غير خاضع 

عمى الصحة البشرية في ظركؼ  لمتسجيؿ، ك ذلؾ في حالة ما إذا شكؿ ىذا المنتكج خطرا
إستعماؿ عادية   أك في حالة كجكد شككؾ بإمكانية تشكيمو ىذا الخطر؛ إضافة إلى كؿ ذلؾ 

ؿ المرتبطة بالمكاد الصيدالنية تقـك الككالة أيضا لتحقيؽ أىدافيا بإبداء رأييا حكؿ كؿ المسائ
المشاركة ك كطؿ منتكج جديد كذا حكؿ فائدةالمستمزمات الطبية المستعممة في الطب البشرم ك ك

 د عمى ذلؾقتراح العناصر التي تساعإك سياسات تنمية قطاع الصيدلةك في إعداد إستراتيجيات
ك إبداء رأييا في كؿ مشركع نص ذم طابع تشريعي أك تنظيمي ينظـ مجاؿ الصيدلة ك المكاد 

إقتراح ييدؼ إلى  الصيدالنية ك المستمزمات الطبية المستعممة في الطب البشرم ك تقديـ كؿ
تحسيف القكاعد الضابطة، المعمكؿ بيا في المجاؿ المذككر، ك إعداد تقرير سنكم ترسمو إلى 

كزير الصحة حكؿ كضعية سكؽ المكاد الصيدالنية ك المستمزمات الطبية المستعممة في الطب 
طبقا البشرم ك كذا تطكرىا ك إعداد حصيمة سنكية عف نشاطاتيا ترسؿ إلى الكزير المعني 

، المحدد لمياـ الككالة الكطنية 2015ديسمبر 06المؤرخ في  308-15المرسـك التنفيذم رقـ 
لممكاد الصيدالنية المستعممة في الطب البشرم ك تنظيميا ك سيرىا ك كذا القانكف األساسي 

 الكظائؼ المذككرةتمكيف الككالة مف تأدية المياـ ك، مف قانكف الصحة السابؽ، ك ؿ1لمستخدمييا
ىي لجنة تسجيؿ تص كؿ كاحدة منيا في جانب معيف كفقد تـ إنشاء لجاف عمى مستكاىا تخ

األدكية ك لجنة المصادقة عمى المكاد الصيدالنية ك المستمزمات الطبية المستعممة في الطب 

                                                           

، المحدد لمياـ الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في 06/12/2015المؤرخ في  308_15المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .الطب البشرم، ك تنظيميا ك سيرىا ك كذا القانكف األساسي لمستخدمييا، السالؼ الذكر
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البشرم ك لجنة  مراقبة اإلعبلـ الطبي ك العممي ك اإلشيار، ك لجنة دراسة أسعار المكاد 
. المستمزمات الطبية المستعممة في الطب البشرم الصيدالنية ك
التنظيم اإلداري : النقطة األولى

، المحدد لمياـ 2015ديسمبر  06المؤرخ في  308-15نّظـ المرسـك التنفيذم رقـ      
الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في الطب البشرم ك تنظيميا ك سيرىا ك كذا 

القانكف األساسي لمستخدمييا، اإلطار اإلدارم لمككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في 
عمى أّف ىذه األخيرة ىي سمطة إدارية تتمتع ( 02)لبشرم، ك نص بالمادة الثانية الطب ا

بالشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي ك بالتالي خضكعيا لقكاعد القانكف العاـ، بحيث يسيرىا 
مجمس إدارة ك يرأسو مدير عاـ ك تزكد بمجمس إستشارم، فيتككف مجمس اإلدارة الذم يرأسو 

ممثؿ صحة ك ممثؿ كزير الدفاع الكطني كلمككالة مف ممثؿ عف الكزير المكمؼ باؿالمدير العاـ 
التشغيؿ ك الضماف ككزير الداخمية ك ممثؿ عف كزير المالية ك ممثؿ الكزير المكمؼ بالعمؿ 

اإلجتماعي ك ممثؿ عف كزير التعميـ العالي ك البحث العممي ك ممثؿ عف كؿ مف  كزير 
كزير البيئة ك كزير الفبلحية ك ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالتضامف  الصناعة ك كزير التجارة ك

. الكطني
 06المؤرخ في  308-15مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ  12فبمقتضى المادة      

نية المستعممة في الطب البشرم ، المحدد لمياـ الككالة الكطنية لممكاد الصيدال2015ديسمبر
 ، فإنو يتداكؿ المجمس في المسائؿ1األساسي لمستخدميياسيرىا ك كذا القانكف كتنظيميا ك

المخططات ك برامج العمؿ السنكية ك متعدد السنكات المتعمقة في الخصكص بالمشاريع ك
كذا شركط مراقبة المكاد الصيدالنية كالمستمزمات الطبية ككؽ كلمككالة، السيما مجاؿ ضبط الس

النظاـ الداخمي الككالة كالتنظيـ الداخمي ك ؛ ك كذا مشركع ميزانيةالحصكؿ عمى ىذه المكاد
كالعقارية اإلتفاقات ك اإلتفاقيات ك أيضا إقتناء األمبلؾ المنقكلة الخاص بيا كالصفقات كالعقكد ك

                                                           

، المحدد لمياـ الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في 06/12/2015المؤرخ في  308_15ذم رقـ المرسـك التنفي -1
 05. الطب البشرم، ك تنظيميا ك سيرىا ك كذا القانكف األساسي لمستخدمييا، السالؼ الذكر
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ك مخططات تككينيـ  عقكد اإليجار، باإلضافة إلى تعداد مستخدمي الككالةكالتصرؼ فييا ك
إعداد لكصايا ك تعييف محافظ الحسابات كت ك اتجديد معارفيـ ك تحسيف مستكاىـ ك كذا اليباك

الحصيمة المالية ك حسابات النتائج لمككالة ك التقرير السنكم لنشاطات الككالة ك كؿ المسائؿ 
. الرامية إلى تحسيف سير الككالة ك التشجيع عمى تحقيقيا

زير المكمؼ أّما المدير العاـ لمككالة فيك يعيف بمرسـك رئاسي بناء عمى إقتراح مف الك    
بالصحة ك تنيى ميامو بنفس األشكاؿ ك يتـ إختياره مف بيف األشخاص الذيف يستكفكف 

سنكات عمى األقؿ مف الممارسة الفعمية ( 08)المؤىبلت ك الكفاءات المطمكبة ك يثبتكف ثماني 
مف نفس  17ك يكمؼ بيذه الصفة طبقا لنص المادة . في المياديف المرتبطة بالمياـ ككالة

: سـك التنفيذم بالمياـ اآلتيةالمر
 .ك في جميع أعماؿ الحياة المدنية تمثيؿ الككالة أماـ العدالة -
 .تنفيذ قرارات مجمس اإلدارة -
 .تحضير إجتماعات مجمس اإلدارة -
 .مشركع الميزانية الخاص بالككالة إعداد -
 .مر بصرؼ نفقات ك إيرادات الككالةاأل -
 .ردإعداد حسابات التسيير ك الج -
 .التي لـ تحدد طرقة أخرل لتعيينيـالتعييف في المناصب العميا  -
 .لسممية عمى جميع مستخدمي الككالةممارسة السمطة ا -
 .العقكد ك اإلتفاقيات ك اإلتفاقاتإبراـ الصفقات ك  -
 .ر الممتمكات المنقكلة ك العقاريةضماف تسيي -
 المكمؼ بالصحةإعداد تقريرم سنكم ك حصيمة عف نشاطات الككالة ك يرسميما إلى الكزير  -

. كما يمكنو تفكيض إمضائيف تحت مسؤكليتو؛ إلى مساعديو
مديريف الذيف يعينكف بمقرر مف ( 06)ك يساعد المدير العاـ في أداء ميامو أميف عاـ ك ستة 

 .المدير العاـ لمككالة
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 06المؤرخ في  308-15اإلستشارم فحسب المرسـك التنفيذم رقـ أّما المجمس       
، المذككر أعبله، فيك يبدم لمككالة أراء ك يدلي بإقتراحات في كؿ المسائؿ 20151ديسمبر

المرتبطة بمياـ الككالة ك بيذه الصفة، يكمؼ عمى الخصكص بإبداء رأيو في كؿ المسائؿ 
عميو مجمس الغدارة ك يقترح التدابير التي تسمح المرتبطة بالمجاؿ الصيدالني التي يعرضيا 

بتشجيع اإلنتاج في ىذا المجاؿ ف كما يقترح تدابير تيدؼ إلى ضماف ضبط سكؽ المكاد 
الصيدالنية ك المستمزمات الطبية، ك أيضا يقترح العناصر التي تسمح بالسير عمى ضماف 

ككف مف ممثؿ عف المجمس الكصكؿ إلى المكاد الصيدالنية ك المستمزمات الطبية كىك يت
الكطني ألخبلقيات الطب ك ممثؿ عف المجمس الكطني لآلداب الطبية ك ممثؿ عف محافظة 

مف المتعامميف في المجاؿ الصيدالني ك ممثؿ عف منظمات ( 02)الطاقة الذرية ك ممثميف 
 الصيدليات ك ممثؿ عف جمعيات المرضى ك ممثؿ عف الجمعيات الناشطة في ميداف الطب    

خبراء غير ألئؾ األعضاء في المجاف المتخصصة، يعينيـ الكزير المكمؼ ( 03)ك ثبلثة 
. بالصحة

 
 

: التنظيم المالي لموكالة: النقطة الثانية
 2015ديسمبر 06المؤرخ في  308-15 مف المرسـك التنفيذم رقـ 27بنص المادة      

المحدد لمياـ الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في الطب البشرم ك تنظيميا        
، المذككر أعبله، فإف الككالة الكطنية لممكاد 2ك سيرىا ك كذا القانكف األساسي لمستخدمييا

باب زانية تشتمؿ عمى باب لئليرادات كالصيدالنية المستعممة في الطب البشرم، لدييا مي
لنفقات، فيتمثؿ الباب المخصص لئليرادات في كؿ مف المكارد الخاصة، السيما تمؾ الناتجة ؿ

                                                           

نية لممكاد الصيدالنية المستعممة في ، المحدد لمياـ الككالة الكط06/12/2015المؤرخ في  308_15المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 05. الطب البشرم، ك تنظيميا ك سيرىا ك كذا القانكف األساسي لمستخدمييا، السالؼ الذكر

، المحدد لمياـ الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في 06/12/2015المؤرخ في  308_15المرسـك التنفيذم رقـ  -2
 .يرىا ك كذا القانكف األساسي لمستخدمييا، السالؼ الذكرالطب البشرم، ك تنظيميا ك س
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عف الحقكؽ ك الرسـك المرتبطة بتسجيؿ المكاد الصيدالنية ك المستمزمات الطبية المستعممة في 
الطب البشرم ك المصادقة عمييا ك اإلشيار ليا؛ ك كذا مداخيؿ الخدمات المقدمة؛ ك اليبات 

ايا ح ك كؿ المكارد األخرل المرتبطة بنشاطاتيا؛ أما الباب المخصص لمنفقات فيك يشمؿ كالكص
نفقات التسيير ك نفقات التجييز ك كؿ النفقات األخرل الضركرية إلنجاز مياميا، ك بمقتضى 

ف السالؼ 2015ديسمبر 06المؤرخ في  308-15مف نفس المرسـك التنفيذم رقـ  28المادة 
زينة العمكمية تضع تسبيقنا قاببلن لمتعكيض تحت تصرؼ الككالة قصد اإلنطبلؽ ، فإّف الخ1الذكر

. في عمميا يمكنيا مف لممارسة نشاطاتيا
ك تمسؾ حسابات الككالة كفقا لمشكؿ التجارم طبقا لمتشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما             

تخضع الككالة ريع كذلؾ كحسابات يعيف طبقا لمتشك يضمف المراقبة المالية لمككالة محافظ 
. لممراقبة الخارجية الَبعدية لؤلجيزة المؤىمة طبقا لمقكانيف ك األنظمة المعمكؿ بيا

 
 
 

 
. الوكالة الوطنية لزرع األعضاء: سادسا
 2012أبريؿ  05المؤرخ في  167-12 أنشئت ىذه الككالة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ     

، في شكؿ مؤسسة عمكمية 2المتضمف إنشاء الككالة الكطنية لزرع األعضاء ك تنظيميا ك سيرىا
ذات طابع إدارم متمتعة بالشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي، ك مقرىا مكجكد في مدينة 

. الجزائر العاصمة، ك ىي مكضكعة تحت كصاية كزير الصحة

                                                           

، المحدد لمياـ الككالة الكطنية لممكاد الصيدالنية المستعممة في 06/12/2015المؤرخ في  308_15المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .الطب البشرم، ك تنظيميا ك سيرىا ك كذا القانكف األساسي لمستخدمييا، السالؼ الذكر

لكطنية لزرع األعضاء ك تنظيميا ، المتضمف إنشاء الككالة ا05/04/2012المؤرخ في  167_12التنفيذم رقـ  المرسـك -2
 .07، ص 15/04/2012، المؤرخة في 22سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد ك
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كرة لمككالة مف الزاكية القانكنية نفس النتائج التي سبؽ ك ينتج عف الطبيعة القانكنية المذؾ     
لنا التعرض ليا تفصيبل في دراسة المعيد الكطني لمصحة العمكمية المنظـ ىك اآلخر في شكؿ 

قد ك ىا، ك عميو نكتفي باإلحالة عميياىيئة عمكمية ذات طابع إدارم ك التي سبؽ لنا التطرؽ إلي
ذلؾ تبياف المياـ ليذه الككالة  كس المرسـك التنفيذم بمف نؼ( 05)إىتمت المادة الخامسة 

: بنصيا ما يمي
تكمؼ الككالة في مجاؿ إنتزاع ك زرع األعضاء ك األنسجة ك الخبليا مف جسـ اإلنساف عمى " 

:  الخصكص بما يأتي
األنسجة ك الخبليا ضمف القائمة كتسجيؿ المرضى في إنتظار إنتزاع ك زرع األعضاء  -

 .مف مجمكعة المعطيات اإلستشفائية ددة ليذا الغرض، إنطبلقاالكطنية المح
األنسجة ك الخبليا، المعدة ية لقبكؿ ك رفض إنتزاع األعضاء كضماف تسيير السجبلت الكطف -

 .ع ك التنظيـ المعمكؿ بيماطبقا لمتشرم
ك الخبليا البشرية  تسيير ك حفظ بطاقيات المانحيف ك المستقبميف لؤلعضاء ك األنسجة -

 .ألغراض البيع
 .جؿ الكطني لمنح األعضاء المنزكعةضماف تسير الس -
إعداد ك إقتراح قكاعد الممارسات الحسنة إلنتزاع ك حفظ ك تحكيؿ ك نقؿ ك إستعماؿ  -

األعضاء ك األنسجة ك الخبليا ك مراقبة إحتراميا بصرامة، ك تحدد ىذه القكاعد بقرار مف 
 .جمس الكطني ألخبلقيات عمـك الصحةبالصحة، بعد أخذ رأم الـالكزير المكمؼ 

إعداد ك إقتراح قكاعد تكزيع ك منح األعضاء المنزكعة طبقا لمبادئ اإلنصاؼ ك القكاعد  -
الطبية ك األخبلقية حسب الطابع اإلستعجالي الذم يمكف أف تكتسيو بعض دالئؿ الزرع،        

ذ رأم المجمس الكطني لعمـك ر المكمؼ بالصحة، بعد أخك تحدد ىذه القكاعد بقرار مف الكزم
 .الصحة

كضع الشركط الضركرية إلنشاء بنكؾ األنسجة ك الخبليا ك قكاعد تسييرىا ك مراقبة نشاطاتيا  -
 .لكزير المكمؼ بالصحةك عرضكىا لممصادقة بقرار مف ا
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البشرية ك ضماف تنسيؽ ك تطكير نشاطات إنتزاع ك زرع األعضاء ك األنسجة ك الخبليا  -
 .إنتظاميا ك أمنيا

إبداء رأييا لمسمطة اإلدارية المختصة حكؿ المؤسسات اإلستشفائية المرخص ليا بالقياـ  -
ت المتدخمة في الييئاالبشرية، ككذا حكؿ كؿ اليياكؿ كالخبليا نتزاع كزرع األعضاء كاألنسجة كبإ

 .ميداف زرع األعضاء
بالقياـ بإنتزاع كزرع األعضاء ستشفائية المرخص ليا مراقبة مطابقة تسيير المؤسسات اإل -
 .اييس المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿكذا بنكؾ األنسجة ك الخبليا لممؽك
مع معطيات العمـ ك الطب        السير عمى مطابقة القرارات ك اآلراء ك تكصيات الككالة  -
طكر الحالة الصحية لممستقبمي أخبلقيات الصحة؛ ك تقييـ النتائج المختمفة لمزرع ك متابعة تك

مستقبميف لمزرع مف خبلؿ متبرعيف ف في حالة مكت دماغي ك متبرعيف كالزرع مف خبلؿ متبرعي
 .ع الفرؽ الطبية الجراحية المعنيةأحياء ـ

ىنيي الصحة ك لدل الجميكر ترقية التبرع ك إنتزاع األعضاء ك األنسجة ك الخبليا لدل ـ -
 .الكاسع

الخبليا نتزاع ك زرع األعضاء ك األنسجة كالتككيف في مجاؿ إالبحث العممي كترقية كتشجيع  -
 .البشرية

ديد معمكمات المستخدميف المساىمة في كضع برامج تككيف لتمبية إحتياجات التأىيؿ ك تج -
 .المعنييف

 إقامة ك ترقية عبلقات التبادؿ مع المؤسسات الكطنية ك األجنبية في مياديف نشاطات الككالة -
 .ك الزرعالمستخدميف ك نشاطات اإلنتزاع  قصد تدعيـ ك تطكير التأطير التقني ك تككيف

إعداد التقرير السنكم عف نشاطات الككالة قصد تدعيـ ك تطكير التأطير التقني ك تككيف  -
 .يف ك نشاطات اإلنتزاع ك الزرعالمستخدـ

ية لنشاطات إنتزاع ك زرع إعداد التقرير السنكم عف نشاطات الككالة ك الحصيمة السنك -
. األعضاء ك األنسجة ك الخبليا ك إرساليما إلى الكزير المكمؼ بالصحة
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ك تجدر اإلشارة ىنا أف التنظيـ يمـز الييئات ك المؤسسات اإلستشفائية المرخص ليا      
بإجراء عمميات إنتزاع األعضاء ك األنسجة ك الخبليا البشرية ك زرعيا عمى إرساؿ المعمكمات 

الضركرية في كؿ عاـ لمككالة ك ذلؾ إلمكاف تقييـ نشاطات ىذه األخيرة ك إعداد الحصيمة 
. المتعمقة ك بيذه العممياتالسنكية 

التنظيم اإلداري و المالي : النقطة الوحيدة
، المتضمف إنشاء 2012أبريؿ  05المؤرخ في  167-12طبقا لممرسـك التنفيذم رقـ      

، المذككر أعبله، لمككالة الكطنية لزرع 1الككالة الكطنية لزرع األعضاء ك تنظيميا ك سيرىا
تنظيميا اإلدارم ك ىي شبييا بتمؾ الخاصة ك المتعمقة بالككالة األعضاء أجيزة داخمية تككف 

طابع إدارم كما سبؽ لنا  الكطنية لمّدـ المنّظمة ىي أيضا في شكؿ مؤسسة عمكمية ذات
اتيا ك مدير عاـ يتكلى عميو نكتفي باإلشارة فقط لمككالة مجمس إدارة مكمؼ بإدرعرضو، ك
داء اآلراء كاإلقتراحات       ستشارم يقـك بإبكذا مجمس عممي يشكؿ الجياز اإلتسييرىا ك

 لة بمياـ الككالة المذككرة أعبلهالتقنية التي ليا صم كؿ المسائؿ الطبية كالعممية كالتكصيات ؼك
ك أما ميزانية الككالة، فيي تتككف مف باب لئليرادات ك باب لمنفقات ك تمسؾ محاسبة ىذه 

 سبة لكؿ الييئات الصحية المنظمةالييئة طبقا لقكاعد المحاسبة العمكمية كما رأيناه أعبله، بالف
. في شكؿ مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم

. التكوين و التوثيق في الصحة هيئات: الفرع الثالث
لكنيا في متباينة في تخصصيا    يكجد ىيئات عمكمية متخّصصة في التكّكيف الصحي،        

طبييف كشبو طبييف             ِفئات المستخدميف في الّصحة، مف اختبلؼككذلؾ تبعا لتبايف 
 إدارييف، فيكجد منيا أيضا الييئات العمكمية المكمفة بتككيف فئة المسيريف اإلدارييف المكمفيفك

بتسيير الييئات العمكمية الصحية، ك يكجد منيا أيضا الييئات العمكمية المكمفة بتككيف فئة شبو 
الطبييف ك ذلؾ باإلضافة إلى كميات الطب بالجامعات المكمفة بتككيف المستخدميف الطبييف أك 

                                                           

، المتضمف إنشاء الككالة الكطنية لزرع األعضاء ك تنظيميا ك 05/04/2012المؤرخ في  167_12التنفيذم رقـ  المرسـك -1
 .07، ص 15/04/2012، المؤرخة في 22سيرىا، الجريدة الرسمية، العدد 
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م رقـ المدرسة الكطنية لئلدارة المكمفيف بتككيف اإلدارييف ك المنظمة بمكجب المرسـك التنفيذ
 1، المتضمف تنظيـ المدرسة الكطنية لئلدارة ك سيرىا2006نكفمبر  22المؤرخ في  06-419

، ك إف مثؿ 20092أكت  10المؤرخ في  248-09المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 
 عمكمية تابعة لكصاية كزارات أخرلىذه الييئات المذككرة مؤخرنا ال تعني دراستنا ألنيا ىيئات 

أف الجامعات تابعة لكصاية الكزارة المكمفة بالتعميـ العالي ك ىي تنشأ بمرسـك تنفيذم  بحيث
، مف المرسـك التنفيذم رقـ (03)بناء عمى إقتراح مف كزير التعميـ العالي طبقا لممادة الثالثة 

معة ك القكاعد الخاصة بتنظيميا ، المحدد لمياـ الجا2003أكت  23المؤرخ في  03-279
المدرسة الكطنية لئلدارة تابعة لكزارة الداخمية ك الجماعات المحمية طبقا لممادة األكلى ك ،3سيرىاك

، ك ليست تابعة لكزارة 20054نكفمبر  12المؤرخ في  440-05مف المرسـك الرئاسي رقـ 
كما أف دراستنا تخص التككيف الخاصة أم تمؾ التابعة . الصحة بعكس الحالتيف المذككرتيف أكال

الخاص عمى غرار المؤسسات الخاصة لمتككيف شبو الطبي المنظمة بمكجب المرسـك لمقطاع 
 إنّما ستخص الدراسة في ىذا الفرع، 19985نكفمبر  23المؤرخة في  371-98التنفيذم رقـ 

عمى المدرسة الكطنية لممناجمنت ك إدارة الصحة المكمفة بالتككيف في المناجمنت ك إدارة 
يريف اإلدارييف ك كذلؾ المعاىد الكطنية المختصة بتككيف فئة شبو الصحة بالنسبة لفئة المس

الطبييف، مع ضركرة اإلشارة إلى كجكد ىيئات عمكمية صحية ميتمة بالتككيف حتى ك إف كاف 
ذلؾ   ال يشكؿ كظيفتيا الرئيسية ك الكحيدة عمى غرار مثبل المعيد الكطني لمصحة العمكمية      

                                                           

يرىا، الجريدة ، المتضمف تنظيـ المدرسة الكطنية لئلدارة ك س22/11/2006، المؤرخ في 419_06المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .03، ص 26/11/2006المؤرخة في  75الرسمية، العدد 

المؤرخ في  419_06، المعدؿ ك المتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 10/08/2009المؤرخ في   248_09المرسـك التنفيذم رقـ  -2
 .05، ص 12/08/2009، المؤرخة في 46، الجريدة الرسمية، العدد 22/11/2006

، المحدد لمياـ الجامعة ك القكاعد الخاصة بتنظيميا، الجريدة 23/08/2003المؤرخ في  279_03رقـ  المرسـك التنفيذم -3
 .04، ص 24/08/2003المؤرخة في  51الرسمية، العدد 

، الذم يسند إلى كزير الداخمية، ك الجماعات المحمية سمطة 12/11/2005المؤرخ في  440_05المرسـك الرئاسي رقـ  -4
 . 04، ص 20/11/2005، المؤرخة في 75مدرسة الكطنية لئلدارة الجريدة الرسمية، العدد الكصاية عمى اؿ

، المحدد لشركط إنشاء المؤسسات الخاصة في التككيف شبو 23/11/1998المؤرخ في  371_98المرسـك التنفيذم رقـ  -5
 .21، ص 25/11/1998، المؤرخة في 88الطبي ك سيرىا ك مراقبتيا، الجريدة الرسمية، العدد 
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اإلستشفائية، السيما منيا المراكز اإلستشفائية الجامعية التي  أك مختمؼ الييئات العمكمية
باإلضافة إلى ذلؾ سنتطرؽ إلى دراسة التكثيؽ الصحي ك ذلؾ بالتطرؽ إلى . رأيناىا سابقا

. الككالة الكطنية لكثائؽ الصحية كييئة عمكمية مختصة في التكثيؽ الصحي
. المدرسة الوطنية لممناجمنت و إدارة الصحة: أوال
أصبل كانت المدرسة الكطنية لممناجمنت ك إدارة الصحة معيدا في الصحة العمكمية في     

 149-70مدينة مستغانـ بالغرب الجزائرم، الذم تـ إنشاؤه بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 كنكلكجي لمصحة العمكمية بمستغانـ، المتضمف إنشاء المعيد الت1970أكتكبر  14المؤرخ في 

، حكؿ المعيد 1989فبراير  07المؤرخ في  11-89سـك التنفيذم رقـ ثـ بصدكر المر
، تـ تحكيؿ ىذا 1التكنكلكجي لصحة العمكمية في كىراف إلى المدرسة الكطنية لمصحة العمكمية

المعيد إلى المدرسة المذككرة ك التي حدد مقرىا في مدينة كىراف، ك بعد ذلؾ صدر المرسـك 
، المتضمف تعديؿ القانكف األساسي 2004مارس  04المؤرخ في  73-04التنفيذم رقـ 

منو تحكيؿ مقر المدرسة ( 04)لممدرسة الكطنية لمصحة العمكمية، فتمف بمكجب المادة الرابعة 
 2009مام  02المؤرخفي  162-09إلى مدينة الجزائر، ثـ صدر المرسـك التنفيذم رقـ 

مدرسة في مدينة الجزائر عمى مقر اؿ، الذم أبقى 2المتعمؽ بالمدرسة الكطنية لمصحة العمكمية
مف ىذا المرسـك التنفيذم بحيث أصبحت تسمى ( 02)تـ تغيير تسميتيا بمكجب المادة الثانية ك
كما إقتضت نفس المادة عمى أف تككف المدرسة " المدرسة الكطنية لممناجمنت ك إدارة الصحة" 

اإلستقبلؿ المالي ك ىي فضبل  ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم ك متمتعة بالشخصية المعنكية ك
مف نفس ( 03)عف ذلؾ مكضكعة تحت كصاية الكزارة المكمفة بالصحة طبقا لممادة الثالثة 

ك ينتج عف ىذه الطبيعة القانكنية المذككرة لممدرسة مف الزاكية القانكنية نفس . النص التنّظيمي
حة العمكمية، لذا نكتفي النتائج التي سبؽ لنا التطرؽ ليا عند دراسة المعيد الكطني لمص

                                                           

، المتضمف تحكيؿ المعيد التكنكلكجي لمصحة العمكمية في كىراف 07/02/1989المؤرخ في  11_89المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .162، ص 08/02/1989المؤرخة في  06إلى المدرسة الكطنية لمصحة العمكمية الجريدة الرسمية، العدد 

، المتعمؽ بالمدرسة الكطنية لمصحة العمكمية، الجريدة الرسمية، 02/05/2009المؤرخ في  162_09المرسـك التنفيذم رقـ -2
 .16، ص 10/05/2009، المؤرخة في 28العدد 
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أما مياـ المدرسة الكطنية لممناجمنت ك إدارة الصحة فقد عددتيا أحكاـ المادة . باإلحالة إلييا
، المتعمؽ 2009مام  02المؤرخ في  162-09مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 05)الخامسة 

: ، نذكر منيا أساس ما يمي1بالمدرسة الكطنية لمصحة العمكمية
 .صحة في ميداف تسيير مؤسسات الصحةتككيف متكاصؿ لمينيي اؿ ضماف-
لمناجمنت لفائدة مستخدمي القياـ بأعماؿ تحسيف المستكل ك تجديد المعمكمات في ميداف ا ػ 

 .التأطير
جمنت في مؤسسات ك ىياكؿ المشاركة في تنمية ك تطكير البحث ك التقنيات الحديثة لممنا -

 .الصحة
م المؤسسات        ذات صمة بمياميا قصد ترقية المناجمنت ؼ إنجاز دراسات ك منشكرات -

 .ك ىياكؿ الصحة
نبية العاممة في نفس مجاؿ إقامة عبلقات تبادؿ ك تعاكف مع الييئات الكطنية أك األج -

 .النشاط
الكطنية أك الّدكلية لمتكّكيف  ك بيذه الصفة تشارؾ المدرسة في أعماؿ التعاكف مع الشبكات -

 .الخبرة ك البحثك
ك يمكنيا زيادة عمى ذلؾ أف تضمف لفائدة مستعمميف آخريف تككينا ك دراسات خبرات تدخؿ في 

 ."إطار مياميا
ك جدير بالذكر أنو يكجد في القطاع العسكرم المدرسة الكطنية لمّصحة العسكرية المنشأة 

، المعدؿ ك المتمـ ك المكضكعة تحت 1988أبريؿ  12المؤرخ في  85-88بالمرسـك رقـ 
مف ( 06)كصاية الكزير المكمؼ بالدفاع الكطني، ك كمفت ىذه المدرسة طبقا لممادة السادسة 

، المحدد لمياـ المدرسة الكطنية 2001أبريؿ  15المؤرخ في  95-01المرسـك الرئاسي رقـ 

                                                           

 .، المتعمؽ بالمدرسة الكطنية لمصحة العمكمية، السالؼ الذكر02/05/2009المؤرخ في  162_09المرسـك التنفيذم رقـ -1
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لتدرج في الطب ك جراحة األسناف ، بضماف متدرج ك ما بعد ا1لمصحة العسكرية ك تنظيميا
. ية، ك تعميـ عسكرم ك طبي عسكرم ك تعميـ طبي إدارمالعمـك البيطرك

 .التنظيم اإلداري و المالي لممدرسة: النقطة الوحيدة
مام  02المؤرخ في  162-09مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 06)إقتضت المادة السادسة 

، عمى أف تشرؼ عمى إدارة المدرسة 2، المتعمؽ بالمدرسة الكطنية لمصحة العمكمية2009
إدارة ك يسيرىا مدير عاـ ك ىي مزكدة بمجمس عممي، ك يتداكؿ مجمس اإلدارة في كؿ مجمس 

المسائؿ المتعمقة بالمدرسة، كبرامج التككيف ك يعيف المدير العاـ بمرسـك رئاسي بنا عمى إقتراح 
مف كزير الصحة ك تنيى ميامو بنفس األشكاؿ، عمى أف يتـ تعيينو مف بيف األستاذة الجامعييف 

سنكات أقدمية فعمية بصفة رئيس مؤسسة عمكمية لمتككيف، أك مف بيف ( 05)ليـ خمس الذيف 
أك القانكف  تصادية أك التسييرالمكظفيف الحائزيف عمى شيادة ما بعد التدرج في العمـك اإلؽ

سنكات في منصب تأطير ( 05)سنكات أقدمية منيا خمس ( 10)الذيف لدييـ عشر ك
 .مف نفس المرسـك التنفيذم 13المكمؼ بالصحة، طبقا لممادة بالمؤسسات التابعة لمكزير 

كيساعد المدير العاـ في أداء ميامو أميف عاـ ك مديراف يكمفاف عمى التكالي بالتككيف      
السيما  فيي تخص المتخصص ك التككيف المتكاصؿ ك البحث، أما مياـ المدير العاـ لممدرسة،

صفة يسير عمى حسف سير الدركس ك عمى إحتراـ ضماف السير الحسف لممدرسة ك بيذه اؿ
كيفيات إنتقاء المترشحيف ك تقييـ الطمبة ك المتربصيف ك يتخذ جميع التدابير الضركرية لتحسيف 

التعميـ ك التككيف بالمدرسة ك ذلؾ باإلضافة إلى المياـ الكبلسيكية المتعمقة بالتسيير اإلدارم 
فتكمف ميامو في الجكانب العممية لممدرسة كالقياـ لمييئات العمكمية، أما المجمس العممي، 

بإبداء رأيو ك تقديـ إقتراحاتو ك تكصياتو في المسائؿ المتعمقة بالسير البيداغكجي ك العممي 
 .لممدرسة

                                                           

ف إنشاء المدرسة الكطنية لمصحة العسكرية، الجريدة الرسمية، ، المتضـ12/04/1988المؤرخ في  85_88المرسـك رقـ  -1
 .05، ص 15/04/2001، المؤرخة في 22العدد 

 .، المتعمؽ بالمدرسة الكطنية لمصحة العمكمية، السالؼ الذكر02/05/2009المؤرخ في  162_09المرسـك التنفيذم رقـ -2
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أما التنّظيـ المالي لممدرسة الكطنية لممناجمنت ك إدارة الصحة، فيك شبيو بذلؾ      
 .ية الذم رأيناه سابقاالمخصص لممعيد الكطني لمصحة العمـك

 .المعهد الوطني البيداغوجي لمتكوين شبه الطبي: ثانيا
قبؿ دراسة قكاعد تنظيـ كسير المعيد الكطني البيداغكجي لمتككيف شبو الطبي، الّبد مف      

اإلشارة أف التككيف شبو الطبي ميما كانت سابقا مككمة لمدراس التككيف شبو الطبي المنتشرة 
 1979جكاف  05المؤرخ في  79-73قـ عبر التراب الكطني ك المنشأة بمكجب المرسـك ر

 256-85، المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك رقـ 1اث مدارس التككيف شبو الطبيالمتضمف إحد
، ك ذلؾ إلى أف تـ إلغاء ىذا المرسـك بمراسيـ الحقة نتطرؽ 19852أكتكبر  22المؤرخ في 

إلييا أدناه، ك التي حكلت المدارس ىذه إلى معاىد التككيف شبو الطبي، ك كانت أحكاـ المرسـك 
م عمى أف تقـك مدرس التكّكيف شبو الّطبي بتككيف المستخدميف تقتض 79-73التنفيذم رقـ 

شبو الّطبييف ك تحسيف مستكاىـ الميني ك أف المدارس ىي ىيئات عمكمية ذات طابع إدارم 
متمتعة بالشخصية المعنكية ك اإلسقبلؿ المالي، ك تستحدث بمكجب مرسـك يصدر بناء عمى 

. تقرير مف كزير الّصحة
، الذم يحكؿ 2011فبراير  24المؤرخ في  92-11رسـك التنفيذم رقـ بعد صدكر الـ      

، غير أنو لـ يبيف 3مدارس التككيف شبو الطبي إلى معاىد كطنية لمتككيف العالي شبو الطبي
المؤرخ في  94-11قكاعد تسيير ىذه المعاىد ك نفس المبلحظة بالنسبة لممرسـك التنفيذم رقـ 

رس التككيف شبو الطبي إلى معاىد كطنية لمتككيف العالي ، الذم يحكؿ مدا2011فبراير  24

                                                           

داث مدارس التككيف شبو الطبي، الجريدة الرسمية، ، المتضمف إح05/06/1979المؤرخ في  79_73المرسـك رقـ  -1
 .691، ص12/06/1973، المؤرخة في 47العدد

، 05/06/1979المؤرخ في  79_73، المعدؿ ك المتمـ لممرسـك رقـ 22/10/1985المؤرخ في  256_85المرسـك  -2
 .1605ص 23/10/1985، المؤرخة في 44الجريدة الرسمية، العدد

، الذم يحكؿ مدارس التككيف شبو الطبي إلى معاىد كطنية 24/02/2011المؤرخ في  92_11قـ المرسـك التنفيذم ر -3
 .20، ص 28/02/2011، المؤرخة في 13لتككيف العالي شبو الطبي، الجريدة الرسمية، العدد 
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، بحيث تـ بمكجبو تحكيؿ مدارس التككيف شبو الطبي لتممساف ك تيزم كزك ك عنابة 1لمقاببلت
إلى معاىد كطنية لمتككيف العالي لمقاببلت، التي أصبحت تضمف ىذا التككيف ك ذلؾ باإلضافة 

 1985أكتكبر  01المؤرخ في 243-85التنفيذم رقـ إلى المياـ المنكطة بيا بمكجب المرسـك 
المتضمف القانكف األساسي النمكذجي لممعاىد الكطنية لمتككيف العالي، لكف بصدكر المرسـك 

، الذم يحكؿ مدارس التككيف شبو 2011سبتمبر  07المؤرخ في  319-11التنفيذم رقـ 
، الذم بمكجبو تـ تحكيؿ مدارس التككيف شبو الطبي 2الطبي إلى معاىد التككيف شبو الطبي

عيف )العطاؼ المة كؽك الجمفة   ك( تيزم كزك)بالشمؼ ك أـ البكاقي ك تمنغاست ك عيف الحماـ 
إلى معاىد لمتككيف شبو الطبي، تـ تبياف في ىذا المرسـك التنفيذم بعكس تمؾ التي ( الّدفمى

ىذه المعاىد، بحيث إقتضت مكاده أّف المعاىد سبقتو، الطبيعة القانكنية ك قكاعد تسيير 
مؤسسات عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ المالي، ك ىك ما 

ينتج عنو تبعا لذلؾ، نفس النتائج التي تـ التعرض ليا تفصبل عند دراسة المعيد الكطني 
 ضكعة تحت كصاية كزارة الصحةالمك لمصحة العمكمية ىك اآلخر، بحيث تتكلى ىذه المعاىد

السيما تككيف مساعدم التمريض ماف التككيف شبو الطبي المتخصص كعمى الخصكص بض
مساعدم جراحي األسناف لمصحة كية األطفاؿ الصحة العمكمية لمصحة العمكمية ك أعكاف رعا

ل العمكمية كما تيتـ أيضا بضماف كؿ عممية تككيف متكاصؿ ك تجديد معارؼ ك تحسيف مستك
مستخدمي الصحة في ميداف نشاطيا ك مساعدة المؤسسات الصحية في تنظيـ التككيف شبو 

الطبي تضـ أجيزة داخمية ىي مجمس اإلدارة المكمؼ بإدارة المعيد ك مدير مكمؼ بتسييره ك كذا 
ك تقديـ إقتراحاتو إلى المدرم ك ذلؾ بشاف كؿ المسائؿ  بمجمس بيداغكجي مكمؼ بإبداء آرائو

. بالسير البيداغكجي لممعيد المتعمقة

                                                           

د كطنية ، الذم يحكؿ مدارس التككيف شبو الطبي إلى معاه24/02/2011المؤرخ في  94_11المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 . 23، ص 28/02/2011، المؤرخة في 13لمتككيف العالي لمقاببلت، الجريدة الرسمية، العدد 

، الذم يحكؿ مدارس التككيف شبو الطبي إلى معاىد التككيف 07/09/2011المؤرخ في  319_11المرسـك التنفيذم رقـ  -2
 .11ص ، 14/09/2011، المؤرخة في 51شبو الطبي، الجريدة الرسمية، العدد 
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ك تجدر اإلشارة في ىذا الخصكص أف المعيد التكنكلكجي لمصحة العمكمية بالمرسى      
، قد تـ تحكيمو إلى معيد كطني لمتككيف العالي شبو الطبي ك ذلؾ بمكجب 1(الجزائر العاصمة)

ميامو يقـك  ، ك أصبح مف بيف20112فبراير  24المؤرخ في  93-11المرسـك التنفيذم رقـ 
بضماف التككيف العالي ك المتخصص في مجاؿ شبو الطبي، كما أنو ك بمقتضى المادة الثانية 

منو، قد تـ نقؿ ىذا المعيد إلى مدينة كىراف، ك تجدر اإلشارة أيضا بخصكص التككيف ( 02)
لو العمكمية بقسنطينة، قد تـ ح شبو الطبي في كالية قسنطينة أف المعيد التكنكلكجي لمصحة

ك ذلؾ بمقتضى المرسـك مدرسة شبو الطبية بنفس المدينة  تحكيؿ كؿ حقكقو ك إلتزاماتو إلى اؿك
كلكجي ، المتضمف حؿ المعيد التكف1999جكيمية  20المؤرخ في  155-99التنفيذم رقـ 

. 3مستخدميوكالتزاماتو   حقكقو كلمصحة العمكمية بقسنطينة كتحكيؿ أمبلكيك
ك جدير بالذكر أخيرا، أّف التنّظيـ الجزائرم يسمح لمقطاع الخاص باإلشراؼ عمى مثؿ ىذا      

 1998نكفمبر  23المؤرخ في  371-98التككيف ك ذلؾ منذ صدكر المرسـك التنفيذم رقـ 
، كما أف 4مراقبتيايف شبو الطبي كسيرىا كالمحدد لشركط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكك

س ك مقرات ىذه المؤسسات الخاصة منظمة بمكجب قرار كزير الصحة المؤرخ في تحديد مقايي
مؤسسات التككيف شبو قرات مؤسسات التككيف شبو الطبي ك، المحدد لمقاييس ـ1999أكت  10

، ك تجدر 20061أبريؿ  29، المتمـ بقرار نفس الكزير المؤرخ في 5الطبي الخاصة ك تجييزاتيا

                                                           

، المتضمف إنشاء معيد تكنكلكجي لمصحة العمكمية 14/10/1970المؤرخ في  147-70المنشأ بمكجب المرسـك رقـ  -1
 .بالمرسى لمدينة الجزائر

، المتضمف تحكيؿ المعيد التكنكلكجي لمصحة العمكمية بالمرسى 24/02/2011المؤرخ في  93_11التنفيذم رقـ  المرسـك -2
 .22، ص 24/02/2011، المؤرخة في 13إلى معيد كطني لمتككيف العالي شبو الطبي، الجريدة الرسمية، العدد 

عيد التكنكلكجي لمصحة العمكمية بقسنطينة ك ، المتضمف حؿ الـ20/07/1999المؤرخ في  155_99المرسـك التنفيذم  -3
 .18، ص 25/07/1999المؤرخة في  49تحكيؿ أمبلكو ك حقكقو    ك إلتزاماتو ك مستخدميو، الجريدة الرسمية، العدد 

، 25/11/1998، المؤرخة في 88الجريدة الرسمية، العدد ، 23/11/1998المؤرخ في  371_ 98المرسـك التنفيذم رقـ  -4
 21ص 

، المحدد لمقاييس مقرات مؤسسات التككيف شبو الطبي ك مؤسسات التككيف 10/08/1999قرار كزير الصحة المؤرخ في  -5
 .06، ص 12/06/2000، المؤرخة في 01شبو الطبي الخاصة ك تجييزاتيا، الجريدة الرسمية، العدد 
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الكطنية لمتككيف العالي شبو الطبي ك القاببلت التابعة لكزارة الصحة اإلشارة أخيرا أف المعاىد 
، فيتبيف إذف أّف 2أصبحت خاضعة لمكصاية التربكية لكزارة التعميـ العالي ك البحث العممي

التككيف في مجاؿ شبو الطبي ليس مككؿ لييئات معنية محتكرة لتمؾ الميّمة ك إنّما ىنالؾ 
ليا بيذا التككيف، ثـ أنو يمكف لمقطاع الخاص القياـ بنفس ىيئات عمكمية متعددة تقـك ؾ

التككيف، لذلؾ سنيتـ بالمعيد الكطني البيداغكجي لمتككيف شبو الطبي نظرا ألىمية ميامو في 
ىذا التككيف كما سنبيف أدناه، ناىيؾ أنو غير الممكف أف نخصص في ىذا الجزء مف البحث 

. سات الخاصة ك المشرفة عمى التككيف شبو الطبيالمؤسدراسة لكؿ الييئات العمكمية كباؿ
. طبيعة وهام المعهد الوطني البيداغوجي لمتكوين شبه الطبي: النقطة األولى

أنشأ المعيد الكطني البيداغكجي لمتككيف شبو الطبي بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ           
، المتضمف إنشاء المعيد الكطني البيداغكجي لمتككيف 1996أبريؿ  27المؤرخ في  96-148

، في شكؿ ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم متمتع بالشخصية 3شبو الطبي ك تنظيمو ك سيره
 ينة الجزائرتقبلؿ المالي ك مكضكع تحت كصاية كزارة الصحة ك حدد مقره بمدالمعنكية ك اإلس

ك تبعا لمطبيعة القانكنية الخاصة بالمعيد بإعتباره ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم، فإنو ينتج 
ة التي سبؽ التعرض ليا عنو نفس النتائج القانكنية الناتجة عف المعيد الكطني لمصحة العمكمي

لحؽ أك عدة مف المرسـك التنفيذم المذككر، إنشاء ـ( 04)ازت المادة الرابعة قد أجتفصيبل، ك
يف كزارة سيرىا بمكجب قرار كزارم مشترؾ ما بممحقات بيذا المعيد كيحدد مقرىا ك تنظيميا ك

السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية؛ فتـ في ىذا الخصكص إنشاء الصحة ككزير المالية ك
عيد الكطني البيداغكجي لمتككيف شبو الطبي بمكجب القرار الكزارم لمـ( 02)ممحقتيف إثنيف 

                                                                                                                                                                                           

، الجريدة الرسمية، 10/08/1999رخ في ، المتمـ لقرار كزير الصحة المؤ29/04/2006قرار كزير الصحة المؤرخ في  -1
 .22، ص 21/06/2006، المؤرخة في 41العدد 

، المتضمف إنشاء المجنة القطاعية لممارسة الكصاية التربكية عمى 16/08/2012القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -2
السكاف ك إصبلح المستشفيات، المنشكر في المعاىد الكطنية لمتككيف العالي شبو الطبي ك القاببلت التابعة لكزارة الصحة ك 

 .27، ص 14/11/2012، المؤرخة في 62الجريدة الرسمية، العدد 
، المتضمف إنشاء المعيد الكطني البيداغكجي لمتككيف شبو 27/04/1996المؤرخ في  148_96المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 .06، ص 05/05/1996المؤرخة في  27الطبي الجريدة الرسمية، العدد 
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، المتضمف إنشاء ممحقات بالمعد الكطني البيداغكجي 1999سبتمبر  11المشترؾ المؤرخ في 
ممحقة قسنطينة، أما بخصكص مياـ المعيد فقد ، ىما ممحقة كىراف ك1لمتككيف شبو الطبي

مف نفس المرسـك التنفيذم، ك الّتي كمفتو في ( 05)ة ذكرتيا ك بينتيا مقتضيات المادة الخامس
إطار تنفيذ سياسة التككيف شبو الطبي المحددة مف طرؼ كزير الصحة؛ بكضع تحت التصرؼ 

عداد ىيئات التككيف شبو الطبي كؿ كسائؿ الدع ـ كالمناىج قصد تحسيف التككيف كتصكر كا 
المسابقات لئللتحاؽ قبة اإلمتحانات كك مراتنظيـ قتراح برامج التككيف شبو الطبي كإكتقيـ ك

يف، باإلضافة تقييـ نكعية التككالحصكؿ عمى الشيادات كمتابعة كبييئات التككيف شبو الطبي ك
عداد ك كذا بتطكير البحث البيداغكجي ييـ نمكذج أية كثيقة بيداغكجية كالمبادرة كتؽإلى تصكر كا 

في التأطير البيداغكجي تأطيرىـ كالمعمميف كك المشاركة في تككيف لتدريس التقنيات شبو الطبية 
لمتعمقة بتحسيف مستكل المعمميف المراقبة البيداغكجيةك أيضا المساىمة في كؿ األنشطة اك
. تككينيـ المتكاصؿ في ىيئات التككيف شبو الطبي ك القياـ بأية دراسة تتصؿ بمياموك

ك تجدر اإلشارة أف التنظيـ القانكني يسمح لييئات التككيف شبو الطبي بما فييا المعيد      
الكطني البيداغكجي لمتككيف شبو الطبي بالقياـ بخدمات ك أنشطة ك ذلؾ زيادة عمى ميمتيا 

ة البيداغكجية كالخدمات،      اليندسعبله كأنشطة الدراسات ك البحكث كالرئيسية المذككرة أ
أبريؿ  10إصبلح المستشفيات المؤرخ فيمكاد قرار كزير الصحة كالسكاف كؾ كمو بمكجب ذؿك

، المحدد لقائمة النشاطات ك األشغاؿ ك الخدمات التي يمكف أف تقـك بيا مؤسسات 2003
. 2التككيف شبو الطبي زيادة عمى ميمتيا الرئيسية ك كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنيا

. تنظيم اإلداري و المالي لممعهدال: النقطة الثانية

                                                           

، المتضمف إنشاء ممحقات لممعيد الكطني البيداغكجي لمتككيف شبو 11/09/1999القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -1
 .12، ص 26/09/1999، المؤرخة في 68الطبي، الجريدة الرسمية، العدد 

التي يمكف أف تقـك بيا ، المحدد لقائمة النشاطات ك األشغاؿ ك الخدمات 10/04/2003قرار كزير الصحة المؤرخ في  -2
مؤسسات التككيف شبو الطبي زيادة عمى ميمتيا الرئيسية ك كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنيا، الجريدة الرسمية، العدد 

 .22، ص 08/06/2003، المؤرخة في 36
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أبريؿ  27المؤرخ في  148-96مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 07)إقتضت المادة السابعة      
  1سيرهجي لمتككيف شبو الطبي كتنظيمو ك، المتضمف إنشاء المعيد الكطني البيداغك1996

الطبي مجمس إدارة كيقـك كيف شبو السابؽ الذكر، عمى أف يتكلى إدارة المعيد البيداغكجي لمتؾ
أّما المكاضيع التي يتداكؿ فييا ىذا المجمس فيي بميمة التسيير كمدير كيزكد بمجمس عممي، ك

. تخص األعماؿ المتعمقة بمياـ المعيد الكطني البيداغكجي لمتككيف شبو الطبي
ق ك يعيف مدير المعيد بمكجب مرسـك تنفيذم بإقتراح مف كزير الصحة، ك تنيى مياـ     

بنفس األشكاؿ ك يساعده في ميامو كاتب عاـ ك كذا رؤساء أقساـ الذيف ك بناء عمى إقتراحو 
يتـ تعيينيـ بقرار مف الكزير المذككر ك أّما المجمس العممي فيعتبر ىيئة إستشارية لممعيد       

      ك ىك يقـك بإبداء رأيو ك يدـ تكصياتو ك إقتراحاتو في كؿ مسألة ذات طابع بيداغكجي   
. أك عممي أك تقني ليا صمة بمياـ المعيد

ك يتطابؽ التنظيـ المالي لممعيد الكطني البيداغكجي لمتككيف شبو الطبي بذلؾ الخاص      
. بالمعيد الكطني لمصحة العمكمية الذم رأيناه سابقا

 ك تجدر اإلشارة أخيرا، إلى أف عممية تصنيؼ المناصب العميا في المعيد، ىي منظمة     
، المتضمف تصنيؼ المناصب 19982سبتمبر  05بمكجب القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 

المتمـ بالقرار الكزارم غكجي لمتككيف شبو الطبي المعدؿ كالعميا في المعيد الكطني البيدا
. 19993سبتمبر  15المشترؾ المؤرخ في 

: الوكالة الوطنية لوثائق الصحة: ثالثا

                                                           

 .06، ص 05/05/1996المؤرخة في  27الجريدة الرسمية، العدد  -1

، المتضمف تصنيؼ المناصب العميا لممعيد الكطني البيداغكجي لمتككيف 05/09/1998المؤرخ في القرار الكزارم المشترؾ  -2
 .21، ص 08/11/1998المؤرخة في  83شبو الطبي المعدؿ ك المتمـ، الجريدة الرسمية، العدد 

، 05/09/1999ؤرخ في ، المعدؿ ك المتمـ لمقرار الكزارم المشترؾ الـ15/09/1999القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  -3
 .14، ص 13/10/1999، المؤرخة في 72الجريدة الرسمية، العدد 
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المؤرخ في  319-95أنشئت الككالة الكطنية لكثائؽ الصحة، بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ     
، في 1، المتضمف إنشاء ككالة كطنية لكثائؽ الصحة ك تنظيميا ك عمميا1995أكتكبر  14

شكؿ ىيئة عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم متمتعة بالشخصية المعنكية ك اإلستقبلؿ 
ت كصاية كزير الصحة، ك يكجد مقرىا في مدينة الجزائر مع المبلحظة المالي ك مكضكعة تح

أف التنظيـ أجاز ألف يككف لمككالة ممحقة أك أكثر يتـ إنشاؤىا بمكجب قرار مشترؾ ما بيف كزير 
الّصحة ك كزير المالي، ثـ إف تنظيـ الككالة الكطنية لكثائؽ الصحة كيينة عمكمية ذات طابع 

يعتيا القانكنية ك النتائج المترتبة عنيا ممثالة لتمؾ التي رأينيا سابقا صناعي ك تجارم يجعؿ طب
نكتفي باإلحالة ذا ال جدكل مف إعادة عرضيا ىنا كعند دراسة معيد باستكر في الجزائر، ؿ

. إلييا
كثائؽ مف نفس المرسـك التنفيذم، تقـك الككالة الكطنية ؿ( 06)ك طبقا لممادة السادسة      

الكسائؿ التعميمية تحت تصرؼ مؤلفات كالنشريات كالمعمكمات كاؿيع الكثائؽ كالصحة بكضع جـ
ىياكؿ الصحة ك مستخدمييا ككؿ المستعمميف ك ذلؾ بيدؼ المساىمة في تككينيـ ك إعبلميـ 

. في المجاؿ الصحي
ك ىي تقـك عمى الخصكص بتصكر ك إعداد ك إنتاج ك إقتناء الكثائؽ ك الكسائؿ التعميمية      

ك العممية ك التقنية ك كذا تيتـ بنشرىا، ك تقـك بأنشطة إعبلمية في ميداف الطب البيطرم سيما 
ىا مكافحة األمراض المتنقمة عف طريؽ الحيكانات كتيتـ باألبحاث ك األعماؿ التككينية التي ؿ

ة ك التقنية إف دعت الضركرة،   عبلقة بنشاطيا ك تطبقيا ك تترجـ الكثائؽ البيداغكجية العممي
تشارؾ في إعداد البطاقيات المرجعية ك قكاعد المعطيات ك بنكؾ المعمكمات ك تقـك بالدراسات ك

تطكر السيما في مجاؿ المخطط التنظيمي كالتسيير الكثائقي ك تنشط كالتي ليا عبلقة بمياميا 
. ك تنسؽ ىياكؿ التكثيؽ التابعة لقطاع الصحة

. التنظيم اإلداري و المالي: النقطة الوحيدة
                                                           

لكطنية لكثائؽ الصحة ك تنظيميا ، المتضمف إنشاء الككالة ا14/10/1995المؤرخ في  319_95المرسـك التنفيذم رقـ  -1
 .15، ص 1810/1995، المؤرخة في 61عمميا، الجريدة الرسمية، العدد ك
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أكتكبر  14المؤرخ في  319-95مف المرسـك التنفيذم رقـ ( 08)إقتضت الماّدة الثامنة      
السالؼ الذكر، عمى  1، المتضمف إنشاء ككالة كطنية لكثائؽ الصحة ك تنظيميا ك عمميا1995

 ديرىا مدير ك تزكد بمجمس عممييسير الككالة الكطنية لكثائؽ الصحة مجمس إدارة ك م أف
يتداكؿ مجمس اإلدارة في مكاضيع تتعمؽ بمياـ الككالة ك يعيف المدير العاـ بمكجب مرسـك ك

يساعده في تأدية نياء ميامو بنفس الطريقة،كتنفيذم بناء عمى إقتراح مف كزير الصحة، ك يتـ إ
كزير كزارم مشترؾ ما بيف كزير الصحة كميامو كاتب عاـ ك مديريف يعيف عددىـ بمكجب قرار 

قتراح مف المدير العاـ لمككالة المالي، عمى أف يتـ تعيينيـ بقرار مف كزير الصحة بناء عمى إ
ىك المسؤكؿ عف األشكاؿ؛ ك يتكلى المدير العاـ لككالة تسيير الككالة ك  ستنيى مياميـ بنؼك

السير العاـ فييا؛ أّما المجمس العممي لمككالة، فييتـ بإبداء رأيو ك تقديـ إقتراحاتو في كؿ 
. المسائؿ ذات الطابع العممي ك التقني التي ليا عبلقة بمياـ الككالة

 يناه سابقاك يتشابو التنظيـ المالي لمككالة بذلؾ الخاص بمعيد باستكر بالجزائر الذم رأ     
حيث يتككف مف باب لئليرادات ك باب آخر لمنفّقات ك تمسؾ الحسابات مف طرؼ محافظ ب

الحسابات إلى آخر الترتيبات التي تـ ذكرىا عند التطرؽ إلى تمؾ الخاّصة بمعيد باستكر 
. بالجزائر

المؤّسسات الناشطة في مجاؿ أيناه في ىذا الفصؿ أف الييئات كيستخمص مف خبلؿ ما ر 
ىك ك متنكعة بحيث ىنالؾ منيا ما  المككنة لئلطار المؤسساتي ليذه األخيرة، كثيرةالصحة، ك 

لك أف غالبيتيا تابعة لمقطاع نالؾ مف ىك خاضع لمقانكف الخاص كخاضع لمقانكف العاـ ك ق
. العمكمي

صاصات مختمفة غير مؤسسات عمكمية متنكعة ك ذات إختكيضـ ىذا القطاع األخير ىيئات ك 
 في اإلستشفاء بصفة رئيسيةىادفة كميا لتحقيؽ الصحة، بحيث منيا مف يختص ك أنيا متكاممة

إف كانت تقـك بكظائؼ أخرل كالتككيف مثبل كما ىك الشأف بالنسبة لمييئات العمكمية حتى ك
                                                           

لكطنية لكثائؽ الصحة ك تنظيميا ، المتضمف إنشاء الككالة ا14/10/1995المؤرخ في  319_95التنفيذم رقـ المرسـك  -1
 .عمميا، السالؼ الذكرك



صيإلاا ااإلستفاائي   اللئااا اللإلانند   اللستخّس اللمؤّس : الفصل الثاني   
 

192 
 

اإلستشفائية التي تيتـ رئيسيا بتقديـ العبلج الطبي الّسيما عف طريؽ إستشفاء المرضى 
ف لمستخدمي الصحة بمختمؼ أصنافيـ ك أنكاعيـ؛ ك ىناؾ منيا مف باإلضافة إلى ميمة التككم

تقـك بكظائؼ متعددة كما ىك الحاؿ بالنسبة لممعيد الكطني لمصحة العمكمية التي تتجو ميامو 
إلخ ك ىنالؾ ىيئات أخرل ...في مجاالت متعددة بما في ذلؾ البحث ك الخبرة ك التككيف

الحاؿ عميو بالنسبة لمككالة الكطني لمتكثيؽ الميتمة تنحصر ميمتيا في طبيعة كاحدة كما ىك 
. بالتكثيؽ الحي

ثـ إف ىذه المؤسسات مختمفة مف حيث طبيعتيا القانكنية ك نظاميا القانكني الذم خصتيا      
بو الّسمطات العمكمية عند إنشائيا بمكجب نصكص تنظيمية بحيث أف غالبيتيا منظـ في شكؿ 

كؿ ىيئة عمكمية ذات طابع صناعي م ك األقمية منيا منظـ في شىيئة عمكمية ذات طابع إدار
تجارم، كذلؾ باإلضافة إلى كجكد ىيئات إستشفائية عمكمية ليا نظاـ قانكني خاص، فيصبح ك

كاضح مف خبلؿ كؿ ذلؾ أف النظاـ القانكني الخاص بالمؤسسات العمكمية الميتمة ك الناشطة 
العمكمية الخاضعة لمقانكف اإلدارم ك بالتالي في مجاؿ الصحة يغمب عميو نظاـ الييئات 

القانكف العاـ ك ىي بذلؾ بعيدة كقاعدة عامة عف دائرة التعامبلت الخاضعة لمقانكف الخاص 
إلطار العاـ لممؤسسات الناشطة كالميتمة بالصحة بالرغـ مف أف لمقطاع الخاص كجكد في ا

. ذلؾ حتى إف كاف ثانكيا ك مكمبل لمقطاع العاـك
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حة       ف  هو و لفال  م واإلمع واإلوعر  للّن  إّن   واض  م  خال  م  سب  إم و لتعّن      
ة   ال   ه ك  سلإلوًء و ت   مة  مميال  ف  يال  عرم سحمث لتلف واإلوعوت و ت   مة و فحفّن 

ك سمقف   ق ة و معرم ثر للممم  م ستإل هال حة على ع س  ة سم لّن سماإلوعة و  عيكمة  ل كوعة و  يالّن 
وت إلوعة و   ج إلة على   ل ى واس  للل و  فم ض و فحفّن  إلممءً واإلوعوت غمع و   عيكة    

   ؤ  مت   هو و ل كمع واإلوعر  إلعر سممئمتوت؛ ثر  م ب و إظم ة سم سلإلر عيكمة ي يمتو خَّال 
و  قمئف     ف جمإب و تخج ع   مة فحمة  يللة سلإلمه  مم مت و فحة   وء  ف جمإسمم 

إلمع  لف لتلسع و إ وة و فلسة  مهو وا ل لمئمة و ك  سلإلوءو سم ممئمت و ت   مة وا  ه إلسف و
   إ م  ف  حة سفلة عم ة ي م  م و ممئمت و ت   مة وا ل لمئمة غمع  إتك ة و  مل سم لّن 

حة  مت لتإلر  مم و   مإإلة  ف لج مإل    إجمح  مم مت و لّن يه ك  إلع ة سممئمت    ؤسّن 
 .و إل  ة عة  فو   إلّن 

سماام ة   ى و ممئمت و ت   مة وا ل لئممة م جإل  مئمت فحمة ع   مة   عى يثمعة       
هوت   إلول  لسممإة   ه ك سم عغر  م ي إمم يلمم لملر سم فحة و ت   مةم حمث  م و ست  

 إم ك يم  تمإل و  إلإف  لفحة و ت   مة   إمم م لل  ف ج وإب  لتإلإلة  ثال و سحث   و  سعة 
مملر سجمإب  وحإل  مم  ثال و لي مم يم  إلع ة و  إلإمة  ل إمج إت    إلوعة و فحة    سم إل وء  م 

ي م    و حمال سم إ سة  ل  سع و  إلإف   عوقسة و  إل جمت و فمإلالإمة    و فمإل مة و  عيكمة 
 .  خ... ل  ل لممت

ة  مم لإظمر و ممئة   ملسمم  م جمة   عى  م غم سمة  هه و ممئمت و ت   مة و  يللة سم فض     
و ت   مة هوت و إلمسع واإلوعرم  ال ست   إمم ل يال وألقلمة  مم إظمر و ممئة و ت   مة هوت 

   و فمإل مة و  عيكمة  ل  ل لممت  و إلمسع و فإمعف   و لجمعر ي تمإل سم ل ع  ف و جكوئع     
 سلتمإل م  تمر   م و   ا عمم  لتمإ م واإلوعر    و تمم ملمإل  الء يال  هه و ممئمت ع   م  م

يتمعإلة عم ة عم  جمال لإلسمب و تمإ م و  مل؛ ي م مخحظ  مام  ف  هو و فإلإل  عليمك إ مإل 
   يهو و لي ممو فمإلالإف  ر  لمئو  ؤ  مت و فحمة و  مفة   م م  ف و تخج و إلسف   وا ت
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و لي مم  س     سإ لثإمء       م  هو وأل مع ال م ل حم مم   ى  ئة  س  و إلسممم  تإلم سحمث
 ف و فحة  ف يلمم و إلسف و  لل ح  لتإلمع و  مل  إم سمقف و ممئمت و  يللة سمهو و جمإب 

ة  لتمإ م و تمرم ي م مخحظ  مام غممب  س  يم ال  للتم م  م سمم ع  مئمت ع   مة  م
 ك حلى  م يمإم و تإلمعمم و فحممم و تمر   و  مل  ف و تمإ م   و لإظمر و فحمممم   ه

 .حة  سعك م وا ل لمء و إلسف  لعية  ف و لّن و ج وإب وال  و ممل مم سسعيخ ر

حة و ت   مة و هر ع مإمهم واإلمع  ملف  للّن   م يال  هو واإلمع واإلوعر   و  ؤسّن 
و مميلف و ع  ف و  إظر  لفحة  ف و جكوئع   و ممإلل   ى ل يمم و  لإلمت و ت   مة سم ت ال 

و و  تم مم  ف لعوب و ج م عمة فّنحة و   وإلإمم   يه تة سح ممة على لج إلر  مم لمم و  لع
 هو  م ل لّن  إلإلمت إظعمة غمع   ج إلة  وقتمم  ه ك حلى ال لستى  جعإل  تمعوت   ر 

وسمع ة عم إلعمب   للل و لإلّن ت و فحفّن  مورّن ه و سو لج مإل و  مإلوإف    ع لمة و لإلمه و لتلف  مه
 .ةحة   و  قممة و فحفّن سمال ح ممة و لّن وألإ إلة و  إلمجة  م إلعل و  لإلمت و  هي عة  ف س 

 :النتائج و التوصيات

ممت   واقلعوحمت و لف لمر جمإب  م م يم ق     ف  هو و  ف ل ست   م و ل لّن 
 .واإلوعة و فحمة  ف و جكوع على ا ء  م لر إلعو ل 

للك  ةم ال م مقة سماإلوعة و فحفّن إلمت و ت   مة  م لت ر سللتمال و ت وإمم و  لتالّن على و  الّن _ 
 و  مفة سم لجممكوت   و   مئال و ت   مة   يهو و  لتلتة سل كمع و  ممر سمم يال قإلمع على حإلة؛

حة و تمر   و تإلمع  م إلعر ج وإب و لتم م   لتكمك م سمم يال  م قإلمع و لّن  السإلّن _ 
   و   مئال؛ قة سم ل  مل   و تخج   وا ل لمءو  ملم ال م م و  لتالّن 

و تإلمعمت و فحمة  ف  إلمع و ل  مل   و تخج   و   مئال  و ت ال على و لإ مب سمم_ 
 ؛  و   مئال و س عمة و اع عمة  لتخج
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 حةم  ل ممال واجعوءوت عيكمة و تمئ ة على قإلمع و لّن ل  مع و فخحممت  لممئمت و خّن _ 
م  ثال للك و  لتلتة س إض و ع فة  للض و تممإلوت حة     ظلف و فحةعلى  عللتف و لّن 

 ؛و  مفة
ة        حف  ف  إ مء و   ل فلمت   و   ل لممت و  ملّن و  جمال  يثع  لتإلمع و لّن   لض_ 

حة       و لّن  قإلمعع  م و لإم س   و لتم مم   و هر سإل عه مإل ّن     مس و تممإلوت  تإلم   لب ج ّن 
 ؛  م إلر لعقملمم على يال وألفتإلة

جمإب  م  و ع ع  م  مكوإمة و فحةم  م  جال ا مم ليلال  م ال    ا  مم  ف يال_ 
ج وإب و فحةم  م   مئال  مإلمة   س عمة    مميلم ألم و  ع   ف لإل ع   ال سإل  م  مكوإمة 

 ا  ة   حمعسل ؛
و لي مم  ف قإلمع و فحةم   وء لي مم و تإفع و س عر    لي مم  ف فممإة  إلعر_ 

وألجمكة   و لي مم  ف و إلعو ة   و ل إلمإل   و لي مم  ف  جمال و تخج   و ل  مل  م وجال 
 . ال و  لتإل ةقف س  غلى  فمل و إلُّد لإل مع قإلمع و فحة   و عُر 
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ي المؤرخ ف 11_83، المعدل و المتمم لمقانون رقم 05/06/2011المؤرخ في  08_11القانون رقم _ 9
 .08/06/2011، المؤرخة في 32، الجريدة الر مية، العدد 02/07/1983
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 37، المتعمق بالبمدية، الجريدة الر مية، العدد 22/06/2011، المؤرخ في 10_11القانون رقم _ 10
 .03/07/2011المؤرخة في 

، 02، المتعمق بالجمعيات، الجريدة الر مية، العدد 12/01/2012 المؤرخ في 06_12القانون رقم _ 11
 .15/01/2012المؤرخة في 

المؤرخة  12، المتعمق بالوالية، الجريدة الر مية، العدد 21/02/2012المؤرخ في  07_12القانون رقم _ 12
 .29/02/2012في 
المماماة، الجريدة الر مية،  ، المتعمق بتنظيم مينة29/10/2013المؤرخ في  07_13القانون رقم _ 13
 .30/10/2013، المؤرخة في 55العدد

، 46، المتعمق بالصمة، الجريدة الر مية، العدد 02/07/2018المؤرخ في  11_18القانون رقم _  14 
 .29/07/2018المؤرخة في 

 :المراسيم_ 2

لمصمة العمومية  ، المتضمن إنشاء معيد تكنولوجي14/10/1970المؤرخ في  147-70المر وم رقم _ 1
 .بالمر ى لمدينة الجزائر

، المتضمن إمداث مدارس التكوين شبو الطبي، الجريدة 05/06/1979المؤرخ في  79_73المر وم رقم _ 2
 .12/06/1973، المؤرخة في 47الر مية، العدد

المؤرخ في  79_73، المعدل و المتمم لممر وم رقم 22/10/1985المؤرخ في  256_85المر وم _ 3
 .23/10/1985، المؤرخة في 44، الجريدة الر مية، العدد05/06/1979

، المتضمن إنشاء مكاتب لمفظ الصمة بالبمدية، 30/06/1987، المؤرخ في 146_87المر وم رقم _ 4
 .01/07/1987المؤرخة في  27العدد الجريدة الر مية، 

ر ة الوطنية لمصمة الع كرية، ، المتضمن إنشاء المد12/04/1988المؤرخ في  85_88المر وم رقم _ 5
 .15/04/2001، المؤرخة في 22العدد الجريدة الر مية، 

ال ّمكان، الجريدة ، الممدد لصالميات وزير الصمة و1996يناير  27المؤرخ في  66_96المر وم رقم _ 6
 .1996يناير  31، المؤرخة في 08د الر مية، العد

 : المراسيم التشريعية_ 3

 11_83، المعدل و المتمم لمقانون رقم 11/04/1994المؤرخ في  04_94التشريعي رقم  المر وم_ 73
 .13/04/1994، المؤرخة في 20، الجريدة الر مية، العدد 02/07/1983المؤرخ في 

 :األوامر_4
، المتضمن إمداث معيد با تور، الجريدة الر مية، 21/06/1971المؤرخ في  45_71األمر رقم _ 01

 .02/07/1971المؤرخة في ، 54العدد 

 .، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم26/09/1975، المؤرخ في 58_75األمر _ 02
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المؤرخ في  11_83، المعدل و المتمم لمقانون رقم 06/07/1996المؤرخ في  17_96األمر رقم _ 03
 .17/07/1996، المؤرخة في 42، الجريدة الر مية، العدد 02/07/1983

، المتضمن القانون األ ا ي العام لموظيفة العمومية، 15/07/2006المؤرخ في  03_06ألمر رقم ا_ 04
 .16/07/2006، المؤرخة في 46الجريدة الر مية، العدد 

، الجريدة 05_85، المعدل لقانون الصمة ال ابق رقم 15/07/2006المؤرخ في  07_06األمر رقم _ 05
 .19/07/2006، المؤرخة في 47الر مية، العدد 

 :المراسيم الرئاسية_ 
، المتعمق بوظيفة األمين العام في وزارة 04/01/1997المؤرخ في  01_ 97المر وم الرئا ي رقم _ 1

 .05/01/1997، المؤرخة في 01الصمة، الجريدة الر مية، العدد
اإل تشفائية ، المتضمن إنشاء المؤ  ة 13/08/2003، المؤرخ في 270_03المر وم الرئا ي رقم _ 2

 .13/08/2003، المؤرخة في 48 الجامعية لوىران، و تنظيميا و  يرىا، الجريدة الر مية، العدد
، الذي ي ند إلى وزير الداخمية، و الجماعات 12/11/2005المؤرخ في  440_05المر وم الرئا ي رقم _ 3

، المؤرخة في 75العدد المممية  مطة الوصاية عمى المدر ة الوطنية لإلدارة الجريدة الر مية، 
20/11/2005 . 

، الممدد لمقانون األ ا ي النموذجي 17/04/2018المؤرخ في  114_18المر وم الرئا ي رقم _ 4
 .2018أفريل  18المؤرخة في  22 لمم تشفى المختمط، الجريدة الر مية، العدد

 :المراسيم التنفيذية

، المتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة 27/01/1969المؤرخ في  68_69المر وم التنفيذي رقم _ 1
 .31/01/1996المؤرخة في  08دد الصمة و ال كان، الجريدة الر مية، الع

، الممدد لتشكيل المجمس الوطني لموقاية 05/06/1996المؤرخ في  209_69المر وم التنفيذي رقم _ 2
 .09/06/1996، المؤرخة في 35 عمل، الجريدة الر مية، العددالصمية و طب ال

، المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة 21/05/1985المؤرخ في  133_85المر وم التنفيذي رقم _ 3
 .220/05/1985المؤرخة في  22الصمة العمومية، الجريدة الر مية، العدد

، المتضمن إنشاء مكاتب لمفظ الصمة 30/06/1987، المؤرخ في 146_87المر وم التنفيذي رقم _ 4
 .01/07/1987المؤرخ في  27بالبمدية، الجريدة الر مية، العدد 

، المتضمن تمويل المعيد التكنولوجي لمصمة 07/02/1989المؤرخ في  11_89المر وم التنفيذي رقم _ 5
المؤرخة في  06ية، العدد العمومية في وىران إلى المدر ة الوطنية لمصمة العمومية الجريدة الر م

08/02/1989. 
، المنظم لإلدارة المركزية لوزارة الصمة، 06/06/1989المؤرخ في  81_89المر وم التنفيذي رقم _ 6

 .07/06/1989المؤرخة في  23الجريدة الر مية، العدد 
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، المنظم لإلدارية المركزية لوزارة الصمة، 30/04/1990المؤرخ في  125_90التنفيذي رقم  المر وم_ 7
 .09/05/1990المؤرخة في  19الجريدة الر مية، العدد 

، الممدد ليياكل اإلدارة المركزية لمصمة و 23/06/1990المؤرخ في  188_ 90المر وم التنفيذي رقم _ 8
 .27/06/1990، المؤرخة في 26 مية، العدد أجيزتيا في الوزارات، الجريدة الر

، المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان 04/01/1992المؤرخ في  07_92المر وم التنفيذي رقم _ 9
ن المؤرخة في 02دة الر مية، العدد ياإلجتماعي و التنظيم اإلداري و المالي لمضمان اإلجتماعي،  الجر

02/01/1992. 
، المتضمن مدونة أخالقيات الطب، 06/07/1992، المؤرخ في 276_92رقم المر وم التنفيذي _ 10

 .08/07/1992، المؤرخة في 52الجريدة الر مية، العدد 

، المتضمن إعادة تنظيم المعيد الوطني 02/01/1993المؤرخ في  05_93المر وم التنفيذي رقم _ 11
 .06/01/1993، المؤرخة في 02لمصمة العمومية، الجريدة الر مية، العدد 

، الممدد إلختتصاصات الصندوق الوطني 15/05/1993المؤرخ في  119_93المر وم التنفيذي رقم _ 12
، المؤرخة في 33لمضمان اإلجتماعي لغير األجراء و تنظيمو و  يره، الجريدة الر مية، العدد 

19/05/1993. 

إنشاء المخبر الوطني لممنتجات ، المتضمن 14/06/1993المؤرخ في  140_93المر وم التنفيذي رقم _ 13
 .22/06/1993، المؤرخة في 41الصيدالنية و تنظيمو و عممو، الجريدة الر مية، العدد 

، المتضمن تمويل معيد با تور إلى مؤ  ة 30/03/1994المؤرخ في  74_94المر وم التنفيذي رقم _ 14
 .10/04/1994مؤرخة في ، ال19عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، الجريدة الر مية، العدد 

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لوثائق 14/10/1995المؤرخ في  319_95المر وم التنفيذي رقم _ 15
 .1810/1995، المؤرخة في 61 الصمة و تنظيميا و عمميا، الجريدة الر مية، العدد

، المتضمن إنشاء الوكالة لتطوير البمث في 28/01/1995المؤرخ في  40_95التنفيذي رقم  المر وم_ 16
 .08/02/1995، المؤرخة في 06تنظيميا و عمميا، الجريدة الر مية، العدد  الصّممة وعموم 

، المتضمن تمويل مقر الوكالة الوطنية لتطوير 25/12/1995، 445_95المر وم التنفيذي رقم _ 17
 .27/12/1995، المؤرخة في 81عموم الصمة إلى مدينة وىران،  الجريدة الر مية، العدد البمث في 

، المعدل لممر وم المر وم التنفيذي رقم 13/05/1995المؤرخ في  137_95المر وم التنفيذي رقم _ 18
 .17/05/1995، المؤرخة في 27، الجريدة الر مية، العدد 02/01/1993المؤرخ في  05_93

  .13/05/1995المؤرخ في  137_95وم التنفيذي رقم المرس_ 19
، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمدم و 09/04/1995المؤرخ في  108_95المر وم التنفيذي رقم _ 20 

 .19/04/1995، المؤرخة في 21تنظيميا و عمميا، الجريدة الر مية، العدد 
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، المنظم لإلدارة المركزية، الجريدة الر مية، 27/01/1996المؤرخ في  67_96التنفيذي رقم  المر وم _21
 .31/01/1996المؤرخة في  08العدد 

، المتضمن إنشاء المعيد الوطني 27/04/1996المؤرخ في  148_96المر وم التنفيذي رقم _ 22
 .05/05/1996ؤرخة في الم 27 البيداغوجي لمتكوين شبو الطبي الجريدة الر مية، العدد

، المتضمن إنشاء المجالس الجيوية لمصمة 14/07/1997المؤرخ في  262_97المر وم التنفيذي رقم _ 23
 .16/07/1997المؤرخة في  47 و تنظيميا و يرىا، الجريدة الر مية، العدد

يات الصمة و ، الممدد لقواعد تنظيم مدير14/07/1997المؤرخ في  261_97المر وم التنفيذي رقم _ 24 
 .16/07/1997المؤرخة في  47د ال كان و  يرىا، الجريدة الر مية، العد

، الممدد لقواعد إنشاء المراكز اإل تشفائية 02/12/1997المؤرخ في  467_97المر وم التنفيذي رقم _ 25
 .10/12/1997، المؤرخة في 81 الجامعية و تنظيميا و  يرىا، الجريدة الر مية، العدد

، الممدد لقواعد إنشاء المؤ  ات 02/12/1997، المؤرخ في 465_97ر وم التنفيذي رقم الم_ 26
 .10/12/1997المؤرخ في  81د اإل تشفائية المتخصصة، الجريدة الر مية، العد

، المؤرخة 94، الجريدة الر مية العدد رقم 13/12/1998، المؤرخ في 423_98المر وم التنفيذي رقم _  27
 .16/12/1998في 
، المؤرخة في 88 الجريدة الر مية، العدد، 23/11/1998المؤرخ في  371_ 98المر وم التنفيذي رقم _ 28
25/11/1998. 

، المتضمن إنشاء المركز الوطني لعمم 02/06/1998المؤرخ في  188_98المر وم التنفيذي رقم _ 29
 .03/06/1998، المؤرخة في 38ال موم و تنظيمو و  يره، الجريدة الر مية، العدد 

، المتضمن إنشاء المركز الوطني لعمم 02/06/1998المؤرخ في  188_98المر وم التنفيذي رقم _ 30
 .03/06/1998، المؤرخة في 38ال موم و تنظيمو و  يره، الجريدة الر مية، العدد 

، المتضمن إمداث المركز الوطني لميقظة 03/06/1998المؤرخ في  192_98التنفيذي رقم  المر وم_ 31
، المؤرخة في 39بخصوص األدوية و العتاد الطبي و تنظيمو و  يره، الجريدة الر مية، العدد 

07/06/1998. 
يذي رقم ، المعدل و التمم لممر وم التنف21/07/1998المؤرخ في  234_98المر وم التنفيذي رقم _ 32
 .22/07/1998، المؤرخة في 53، الجريدة الر مية، العدد 30/03/1994المؤرخ في  71_94
، الممدد لشروط إنشاء المؤ  ات الخاصة 23/11/1998المؤرخ في  371_98المر وم التنفيذي رقم _ 33

 .25/11/1998، المؤرخة في 88في التكوين شبو الطبي و  يرىا و مراقبتيا، الجريدة الر مية، العدد 
، المتضمن مل المعيد التكنولوجي لمصمة 20/07/1999المؤرخ في  155_99المر وم التنفيذي _ 34

المؤرخة  49 العمومية بق نطينة و تمويل أمالكو و مقوقو  و إلتزاماتو و م تخدميو، الجريدة الر مية، العدد
 .25/07/1999في 



 راجع قائمة الم 
 

200 
 

، المتعمق بتنظيم وزارة الصمة و 28/06/2000المؤرخ في  150_2000المر وم التنفيذي رقم _ 35
 .04/07/2000المؤرخة في  39 ال كان، الجريدة الر مية، العدد

، المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لم كان و 02/10/2002المؤرخ في  312_02المر وم التنفيذي رقم _ 36
 .06/10/2002ؤرخة في الم 66نظيميا و  يرىا، الجريدة الر مية، العدد المجان الوالئية لم كان و ت

، الممدد لميام الجامعة و القواعد الخاصة 23/08/2003المؤرخ في  279_03المر وم التنفيذي رقم _ 37
 .24/08/2003المؤرخة في  51 بتنظيميا، الجريدة الر مية، العدد

، المنظم لإلدارة المركزية لوزارة الصمة و 07/11/2005ي المؤرخ ف 428_05المر وم التنفيذي رقم _ 38
 .09/11/2005المؤرخة في  73 ال كان، الجريدة الر مية، العدد

، المعدل و المتمم لممر وم التنفيذي رقم 06/02/2005المؤرخ في 69_05المر وم التنفيذي رقم _ 39
 .09/02/2005في  ةمؤرخ، ال11، الجريدة الر مية، العدد 04/01/1992المؤرخ في  07_92

، المتضمن إنشاء المؤ  ة اإل تشفائية 30/11/2005، المؤرخ في 459_05المر وم التنفيذي رقم _ 40
 .04/12/2005، المؤرخة في 78لعين تموشنت و تنظيميا، الجريدة الر مية، العدد 

ة طنية و لجنة والئي، المتضمن إمداث لجنة و18/02/2006المؤرخ في  75_06المر وم التنفيذي رقم _ 41
 09 نفمونزا من أصل الطيور و تنظيميا و  يرىا، الجريدة الر مية، العددلميقظة و المتابعة و مكافمة اإل

 .19/02/2006المؤرخة في 
 465_97، المتمم لممر وم التنفيذي رقم 13/06/2006، المؤرخ في 207_06المر وم التنفيذي رقم _ 42

 .14/06/2006المؤرخ في  39دة الر مية العدد ، الجري02/12/1997المؤرخ في 
، 465_97، المتمم لممر وم التنفيذي رقم 18/09/2006، المؤرخ في 324_06المر وم التنفيذي رقم _ 43

 .20/09/2006المؤرخة في  58 ، الجريدة الر مية، العدد02/12/1997المؤرخ في 

، المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتمصيل 19/10/2006المؤرخ في 370_06المر وم التنفيذي _ 44
 .28/10/2006، المؤرخة في 67إشتراكات الضمان اإلجتماعي و تنظيمو و  يره، الجريدة الر مية، العدد 

فائية ، المتضمن إنشاء المؤ  ة اإل تش28/10/2006المؤرخ في  384_06المر وم التنفيذي رقم _ 45
 .05/11/2006، المؤرخة في 70لعين الترك بوالية وىران، و تنظيميا و يرىا، الجريدة الر مية، العدد 

، المتضمن تنظيم المدر ة الوطنية لإلدارة 22/11/2006، المؤرخ في 419_06المر وم التنفيذي رقم _ 46
 .26/11/2006المؤرخة في  75 و  يرىا، الجريدة الر مية، العدد

، 465_97، المعدل لممر وم التنفيذي رقم 30/06/2007، المؤرخ في 204_07مر وم التنفيذي رقم ال_ 47
 .01/07/2007المؤرخة في  43 ، الجريدة الر مية، العدد02/12/1997المؤرخ في 

، المتعمق بتنظيم المؤ  ات اإل تفائية 22/10/2007المؤرخ في  321_07المر وم التنفيذي رقم _ 48
 .24/10/2007المؤرخة في  67رىا، الجريدة الر مية، العدد الخاصة و  ي
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، المتضمن إنشاء المؤ  ات العمومية 19/05/2007المؤرخ في  140_07المر وم التنفيذي رقم _ 49
المؤرخة في  33دد اإل تشفائية و المؤ  ات العمومية لمصمة الجوارية، الجريدة الر مية، الع

20/05/2007. 
، المتضمن إنشاء المؤ  ة اإل تشفائية 01/07/2007المؤرخ في  209_07ي رقم المر وم التنفيذ_ 50

 .08/07/2007، المؤرخة في 44لديدوش مراد، والية ق نطينة و تنظيميا و  يرىا، الجريدة الر مية، العدد 
، المتعمق بتنظيم المؤ  ة اإل تشفائية 22/10/2007المؤرخ في  321_07المر وم التنفيذي رقم _ 52
 .24/10/2007، المؤرخة في 67خاصة و  يرىا، الجريدة الر مية، العدد ال

، الممدد لشروط إنشاء المؤ  ات 29/10/2008المؤرخ في  350_08المر وم التنفيذي رقم _ 53
 .16/11/2008، المؤرخة في 63اإلجتماعية و تنظيميا و  يرىا و مراقبتياّم، الجريدة الر مية، العدد 

، الممدد لميام ىياكل اإلقامة لدعم الصمة 30/03/2008المؤرخ في  103_08التنفيذي رقم  المر وم_54
 .02/04/2008، المؤرخة في 18و تنظيميا و  يرىا، الجريدة الر مية، العدد 

، الممدد لميام ىياكل اإلقامة لدعم الصمة 30/03/2008المؤرخ في  103_08المر وم التنفيذي رقم _ 55
 .02/04/2008رخة في ، المؤ18رىا، الجريدة الر مية، العدد و تنظيميا و  ي

، المعدل و المتمم لممر وم التنفيذي رقم 10/08/2009في  المؤرخ 248_09المر وم التنفيذي رقم _ 56
 .12/08/2009، المؤرخة في 46، الجريدة الر مية، العدد 22/11/2006المؤرخ في  419_06
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، الممدد لمشروط الخاصة بفتح المركز الجيوي 31/03/2002قرار وزير الصمة، المؤرخة في _ 02
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 مــلخص المذكرة

 

يتمثل الدور األساسي لإلدارة العامة في العمل على إنجاح             

السياسات التي تسطرها الدّولة في المجاالت المتعلقة باإلهتمام بحاجيات 

األفراد و من بينوا تلك المتعلقة بالصحة، حيث تشكل هذه األخيرة قسما 

الدولة التي تسعى إلى  تسخير كل الوسائل           كبيرا من إهتمامات

و العوامل التي تحافظ على صحة األفراد و يكلف بوذه الموّمة الجواز 

اإلداري للقطاع و الذي يقوم بتنفيذ هذه السياسات، بحيث يمثل هذا 

الجواز اإلطار المؤّسساتي العامل على إنجاحوا، من خالل اإلدارات 

كزية و كذا المصالح المحلية إلى المؤسسات       المركزية و غير المر

و الويئات الصحية و التنسيق فيما بينوا و التعاون بينوا و بين القطاع 

الخاص، وصوال إلى هيئات الدعم و المساندة الصحية و المتخصصة في 

مجال معين من الصحةّ، كلوا من أجل ضمان تحقيق الخريطة الصحية 

حافظة على الصحة و الوقاية و العالج                  المتمثلة أهدافوا في الم

 .و التشخيص و اإلستشفاء
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