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كتعمؿ جاىدة مف أجؿ  ،ىداؼ التي تحاكؿ الدكلة بمكغياة األفراد ىي أسمى األّح صصّح         
بية الحديمة ات الطّح تنميتيا كحمايتيا بكؿ الكسائؿ سكاء كانت مادية ممؿ األجيزة كااآلت كالمعدّح 

. ياسات المنتيجة في ىدا المجاؿمعنكية مف خخؿ البرامم كالسّح  أك

حيث  ،لألفراد كىي عصب كؿ سياسة تنمكيةؾ األساسي حة ىي المحرّح تعتبر الصّح      
بأنيا حالة التكازف النسبي لكظائؼ الجسـ كاف حالة التكازف ىده تنتم مف "ـ بركنز عرفيا العاؿ

ف تكيؼ الجسـ عممية إجابية تقـك بيا قكل  تكيؼ الجسـ مع العكامؿ التي يتعرض ليا، كا 
. "الجسـ لمحافظة عمى تكازنو

حة عمى أنيا حالة السخمة كالكفاية البدنية حة العالمية فقد عرفت الصّح أما ىيئة الصّح       
 اإعتبر ىذ كقد ،ليست مجرد خمك مف المرض اك العجز الكاممة ك كاآلجتماعيةكالعقمية 

 1تباط الجكانب النفسية كالبدنية رإ أكدّح حيث  االتعريؼ بممابة ىدؼ أكمر مف ككنو تعريؼ

صحة ممؿ عناصر الطيؼ الضكئي ؿك اإلجتماعية في اإلنساف كىده العناصر بالنسبة ؿ
إنتقص أم عنصر مف ىده العناصر ينتم عنو عدـ تكامؿ  فإذا األبيضبالنسبة لضكء 

. الصحة

ّـح       لصحة العامة في مفيكميا ا تعريؼ الصحة العامة لقد جرت عدة محاكآلت لتعريؼ اأ
كقد 1920ة كضعو العالـ مينسخك سف الذمأشيرىا التعريؼ  ك ىـ ىده التعاريؼالحديث كأ

طاؿ عامةالصحة اؿ أفّح  أكرد ة العمر كترقية الصحة ىي عمـ كفف الكقاية مف المرض كا 
الفرد المعدية كتعميـ  األمراضجؿ صحة البيئة كمكافحة أالؾ بمجيكدات مف كالكفاية كذ

لعمؿ عمى التشخيص المبكر ك العخج ؿالشخصية كتنظيـ خدمات الطب كالتمريض  الصحة
كالمعيشية ليتمكف كؿ مكاطف مف الحصكؿ عمى  اآلجتماعيةكتطكير الحياة  لألمراضالكقائي 

. حقو المشركع في الصحة كالحياة
                                                           

1
 -Driss MAMMERI , un système national de santé publique pour protéger et améliorer la santé des 

habitant. ENAG Alger , 1991,p,06.- 
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في مفيكميا الحديث أشمؿ كأكسع مف الصحة  اآلجتماعيةحة الصّح أك حة العامة إف الصّح      
حة العامة الصّح  ك في الكاقع إفّح  اآلجتماعي أكب الكقائي الطّح  أكحة البيئة صّح  الشخصية أك

كالكبائية،التربية  اآلستقصائية الدراساتالؾ كؿ المفاىيـ السابقة ك يضاؼ إلى ذتشمؿ 
 صفاتكالمست كارة الكحدات الصحية زغ الصحة العامة، خدماتلمشعب،  الصحية

. كالمستشفيات

جؿ تنمية صحية ناجحة بمختمؼ البرامم كالسياسات كتحسيف أتسعى الدكلة جاىدة مف      
العقخني تكزيع إلى اؿقدرات المنظكمة الصحية مف خخؿ تحديث الخريطة الصحية اليادفة 

. مكارد في إيطار تكحيد المنظكمة الصحيةؿكالعادؿ ؿ

   العاميف األطباءضماف الحصكؿ عمى العخج عبر ربكع الكطف عف طريؽ تعييف 

كالفرؽ الطبية المتنقمة  الحكارية،كز الصحية اك إعادة تأىيؿ كتعزيز المر خصصيفالمتك 
. كتحسيف التجييزات كصيانتيا

      ، الكحداتاألكبئةمصالص كخدمات عمـ اؿتطكير الصحة الكقائية مف خخؿ تعزيز كسائؿ    
 ،األكليشبكة المراقبة الصحية كخدمات العخج  تأىيؿمف اجؿ إعادة  األساسيةالصحية 

. المكاطنيف كبصكرة خاصة في الكسط المدرسي مكاصمة حمخت التطعيـ كتحسيس

تحسيف العخج اإلستشفائي مف خخؿ ترتيب مستكيات العخج الذم يسمص بتحقيؽ تغطية   
ضمف مؤسسات طبية كصحية أساسية كفي ىدا اإلطار تقديـ خدمات عخجية عالية المستكل 

. الصحة

حية تعتبر غير كافية بدكف مكارد بشرية في اسات الصّح ات كحتى السيّح الكسائؿ كالمعدّح  إفّح      
المجاؿ الصحي ليدا عممت الجزائر عمى تطكير المكركد البشرم في المجاؿ الصحي حيث 

مائة خخؿ العشرية السابقة في اليياكؿ ؿبا70سجؿ السمؾ الطبي نمكا قدر بنسبة حكالي 
سنة  (أخصائيكفمنيـ 4000)21000العمكمية بتسجيؿ ارتفاع في عدد األطباء الممارسيف 
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الؾ كقد تمت مرافقة ذ2007كف في سنة طبيب ممارس منيـ أخصائي35000إلى  1999
ف الطبييف ارسسيـبتدعيـ حضكر أطباء أخصائييف في المدف الداخمية لمبخد كأرتفع عدد الـ

ة كدالؾ لتمبية حاجيات في الصحة العمكمية عبر كآليات اليضاب العميا كالمدف الداخمي
. الصحة العمكميةكيمارس ىؤآلء مياميـ داخؿ المرافؽ العمكمية المكمفة ب ،المكاطنيف

لألطباء مف خخؿ تقديـ برنامم  تخسر الدكلة أمكاآل طائمة مف أجؿ ضماف تككيف جيدّح     
يفرز  ، بيداغكجي نظرم ك أخر تطبيقي عمى مستكل مؤسسات الصحة التابعة لمقطاع العاـ

ىدفيـ كاحد ىك خدمة  ،عاميف كفئة مف األطباء المتخصصيفالتككيف فئة مف األطباء اؿ
. لعمكمي كتقديـ العخج لممكاطنيف عمى أحسف كجوالقطاع الصحي ا

السير الحسف لممرافؽ الصحية العمكمية تأطير تشريعي ينظـ العخقة بيف ىده لـز يستّح     
اة المينية لمكظفي القطاع الييئات ك طالبي العخج كيستمـز كدالؾ نظاـ تشريعي ينظـ الحي

. الصحي  بصفة خاصة

ك ذلؾ  ،يعتبر المستخدميف الطبييف مف أبرز الكسائؿ المساىمة في األنشطة الصحية     
في كؿ الدّحكؿ بما فييا تمؾ المتقدّحمة التي ىي األخرل تعرؼ نقصا في ىذه الكسيمة البشرية 

الكآليات الدّحاخمية ك إف كاقع المستشفيات العمكمية في البمد سيّحما منيا تمؾ المكجكدة في 
يكشؼ مدل أىمية ىؤآلء المستخدميف في حماية الصحة  األخصائييف لألطباء المفتقرة
الطبية  التشخيصات الطبية في مياديف التخصصاتمية ، إذ أف أبسط العمميات ك العمك

ك ىك ما  األطباءيمكف تجاكزىا في غياب ىذا الصنؼ مف  آل حقيقيةالمختمفة تصبص عكائؽ 
ـ تكفير التغطية إلى مآسي عائمية كاف مف الممكف تفادييا لك ت األسؼيؤدّحم أحيانا مع 

 مف القانكف الصحي 195ك اقتضت المادة . مستشفيات صصة في ىذه اؿالطبية المتخ
سير عمى حماية صحة األسناف اؿّح راحي األطباء ك الصيادلة ك جأنو يتعيّحف عمى  القديـ

 ك لتمكنيـ مف الصحيةليـ ك كذا ّح المشاركة في التربية  المخئـالطبي  العخجالسكاف بتقديـ 
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مف نفس القانكف أف يحكزكا  191لمادة عمييـ ا، اشترطت جزائرة مينة الطب في اؿممارس 
كزير الصحة بعد استيفائيـ شركط ابتداء بحيازة الطالب  ـ مفجؿ ذلؾ عمى ترخيص ييسمػأل

مرضية منافية لممارسة   بعمّحة أك بعاىة ميصابا يككف آل أف كعمى شيادة دكتكر في الطب 
ك أف يكك جزائرم الجنسية مع  بالشرؼ ميخمّحة لعقكبة تعرّحض قدآل يككف قد  أفالطب ك 

األخد بعيف اإلعتبار اإلتفاقيات الدكلية المبرمة مف طرؼ الجزائر في ىذا الخصكص ك نفس 
 1.الشركط نجدىا في قانكف الصحة الجديد

 ابتداء بالميمارسيف ألىمّحيا بالدّحراسة نخصّح  سكؼ أصناؼ لذلؾالممارسيف الطبييف  إفّح     
المراحؿ التي مرت بيا الصحة أيضا  الطبييف المتخصّحصيف ك الممارسيفالطبييف العاميف مـ 

. يكمناالعمكمية في الجزائر مند مرحمة اآلستعمار إلى 

فقد مر بعدة  الكضع الصحي لمشعب الجزائرم إختمؼ مف حقبة تاريخية إلى أخرل، إفّح      
مايمكف أف نممسو مف خخؿ الكمائؽ التاريخية كالمصادر المترجمة لمكضع السائد  مراحؿ كىذا

الكضع الصحي كاف يتحسف مف  إفكالمخحظ  في مختمؼ القرارات بمختمؼ عناصرىا،
. أخرل كنتيجة حتمية لمتطكر الحاصؿ في المجاؿ الطبيإلى مرحمة 

مستكل الدكلي لـ يظير إلى اؿ عمى العمكميةمفيـك الصحة  استعماؿ إفيجب اإلشارة      
تنظيـ مصالص الصحة المكجية إلى أكبر  كىك يعني إآل مع بداية القرف التاسع عشر، دالكجك

. شريحة مف السكاف

تعتبر الجزائر مستعمرة قديمة مرت بمراحؿ تاريخية ميمة في : ك عميو نطرح اإلشكالية التالية
. خاصةشتى المياديف عامة ك في ميداف الصحة بصفة 

و ماىو النظام القانوني الذي ينظم  ؟ماىي أىم المحطات التاريخية لمجزائر في ميدان الصحة
مين و المتخصصين لمصحة األطباء العالفئتي المورود البشري ليياكل الصحة العمومية 

                                                           
 46، المتعمؽ بالصحة ، الجريدة الرسمية العدد 2018يكليك  سنة 2شكاؿ المكافؽ ؿ 18المؤرخ في  11-18قانكف -1



:المقدمة  
 

8 
 

و تتفرع عميو مجموعة من اإلشكاليات المثمثمة في كيفية التوظيف،  العمومية؟
 ؟ية اإللتحاق بالمناصب العمياالميام،الترقية،كيف

لإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات قمنا بتقسيـ الخطة إلى فصميف يستبقيما مبحث تمييدم يتضمف 
 .المراحؿ التاريخية لمصحة في الجزائر

أمّحا الفصؿ األكؿ يتعمؽ بالممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمكمية، سنتطرؽ إلى جميع 
 .الفئة مف المكظفيفاألحكاـ المتعمقة ليذه 

الفصؿ الماني يشمؿ فئة الممارسيف المتخصصيف في الصحة العمكمية، سنتطرؽ كذالؾ لجميع 
 . األحكاـ المتعمقة ليذه الفئة مف المكظفيف

التمييدم لممذكرة، لممراحؿ اليامة لمصحة العمكمية في الجزائر بداية المبحث سنتطرؽ في 
:   كاألتيك ىي  الحديمةئر مف الكجكد العمماني إلى غاية الجزا

 

 المراحل التاريخية لمصحة في الجزائر : التمييديالمبحث 

 .الفرنسي لالوضع الصحي في الجزائر قبل اإلحتال:المطمب االول -

 .1962-1830النظام الصحي أثناء اإلستعمار الفرنسي : المطمب الثاني-

-1962 السادة الوطنية استرجاعالنظام الصحي في الجزائر بعد :المطمب الثالث-
2019. 
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 الجزائر في لمصحة التاريخية المراحل: التمييدي المبحث
تعتبر الجزائر دكلة فتية مقارنة بالدكؿ العظمى، مرت بمراحؿ تاريخية مختمفة مف حقبة إلى     

أخرل عرفت غزك استعمارم متعدد بداية مف الحماية العممانية إلى غاية الغزك اإلسباني  

في شتى المياديف، أمّحا في ميداف الصحة عرفت ىي ك الفرنسي، كؿ مرحمة تميزت عف األخرل 
احية األمراض ك كذالؾ سبؿ العخج، سيشمؿ ىذا بذبات مف حقبة ألخرل مف فاألخيرة تذ

   .المبحث جميع المحطات التاريخية لمصحة في الجزائر إلى غاية يكمنا

: الوضع الصحي في الجزائر قبل اإلحتالل  :المطمب االول
مف خخؿ  سنتطرؽ في ىدا المطمب إلى الكضع الصحي في الجزائر قبؿ اإلحتخؿ الفرنسي،   

. محة في الجزائر مف مختمؼ النكاحّح طرح مختمؼ أكضاع الصّح 

تميز بمستكل ضعيؼ خاصة في  ،إف الكضع الصحي في الجزائر قبؿ اإلحتخؿ الفرنسي    
. ظؿ الحكـ العمماني

كبئة الفتّح كانت البخد     اسع ة خاصة في أكائؿ القرف التّح اؾعرضة لألمراض الخطيرة المعدية كاألّح
فكا في تمؾ الحقبة مف األكركبييف الديف تعر اءاألطبّح الة ك بناءا عمى تقارير بعض الرحّح  ،عشر
. أحكاؿ البخد كالعبادزمف عمى اؿّح 

 رضعمى أاألكبئة ك األمراض المكجكدة مراض، إف الجزائر تعتبر بيئة صحية خالية مف األ   
معتبر مف الجزائر تجاريا بعدد  كاتصاؿ ،ائد في المنطقةالكاقع كانت نتيجة لمعمؿ التجارم السّح 

الدكؿ التجارية، كذالؾ لمكانتيا التجارية العالمية ك إعتبارىا كذالؾ دكلة ساحمية تمر بيا مختمؼ 
السفف الناقمة لمسمع ، إعتبر العيد العمماني أحسف عيد مف حيث التجارة ك اإلزدىار 

جارية بالمنطقة بصفة مستمرة اإلقتصادم بالمنطقة ك أىـ الدكؿ التي كانت تربطيا عخقات ت
: تمممت في الدكؿ التالية
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    كالمشرؽ العربي ك بخد السكداف ك المغرب األقصى ك بعض المناطؽ بأكركبا  الكبرل الدكؿ 
. 1اف داؾ باإلضافة إلى السفف التي كانت تنقؿ الحجاج

كلـ  ؿ معظـ السكاف بأبسط قكاعد الصحة،جو ،انتشارىامف خطر ىده األمراض ك ا زاد مّـح 
خاصة في  ، كاسع لممستنقعات انتشاررغـ أنيا كانت تتسبب في  األكساخمكا بمحاربة ييت

مما زاد مف  في بعض األحياففصؿ الربيع كالخريؼ باإلضافة إلى ندرة األدكية كانعداميا 
في المجاؿ الصيدآلني كانت الجزائر شبو خالية مف الصيدليات  إما ،سكء الصحة ك تدىكرىا

. صيدلية كاحدة كانت مكجكدة بالجزائر العاصمة ماعدا

معتقد اإليماف بالقضاء كالقدر كاف مسيطرا عمى العقكؿ بصفة  أفيز تمؾ الفترة ّـح مام  
فئة مف  لكف ىدا آلينفي أفّح  ،المرض قدر آل يمكف رده اعتبرالكمير  اعتقادحسب    ،كبيرة

تخاد األسباب لممحافظة عمى الصحة ككقايتيا . 2الناس كانكا يؤمنكف بالعخج كالتداكم كا 

ىدا يعني أف فئة قميمة مف الشعب الجزائرم كاف يؤمف بالعخج ك إتخاد األسباب   
 ماخمؽ اا مف داء إآلّح " األمرفي الكقائية مف اجؿ المحافظة عمى تكازف الصحة كلقد جاء 

". جيمو إآل الساـ كالساـ ىك المكت كجعؿ لو دكاء عرفو مف عرفو كجيمو مف

اكم كاف أخر ىـ الجزائرييف في تمؾ الفترة كخاصة األشخاص العكاـ ب كالتدّح إف الطّح   
كرعايتيا رغـ الصحة حقيقة اإلسخـ كتعاليمو النبيمة في المحافظة عمى  يفيمكايف لـ المذ

كمايدعـ قكلنا حيث النبي صمى  ، كجكد األحاديث النبكية التي أعطت لمصحة أىمية كبيرة
. "ماف كالكسخ مف الشيطافمالنظافة مف اإل "اا عميو كسمـ 

                                                           
،  1985،الجزائر ، المؤسسة الكطنية لمكتاب ،  2، ط النظام المالي في أواخر النظام العثمانيناصر الديف سعيدكني ،  - 1

 .45-53ص 
 .54نفس المرجع ،ص- 2
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المجتمع الجزائرم ككاف جزء  أكساطاكم باألعشاب كاف سائدا بصفة كبيرة في التدّح  إفّح   
حقيقة التمسؾ بطبائع األدكية الحيكانية كالنباتية  "ف ف خامف الطب حيث قاؿ فيو صديؽ حس

إد ليس فيو شائبة شرؾ كآلفساد في الديف ....كالمعدنية كالتصرؼ في األخخط نقصا كزيادة
. "نيا،بؿ فيو نفع كبيركالدّح 

نبؿ مف ؿ كالحراـ أعمـ عمما بعد الحخأآل "افعي عف محمد بف حي بف حساف قاؿ الشّح   
الدكتكر احمد ؿ كفي نفس الصدد يقك ،"ىؿ الكتاب قد عممكنا عمى الطبأ إفّح  "يقكؿالطب ككاف 

فالمرض  كمعالجتيا عند اإلصابة بيا، األمراضإف الفرؽ كبير بيف الكقاية مف "حمدم الخياط 
ف   ،األمرزاؿ مف الجسـ قد يترؾ بعض  ك إف األمراض التي تصيب اإلنساف ك عخمتيا  أماركا 

فرادىا التي يكمر في أمة فاألفي الفرد يمكف قكلو في الجماعة  كما يقاؿ جخأتظير عاجخ اك 
فيدا  قتصادم عظيـ،إعدـ السخمة اك ينزؿ في ساحتيا كباء تككف عرضة لخسراف مادم ك

بؿ يرتبط كذالؾ  ،عدـ اإلستفادة مف إنخفاض الدخؿ ألفراد المجتمعالخسراف آليرتبط فقط ب
. في تقديـ العناية كالرعاية الطبيةبالتكمفة المادية الكبيرة 

                                     حيث ساد إنتشار الخرافات كزيارة أكلياء اا  ىده الحقيقة طعميا مر في تاريخ الجزائر، 
 1.الصالحيف كاألضرحة

تناقص كبير في سكاف المدف حيث تناقص عدد  ،كما شيدت الجزائر في ىده الفترة  

حكالي عمى 1787الؼ نسمة بعد اف قضي كباء  خمسيفة الجزائر الى سكاف مديف

سفينة عممانية حاممة  ـالدم ظير نتيجة قدك1817ككباء سنة  أىالييانسمة مف 16821

في مدينة  أما ، البخد أنحاءمف اإلسكندرية كداـ الكباء مخث سنكات كعـ جميع لمحجاج 

                                                           
دار النجاح لمكتاب  :،الجزائرالرقية بين اإلنضباط الشرعي و التسيب في الممارسات ابك مالؾ حسف السي العربي،- 1

 .46،ص2004
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حتى 1818لسنة  شير سبتمبر إلىفي الفترة الممتدة مف جكاف 1377ىمؾ مايناىز الجزائر 

. األمراضالمناطؽ النائية كالجبمية لـ تنجك مف ىده 

بؿ كاف ىناؾ  ،في الجزائر األطباءالطب ك  انعداـ األحكاؿلكف ىدا آليعني بأم حاؿ مف  
اف ؾكساىمكا بشكؿ اك بأخر في تطكره ك ،إىتمكا بميداف الطبّح  األطباءمجمكعة قميمة مف 

. التداكم باآلعشاب ك النباتات ىك السائد 

لـ يعممكا  إنيـمع  أىالييـأما الحكاـ إىتمكا كميرا بصحتيـ كصحة  ،ا ماكاف يميز عامة الناسىذ  
ب مف اجؿ العخج أكركبييف مف أسرل الحرك أطباءا لكنيـ إنتدبك ،الطب كيرمف اجؿ تط

كما كاف لمباشا  أسيراحيث ركم انو كاف لمباشا بابا عمي طبيب جراح قد كقع  ،الصحيةكالرعاية 
. طبيب إنجميزم حسيف

بصحتيـ ككنيـ  اىتمكاما  بقدر ، الحكاـ لـ ييتمكا بصحة السكاف أفّح يظير مف خخؿ ماسبؽ   
. كانكا يؤمنكف بقيمة الطب تاركيف العامة لمطب التقميدم

 كالمخجئكاف يعتمد عمى مجمكعة مف المصحات  ، الجزائرإف النظاـ الصحي في   
كما كاف  ،األتراؾبعض  يأكمكممجأ أخر كاف  ، كممجأ باب عزكف الخاص باألمراض العقمية

مف طرؼ الراىب 1551أكؿ مستشفى  إنشاءحيث تـ  ،المسيحييف األسرلىناؾ تجمع 
تسير مف طرؼ المنظمات  المستشفياتق ككانت ىذ1557أخر في عاـ سيبستياف كمستشفى 

. الدينية المسيحية

ّـح    مة ماعدا صيدلية كاحدة بالجزائر العاص ،سابقا أنيا كانت شبو منعدمة ذكرناا الصيدليات أ
مايميز كطبيب كجراح في نفس الكقت  ، م كاف صيدلي،كاف يشرؼ عمييا باش جراح كالذ

العقاقير كالتكابؿ مف اجؿ كانت تستعمؿ  أنياق الصيدلية عف صيدليات الكقت الحالي ىذ
. بيعيا لمتداكم
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الذم ألؼ كتاب "إبف حمادكش" نجد الطبيب في تمؾ الفترة، اشتيركاكمف بيف األطباء الذيف   
بية كتعريفيا حيث خصصو لشرح المصطمحات الطّح "الجكىر المكنكف مف بحر القانكف"أسماه

  .معتمدا في ذلؾ عمى كتاب القانكف آلبف سينا ، دكاء مرتبة ترتيبا أبجديا 90كتدكيف حكالي 

ىذا ما يبيف عكس ما كاف يقكلو بعض الغربييف مف األكركبييف الذيف كفدكا إلى الجزائر مع 

 مطمع اإلحتخؿ الفرنسي، بأف الجزائرييف آل يعرفكف مينة الطب ك بالتالي ىـ يجيمكف كجكد   

. عمماء كبار في الطب ممؿ إبف سينا كالرازم  

ىذا ما يبيف عكس ما كاف يقكلو بعض الغربييف مف األكركبييف الذيف كفدكا إلى الجزائر مع 
يجيمكف كجكد  ىـ ليابأف الجزائرييف آل يعرفكف مينة الطب ك بالت ،الفرنسي اآلحتخؿمطمع 

. عمماء كبار في الطب ممؿ إبف سينا كالرازم

إلى اإلىماؿ ك بنسبة كبيرة  دفي المنطقة يعك األكبئةك  اإلمراضإف سبب تفشي   
ساىـ في تفشي الطاعكف  الذمكبدرجة اكبر مف طرؼ الحكاـ  ،مف طرؼ السكاف الخمباآلة

نتشار إىك الفقر المدقع ك  األمراض انتشاركالجدرم كحمى المستنقعات كلعؿ مازاد مف 
إف 1794،1800،1804،1809.1سنة  ليده األزمة حيث تعرضت الجزائر المجاعات

 أفككف  ، بدرجة اكبر األمراض انتشارجراءات جديدة لمنع إ ادبإتخالنظاـ العمماني قاـ 
مف مختمؼ  تأتيكمنطقة عبكر لمختمؼ السمع التي  ، بامتيازالجزائر كانت منطقة تجارية 

. دكؿ العالـ

 ااتيةىي تفتيش السفف التجارية  ،خدميا النظاـ العممانيمف بيف اإلجراءات التي إست
كفي  الطاقـ بمرض الطاعكف، إصابةعدـ  تمبتحيازتيا عمى شيادة  كاشتراط ،لى الجزائرإ

                                                           
1
-53،ص1985المؤسسة الكطنية لمكتاب ،:،الجزائر2،ط النظام المالي في أواخر العيد العثمانيناصر الديف سعيدكني ،- 

54. 
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كاستعماؿ أسمكب الحجز الصحي لعزؿ  ، حالة كجكد المرض يتـ منعيا مف دخكؿ الميناء
 .المرض

 :وعميو

مف جية  ،الفرنسي كاف دكف المستكل اآلحتخؿإف الكضع الصحي في الجزائر قبؿ   
آليؤمف بالعخج عف  أكمرىـحيث  كاف يسيطر عمييـ فكر منغمؽ بدائي،السكاف  أفنخحظ 

 متشبثكمنيـ مف كاف  ،كسيمة لمعخج كالشعكذةفمنيـ مف كاف يتخد السحر  ،طريؽ الطب
عمى دفع المرض ككنو تعدم عمى قدر  األحكاؿحاؿ مف  بأمكآل يجرأ  ، بفكرة القضاء كالقدر

. اا

كانت تبحث عف األسباب مف اجؿ دفع المرض  ، فئة مف السكاف أفدالؾ آلينفي  أفغير 
الطبيب  أمماؿفي تمؾ الفترة  األطباءككجكد  ،ب كالنباتاتعف طريؽ التداكم باألعشا

. الؾحمادكش ىك المماؿ الحي عمى ذ ابفكالصيدلي 

بصحتيـ  اىتمكاالحكاـ ككنيـ  إلىالتدىكر الصحي في ىده المرحمة يعكد بصفة كبيرة  إف  
. كالقدركترككا صحة الشعب لمقضاء  ، كصحة حاشيتيـ

نما ف بمد يتكطّح يكف  العممانية لـإف الجزائر في الحقبة     انتقاؿفيو المرض كالكباء كا 
 خارجيةحيث كانت تربطيا عخقة ، األخرلاألمراض كاف نتيجة لعخقتيا التجارية مع الدكؿ 

كطف ـكتعتبر ىده الدكؿ اؿ ،الدكؿ العربية كية خاصة الدكؿ اإلفريؽ ،بمختمؼ دكؿ العالـ
لكآل  ،األكبئةالجزائر كانت دكلة خالية مف  أفمما يدؿ عمى  ،الرئيسي لألمراض الكبائية

. بحكـ تمؾ العخقات التجارية األمراضا ماجعميا دكلة غير أمنة مف ىذ مكانتيا التجارية،

 



التطور التاريخي لمصحة في الجزائر :المبحث التمييدي  
 

15 
 

لمسكاف  اآلقتصاديةك  اآلجتماعيةر كميرا عمى الكضعية أثّح  األكبئةاألمراض ك  انتشارإف     
كىده الكضعية الكارمية في المجاؿ الصحي ساعدت  نعكس سمبا عمى النمك الديمغرافي،إمما 

. الفرنسي عمى غزك الجزائر اآلستعمار

النظام الصحي الجزائري أثناء اإلحتالل الفرنسي :المطمب الثاني 

لمنظاـ الصحي في الجزائر أمناء اإلستعمار الفرنسي الغاشـ سنتطرؽ في ىذا المطمب         
. التي عاشيا المجتمع الجزائرم األزماتك لمختمؼ الكيخت ك 

احبيا معو مف أجؿ أف تخدـ كص ،الفرنسي لـ يتخمى عمى مؤسساتو الصحية اآلحتخؿإف   
منطؽ  احتخؿحيث يصاحب كؿ  ،حية لممستعمريفر عمى الرعاية الصّح كتسو ،مصالحو

. يمبث كجكده أفضركرم مف أجؿ 

ك أىـ التغيرات التي عرفتيا في تمؾ  ،اآلستعماريةسنتطرؽ إلى المنظكمة الصحية في الفترات 
: ىده الفترة إلى عدة مراحؿ  تقسيـالحقبة كيمكف 

 1850-1830المرحمة االولى:الفرع األول  
 اآلحتخؿك أنظمة تتماشى مع  ،عرؼ النظاـ الصحي في ىده الفترة إجراءات مختمفة

. التي يعمؿ مف أجؿ تحقيقيا األىداؼك 

الؾ مف ك كذ ، ييفإف المستعمر في بداية اإلحتخؿ تككف بصفة أساسية مف العسكرّح 
في المساندة  ليؤآلء األساسيؿ الدكر الفريؽ الطبي كالممرضيف ك مساعدم التمريض كممثّح 

. شكتقديـ مساعدة ك رعاية صحية مستمرة لمجي

حتخؿ الفرنسي عمى تطكير النظـ الصحية التي كانت مكجكدة مف قبؿ غزكه لـ يعمؿ اإل
نما كاف ىمو الكحيد في ىده المرحمة المبكرة  لمجزائر، فكد عمى كافة يطرة ك بسط الفّح السّح  ىككا 
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ك العمؿ بصفة مانكية عمى كسب ك تأييد السكاف مف أجؿ ىيمنة كسيطرة  ،التراب الكطني
  المكاطنيف غمبأفّح أغير  ،المسعفيفتامة كحاكؿ تقديـ العخج لمسكاف عف طريؽ الممرضيف ك

عمر إىانة ككنو يقدمو المست الذمالعخج  اعتبركاك  ،الجزائرييف رفضكا كلـ يرحبكا بالفكرة
. 1صادر مف جية عدكة

مستشفى 1834كفي  عنابة، ،مـ بناء مستشفى في كؿ مف الجزائر1832في عاـ 
إستحداث  مف قالمة ك البميدة كمستغانـ مـرة ك مستغانـ تمتيا كؿ دكمببجاية ك أخر في اؿ

. الؾ لمعسكرييفلمستشفيات المفتكحة لممدنييف ك كذالمصحات المتنقمة ك ا

كتكفير رعاية صحية مستمرة  ، المستعمر مستشفيات ىك تقكيةجؿ بناء ىده اؿاليدؼ مف أ
. ق عمى مستكل كافة التراب الكطنيلكؿ رعايا

إف الطب عمؿ تحضيرم كتمديني مف جية كمف "الفرنسييف  األطباءاحد  بوسينيقكؿ 
المساىمة في  جانب أخر يشكؿ مؤسسة سياسية بإمكانيا مف خخؿ إستقطاب العرب إلينا،

. "عمى قبائؿ المناطؽ الداخميةتكسيع نفكدنا ك تاتيره السممي 

كالحركب ككنو يعتبر سندا ميما  المكراتلقطاع الصحة دكر فعاؿ كميـ في مراحؿ 
ا طبيب80بمغ عدد األطباء  ،1835نجد ممخ أنو في سنة  ك النكايا، األىداؼمف أجؿ بمكغ 

. ك دالؾ ضمانا لصحة رعاياىـ ، معظميـ يقطف بمراكز إقامة المستكطنيف الفرنسييف

طرؼ المصمحة العسكرية التي رسمت إف تكزيع المرافؽ الصحية كاف يتـ مف 
ككدالؾ المدنييف  ،لمعسكرييف الخـزالخريطة الحربية كركزت بصفة كبيرة عمى تكفير المناخ 

. بتكفير أكبر عدد ممكف لممصحات 

                                                           
دار القصبة :الجزائر محمد عبد الكريم اوزغلة،:، ترجمة المواجيات الثقافية في الجزائر المستعمرة ،إفون تيران- 1

 .17ص2007،
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: 1945-1850المرحمة الثانية:الفرع الثاني    
حي كلـ تعرؼ تطكرا كبيرا  في المجاؿ الصّح  ،مقارنة بسابقتياق الفترة تعتبر فترة قصيرة إف ىذ

الفرنسي عمؿ عمى تطكير  اآلحتخؿ أفغير  خاصة مف حيث الرعاية الصحية لمسكاف،
شيدت ىده المرحمة ميخد مؤسسة  ،لعسكرييف ك المستكطنيف الفرنسييفالرعاية الصحية ؿ

. الفرنسي دكف غيره اآلستعمارتخدـ مصالص  حقيقةية صصّح 

مما  ،جؿ دفع اإلستعمار الفرنسيمف أ ،في المقابؿ ظيرت المقاكمة الشعبية في شكؿ مكرات
. لى إتخاد سياسة أكمر عدكانية ضد الشعب الجزائرمدفع ىدا األخير ع

ييف كعمخ عمى تحسيف الخدمات العخجية إتخد المشرع عدة تمبية لرغبات المستكطنيف الفرنسّح 
: 1 منياإجراءات 

. تشجيع األطباء الغربييف عمى اليجرة إلى الجزائر ك العمؿ في العيادات الطبية

  .إنشاء دكائر طبية

 .لألكركبييف خاصة مفتكحة مدنية مستشفيات إنشاء

. تدعيـ ك جعؿ المستشفيات المكجكدة مفتكحة خاصة لألكركبييف

. تدعيـ ك جعؿ المستشفيات العسكرية مختمطة

. مية ك مؤسسات طبية جديدةإنشاء ىيئات عؿ

ك يتعمؽ األمر بإنشاء كمية الطب بجامعة الجزائر كمعيد   إنشاء مؤسسات ك ىيئات مساندة،
 .باستكر، ك المخزف العاـ لممصالص المدنية لمصحة

                                                           
معيد عمـ األجنماع  ،جستيرا،رسالة ـ لألسموب العالج في القطاع العام و الخاصاختيار المريض كريمة بكعزيز ، - 1

 .27،ص2002،تخصص ديمغرافيا ،جامعة الجزائر سنة 
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نشاء عيادات لألىالي عاـ  1904كما تـ تككيف المساعديف الطبييف مف األىالي عاـ  كا 
. 1926ك الممرضات الزائرات عاـ  1907

: ككانت المؤسسة الصحية مؤلفة مف أربعة أشكاؿ لمتنظيـ ك ىي

. تنظيـ صحي عسكرم ككسيمة منطقية ك ضركرية لممستكطنيف

 تـ إدخاؿ عف طريقو ألكؿ مرة ما يعرؼ تنظيـ صحي مشابو لذلؾ المكجكد بالمتربكؿ،

. بالطب الميبرالي

البريد :التالية القطاعات العامميف في الجزائرييف لألكركبييف ك مكجييف التنظيميف كانا ىذيف
 يقدـ كاف الصناعية، ك الكرشات المناجـ، النقؿ الحديدية، عماؿ كالمكاصخت، السكؾ

. المستعمر بطب يسمى ما ىذا عامة، ك بصفة صحية مىرضية خدمات

المحركميف، كبالطبع  األصمييف لمسكاف المجانية مكجو الطبية المساعدة عمى قائـ تنظيـ
. اآلستعمارية المزارع في العمؿ قكة يمممكف الفخحة الذيف قطاع في لمعماؿ

 األكلى المخمة األشكاؿ لؾ قبؿ ك الجباؿ، كشكؿ مف الطب التقميدم المحصكر في األرياؼ 
  .الصحية لمتنظيمات

 لخستجابة المستعمرة جاءت الجزائر في الصحي النظاـ في حدمت التي التطكرات إف
  التطكرات فإف أخرل جية مف ك  جية، األكركبييف مف ك الفرنسييف لمطالب المستكطنيف

 كسيمة كانت مجرد العسكرم، المدني ككذا الصحي النظاـ عمى التي أدخمت اإلجراءات ك
 ألف اإلحتخؿ، الجزائرييف لمشركع تأييد لكسب الفرنسية كمحاكلة لإلدارة إستراتيجية

 حذرا تخقي كانت  ،تياخدما مف اإلستفادة سمص لألىالي التي العخج مراكز المستشفيات ك
المرض   تفاقـ إذا إآل فييا يعالجكف لـ يككنكا ك الجزائرييف، المرضى قبؿ كبيرا مف تخكفا ك
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العخج عند الفرنسييف يعتبر تدنيسا  فإف ىذا عف عخجو،فضخ مف األسرة تتمكف  لـ ك
. 1لشرؼ األسرة ككرامتيا

لصالص  إنسانيا كآل بريئا يكف الفترة لـ ىذه في الجزائر في الصحي النظاـ تطكر أفكعميو     
 تكطيد إلى فرنسا خخليا مف تيدؼ جديدة استعمارية سياسة كاف ما بقدر ،األىالي ك السكاف

جية كالحركة الكطنية  مف الشعبية المكرات عمى لمقضاء ذلؾ األىالي ك السكاف عخقتيا مع
 التي التحريرية ك المكرة فتيؿ ـ بإشعاؿ1954سنة  في قامت األخيرة ىذه ،جية أخرلمف 
 .الكطنية السيادة استرجاعإمرىا  عمى جاء

 1962-1945المرحمة الثالثة :الفرع الثالث  

    تماعي جعمت مف الكاقع اإلج ،إف السياسة اإلستعمارية التي مارسيا اإلستعمار الغاشـ

حيث عرفت الجزائر في ىده المرحمة كؿ أنكاع األمراض  ،متدىكر ك اإلقتصادم كالصحي

أدل إلى ظيكر حركة كطنية تدافع عمى  ماـ ،ك األكبئة كالفقر كالمجاعة كالحرماف الشديد
الكعي الكطني لدل نتيجة الؾ كاإلجتماعية ك اإلقتصادية ككاف ذ حقكؽ الجزائرييف السياسية

. الشعب الجزائرم

بعض التحسينات عمى النظاـ  بإدخاؿالفرنسي تحسيف كتمميع صكرتو  ستعمارحيث حاكؿ اإل
الؾ لممتعاطفيف ائرييف بقدرما كاف لممستكطنيف ككذالجز ألغمبالؾ كلـ يكف ذ ،الصحي القائـ

. مع المستعمر الفرنسي

سنة  في إفريقيا شمال نجم المختمفة، تياتشكيخ بتنظيماتيا ك الكطنية الحركة ظيكر إف     
 جعؿ 1937سنة في الجزائري الشعب حزب، 1931سنة  جمعية العمماء المسممين ،1962
 بو، العدالة تنادم كانت ما بيف منظمة كمف قانكنية بطريقة بحقكقو يطالبالجزائرم  الشعب

                                                           
 .113ص ،المرجع سابق نور الدين حاروش،- 1
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 الصحة خدمات طبقي مف أك ديني أك عرقي تمييز دكف كؿ الجزائرييف استفادة في كالمساكاة
. اآلجتماعي الضماف كامتيازات

 الحركة نشطاء حؽ الفرنسي في اإلحتخؿ طرؼ اإلنسانية مف غير الممارسات أدت
 أضحت مطالبيا، حيث مف األخيرة ىذه تغيير نفي إلى ك تعذيب ك كسجف مف قتؿ الكطنية
 المكرة اندآلع إعخف إلىبيا  أدل ما ىك ك ،باإلندماج تنادم كانت باإلستقخؿ بعدما تنادم

 تأمير لو يككف سكؼ التحريرية المكرة اندآلع فإف كعميو ،م1954التحريرية في أكؿ نكفمبر 
. الكطنية السيادة استرجاع بعد ك اآلحتخؿ أمناء لمجزائر النظاـ الصحي مستقبؿ حقيقي عمى

: FLN 1954 نشأة النظام الصحي لجبية التحرير الوطني

التحرير الكطني باآلىتماـ بصحة الشعب ئرية عممت جبية ابعد اندآلع المكرة الجز
ما نتم عف ذلؾ تخمي الشعب  ،كحمؿ عمى عاتقيا مسؤكلية التكفؿ بالجانب الصحي

عمى أنو سفير  الجزائرمفبعد أف كاف ينظر لمطبيب  الجزائرم عف الفكر السمبي لمطب،
. المحتؿ

              مع رجاؿيعكد ك يندمم مع الجماعة ك يصبص الطبيب الجزائرم ك ىك يفترش األرض 

بعد أف كاف ب التحرير أدخمت الخبرة الطبية كفحر  ك يعيش مأساة الشعب، الكطفك نساء  
فأصبحت المكرة   اآلعتماد عمى الطبيب األكربي أصبص اآلعتماد عمى الطبيب الجزائرم،

ك أصبص الشعب يسعى لمعخج ك الشفاء ك يرغب في فيـ  ،ك الطب يتكاجداف في كقت كاحد
شركح األطباء ك الممرضيف، ففي بضعة أياـ أصبص األمي يمارس عممية إعطاء الحقف في 

ت عالتي كانت قد تزعز يفالمشعكذكأعماؿ السحرة ك  ،العرؽ، فاألكىاـ القديمة بدأت تنيار
مف قبؿ بشدة بتأمير الممقفيف ك نتيجة العمؿ ك الممارسة المكرية ك حتى التكجيات التي كاف 

مف المجمكعات البشرية المتقدمة جدا في التقنية قد أصبحت تستكعب مف قبؿ يصعب تقبميا 
. الجزائرم
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 تكجب إقامة نظاـ قادر عمى التصدم لخستعمار كذلؾ مف أجؿ ،مع التطكر السريع لمحرب
 لتحاؽضعية كاف األمر ضركرم بإمعالجة المقاكميف ك التكفؿ بالمدنييف ك أماـ ىذه الك

مف ىنا جندت جبية التحرير الكطني عددا ىاما مف  . ئريةازاألطباء ك الممرضيف بالمكرة الم
األطباء ك الممرضيف رجاآل ك نساء مف جؿ معالجة الجرحى ك إسعافيـ ك عخج المرضى ك 

        .  1 المعطكبيف
                             

تميزت بالعشكائية ك عدـ التنظيـ فكانت  ،ئريةدمات الطبية في بداية المكرة الجزاإف الخ
غير مؤطرة كغير مجيزة بما فيو الكفاية فكاف عدد األطباء محدكد ك دكرىـ غير كاؼ ك 

.  كاف كؿ قطاع يعتمد عمى مصادره الخاصة
حيث كاف الطبيب الكاحد أك الممرض يقدـ اإلسعافات األكلية لمجنكد ك كذلؾ تقديـ العخج 

.  استمناء لعامة الشعب دكف
بقمة العامميف في  فقد امتازتالمتخذة لتغطية الحاجات الصحية كافية  فمـ تكف اإلجراءات

مف الحاآلت التي % 90القطاع الصحي ك الكسائؿ الضركرية لـ تكف متكفرة ك كانت 
شظايا  انتزاع، الحركؽ، ك كرم ممخ الجركحتعرض عمى الطبيب ناتجة عف عمؿ عس

 تنتزع إآل بكاسطة عمميات دقيقة ك ممؿ ىاتو الحاآلت تستكجب السرعة ، ك التي آلالمتفجرات
. ك تحتاج إلى كسائؿ متطكرة ،الدقة في التنفيذ  ،في المعالجة

ئرية عرفت نقصا في عدد العامميف مف ذكم ازدمات الطبية في بداية المكرة المإف الخ     
 2.التنظيـالخبرة كاآلختصاص ما نتم عنو طريقة العشكائية كعدـ 

 1962ـــ  1956:مميزات الخدمات الطبية خالل   

كالذم يممؿ محطة  1956ماي  19بعد اإلضراب العاـ عف الدركس المعمف عنو في 
، كىذا أدل بدكره إلى ازدياد عدد الممرضيف  ة ىامة في التحاؽ الطمبة بالمكرةتاريخی

                                                           
 .116نور الدين حاروش،مرجع سابق ص - 1
 .120-119،ص ةسابؽاؿ ،المجمةمرجعاؿنكر الديف حاركش ،- 2
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الصحي بيؤآلء الطمبة حيث ك األطباء في جيش التحرير الكطني كمف ىنا تعزز القطاع 
أصبحكا يعالجكف المرضى ك المجركحيف ك يقكمكف بعمميات جراحية ضؼ إلى ذلؾ معالجة 

. السكاف القركييف

 ،يعتبر مؤتمر الصكماـ نقطة ىامة في تاريخ المصمحة الصحية لجبية التحرير الكطني    
 يف ك أطباء ك صيادلة،حاريـ المصالص الصحية ك التي تشمؿ جحيث أنو اقترح برنامم لتنظ

ك إقامة عيادات في األرياؼ  كما تـ تنظيـ العخج ك الحصكؿ عمى األدكية ك الضمادات
عمى معالجة المرضى، فعندما بدأت عممية فصؿ السكاف عف اإلدارة اآلستعمارية  لإلشراؼ

فبعد مؤتمر الصكماـ  ،في مختمؼ المجاآلت بدأ طمب السكاف لمممرضيف ك الممرضات
ك عممت المصمحة الطبية  ،الكمير مف الممرضات في تقديـ العخج لسكاف األرياؼ ساىمت

حيث أتت بالمتطكعيف في التمريض ك الممرضات  ،لجيش التحرير عمى إعادة تنظيـ نفسيا
الدركس فكاف ىؤآلء يمممكف  السابقات ك المعاكنات ك الفتيات ك الطمبة الذيف أضربكا عف

الطب ك التمريض، ك ىكذا جاء طمبة الطب ك الصيدلة فكانكا  الجديدة في ميداف اإلطارات
. 1ىـ المؤطريف ك المعمميف في نفس الكقت 

في ىاتة الفترة أصبحت مصمحة الصحة قائمة بذاتيا ليس داخؿ الجزائر فقط بؿ حتى عمى 
الحدكد الشرقية ك الغربية بالمغرب ك تكنس، حيث تـ إنشاء كحدات صحية كبيرة لتمقي 

. 2العمميات المستعصية ك الخطيرة، التي آل يمكف معالجتيا بالداخؿ

 

ك كاف العاممكف مف طمبة ك أطباء يعممكف حتى عمى مساعدة البمديف الشقيقيف في المغرب 
الذم حصؿ في مؤسستيما اآلستشفائية بعد خركج األكربييف، تكنس خاصة بعد  الفراغ ك 

                                                           
1
. 116بكعزيز، المرجع السابؽ، صكريمة - 

2
 - F.Benatia‚les actions humanitaires pendant la lutte de libération(1954-1962),Alger,Imprimerie 

Dahlab, 1999,pp73-74. 
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ف ك الممرضات المتخصصيف في كؿ مجاآلت ك تعدل دكر األطباء في تككيف الممرضی 
فقد  ،مكرة باإلضافة إلى ظيكر الترقياتالتدخؿ الطبي كالتي قدمكا مف خخليا أعماآل جميمة لؿ

بعضيـ إلى  تقمدكا مناصب رؤساء مصالص الصحة عمى مستكل القطاعات كالنكاحي ككصؿ
لمانية كما نجد دكر ا المنطقة مناصب أعمى ممؿ األميف خاف الذم ترقى إلى رتبة رئيس

الطبيب في كمير مف األحياف يتحكؿ إلى ممرض ك العكس صحيص ك نجده يضطر لحمؿ 
ك نجد المركز الصحي في القسـ يتككف مف مسؤكؿ برتبة رقيب أكؿ ك معو مخث . السخح

. ممرضيف كخمسة جنكد تمكيف ك حارسيف ك طباخ 

في كؿ قسمة أك كحدة مف كحدات  في الكآلية السادسة أصبص ممرض أك شبو ممرض يتكاجد
ك يشرؼ عمى العمؿ الصحي ضابط عمى مستكل الكآلية الذم يتكلى  ،جيش التحرير الكطني

ك بمساعدة أعكاف لو في النكاحي عمى  ،في نفس الكقت إدارة ما يسمى بمستشفى الكآلية
عة اختخؼ رتبيـ كما يقـك مع مساعديو بتككيف الممرضيف ك أشباىيـ عمى جناح السر

. حسب حالة الحرب

 1956نجد في ىاتو الفترة بالنسبة لمكآلية المانية أنيا تعززت بفضؿ مجيء األميف خاف

لتحؽ الكمير مف الطمبة كمنيـ بف ، فبعد مؤتمر الصكماـ إكالذم كاف حينئذ طالبا في الطب
  القل مع األميف خاف عمى تدريس الشباب المجنديف في ناحية بعطكش عخكة ك عمؿ

ك التي كانت عمى شكؿ  الصحية عمى التمريض ك انتشرت بذلؾ المراكز ةقسنطينك  ةيلمك 
. 1956خنادؽ، خاصة في المناطؽ السيمية ك كاف أكؿ مركز صحي بجباؿ القؿ أكاخر 

   تدعـ الجياز الصحي لمكآلية المانية بالتحاؽ مجمكعة مف الفتيات مف  1956في أكاخر    
 سطيؼ ك قسنطينة بالمكرة ك تبعيف الممرض الكؼء عمر مكيشاؾ ك الدكتكر تكمي خخؿ    
. 1957سنة    
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 ،في ىاتو الفترة عممت المصالص الصحية عمى السير عمى صحة الجيش الكطني
مناطؽ التي كاف أم اؿ ،كما عممت عمى السير عمى صحة المكاطنيف في المناطؽ المحرمة

قائية حيث ك كانت الفرؽ الصحية تسعى لنشر مقافة صحية كك يصعب عمى فرنسا مراقبتيا
لتعميـ الناس مبادئ الكقاية الصحية ك تقدـ ليـ اإلرشادات   ،تتنقؿ مف مكاف إلى آخر

د بمحفظة صغيرة يحفظ فييا ك النصائص ككصؿ في ىاتو الفترة أف أصبص كؿ جندم يتزكّح 
القكاعد  إحتراـبط كؿ فرقة مسؤكؿ عمى ك كاف ضا األسنافالصابكف كفرشاة لألسناف ك معجكف 

. الصحية في فرقتو

حية لممجاىديف ك حتى بعض ارزت ىاتو الفترة بقياـ الطمبة بإجراء عمميات جكما تمیّح 
التي كانت  ،المعطكبيف ك تككيف مخابئ لتقديـ العخج إسعاؼالمرضى المدنييف ك 

مستكل األقساـ أكآل مـ عمى مستكل ك التي انتشرت بسرعة عمى  مستشفيات قائمة بحد ذاتيا،
. النكاحي ك صارت كؿ فرقة ليا ممرضيا الخاص

سكاء مف حيث التنظيـ ك الييكمة أك  ،إف الطمبة ساىمكا في تحسيف سير ىذا القطاع
كف دكرا مف حيث نكعية الخدمات التي صارت تقدـ عمى مستكل ىذا المجاؿ مما جعميـ يؤد

إف طمبة الطب ك الممرضيف  ،حة المكاطنيف عمكمالمجاىديف ك حفظ صاىاما في عخج 

حيف ك الذيف ليـ إلماـ بكيفيات اإلسعاؼ عززكا النظاـ الصحي ك دعمكه ك األطباء ك الجرا  
. سكاء داخؿ البخد أك خارجيا

 أصبحت ىناؾ نكعية متقدمة ك خبرة لدل األطباء ك الممرضيف1 1962إلى  1956مف 
 نكا مدارس متخصصة في التمريضاحية ك ككّح قامكا بعمميات جراف الطمبة  "يقكؿ األميف خاف

. "لخدمة المكرة ك ىاتو المدارس كاف ليا الفضؿ حتى اإلستقخؿ

                                                           
1
 -A-Bouchrit .Dj Le système de santé durant la gurre de l′libération national. Ministère de la 

santé‚Alger‚1983‚p42. 
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إلى جيش التحرير التحقت مجمكعة مف الطمبة في مجاؿ الطب حيث انضمت  1956منذ 
لتحرير يف ك أطباء ىؤآلء الطمبة يمممكف المنظمة الصحية لجبية احّح ارالكطني فكانكا ج

عممت جبية التحرير في المجاؿ الصحي عمى  الكطني عمى المستكل الداخمي ك الخارجي،
كآليات كيممؾ 6ضـ مجمكعة مف األطباء ليدخمكا الكحدات كبيذا أصبص العمؿ الصحي في  

. في المجاؿ الصحي حقيقي ىناؾ تنظيـ  أصبصفركع كتـ إعادة تقسيـ المناطؽ حيث 

الصحي في الجزائر بعد اإلستقالل النظام :المطمب الثالث 

 األفاؽسنتطرؽ في ىذا المطمب لمكضع الصحي في الجزائر، كذالؾ مختمؼ التحديات ك 
. التي كاجيت الدكلة الجزائرية في ميداف الصحة

فترة اإلحتخؿ الفرنسي تميزت بعدـ التكازف  إفككف  ،صحي متدىكرالجزائر كاقع  كرمت
ختخؿ التكازف بيف ا حيث إىتـ  ،كخاصة الصحة لمناطؽ في جميع المياديف،الجيكم كا 

حية في المدف الكبرل ت المراكز الصّح بصحة العسكرييف كالمستكطنيف ك تركزّح المستعمر 
 بانتشارا الكضعية لمسكاف الجزائرييف كانت صعبة جدا ك تميزت ّـح ؛أ بصفة خاصة،

. كاألكبئة األمراض

كاف الريؼ الجزائرم  الجزائر العاصمة كتمحكرت المستشفيات بالمدف الكبرل عمى غرار 
. الطبية بسبب ندرة المراكز الصحية  األعشابيعتمد عمى الطب التقميدم ك 

ا اف ترسـ خريطة الطريؽ لكضع حد ليذستقخؿ كاف كجكبا عمى الحككمة الجزائرية ة اإلاغد
 كبئةاألك  اإلمراضعمى  أكليةكقت كالقضاء بصفة  بأسرع األزمةالكضع كالخركج مف 

. 1األطفاؿالمعدية كالمخريا كالسؿ كالككليرا كمكافحة ظاىرة كفاة 
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بفعؿ العكامؿ  األخرلعدة مراحؿ تختمؼ كؿ مرحمة عف  إلىكعميو يمكف تقسيـ ىده الفترة 
 .إلى يكمنا ىدا 1962المتغيرة مند 

بروز ونشأة النظام الصحي  1974-1962:الفرع االول

كىي المصدر  ،تسعى كؿ الدكؿ كالشعكب لتحقيقو أساسياتعتبر الصحة مطمبا 
عممت الجزائر في كؿ  المبدأعمى أساس ىدا  ك ،األساسي لمتنمية في جميع المجاآلت

.  إستمناءسياستيا عمى جعؿ الصحة حقا لكؿ المكاطنيف دكف 

 اقتصادمكنظاـ  اآلشتراكيالسيادة عمى أراضييا النيم  استرجاعبعت الجزائر بعد إتّح 
حية المكركمة عمى ككاف لزاما عمى الدكلة تغيير السياسة الصّح  ،كسياسي في نفس الكقت

، اآلستعمار

 ،تغطية عشرة مميكف نسمة مف السكافالؾ ؿبيب كذط500كانت الجزائر تعد حكالي 
ا بصفة مرتفعة نكعا ما كىذ األطفاؿق الفترة كانت تتميز بكفياة حية في ىذما الكضعية الصّح أ

 ،خمسيف سنة إلىالحياة لـ يصؿ  أمؿأما  انعدامياقاحات ك كقمة الؿّح  باءاألطّح لنقص خبرة 
تنتشر بسرعة ك تككف السبب  األكبئةك  األمراضىك ماجعؿ  ك ،ككانت الحالة البيئية ممكمة

. 1لمكفاةالرئيسي 

 أساسييفالمحدكدة لممكارد ك اإلمكانيات البشرية سطرت الدكلة ىدفيف ق الكضعية أماـ ىذ
: 2ىما

 ألكبرا األطباء عمى مختمؼ جيات الكطف لمسماح إعادة تكزيع المؤسسات الصحية ك كذ
. مف الخدمات الطبية اآلستفادةعدد مف السكاف 

                                                           
1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de la santé et de la population, 

Développement du système national de santé. Stratégie et perspectives, Alger, 2001, p4. 

2
، سنة 06بالجزائر، عدد  ،الصادرةإستراتيجية دراسات مجمة أفاؽ، ك كاقع. الصحية المنظكمة سييمة،إصخح فافة براحك - 
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. المعدية كاإلمراض األكبئةمحاربة 

. إجبارية التمقيص لألطفاؿ

: في ممتمتالصحية الكطنية  المحاكر الكبرل التي ركزت عمييا الحككمة في كضعيا لمسياسة

ظافة الؾ بإجراءات الفكىك تجنب المرض قبؿ كقكعو كذ ،الكقاية خير مف العخج: الوقاية
. جباريةإلالؾ التمقيحات اكحمخت التكعية المستمرة ككذ

 باألمراضحية التابعة لمقطاع العمكمي لعخج المصابيف تكفؿ الجيات الصّح  :عالج األمراض
. العخج استعصاءكالتكفؿ بيـ بالمراكز الصحية مـ المستشفيات في حالة 

  ااآلتالؾ بشرية عبر كافة التراب الكطني ككذتكزيع المكارد اؿ:لألطباءالتوزيع العقالني 

 .داتك المعّح 

لى عطبيب 2500ص عددىـ مف ؿتميزت ىده الفترة بمغادرة األطباء الفرنسييف حيث تؽ
أما عف المؤشرات الخاصة بالصحة  ،في اليياكؿ الصحية ب مع نقص فادحطبي630

: 1العمكمية ىي كاألتي

. بالمائة180نسبة كفياة األطفاؿ -

. سنة50امؿ الحياة -

  .سكف100.000لكؿ 2الى1اإلنساف مف أطباء -

 .ساكف100.00لكؿ 3الصيادلة -
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بإنتاج ك إستراد كتكزيع خخؿ ىده الفترة مـ تأسيس الصيدلية المركزية الجزائرية ك التي تيتـ 
. األدكية

ك التي كانت  اآلستشفاءمف خخؿ المؤسسات التي تضمف  ل ىده الفترة بطب الدكلة،تسّـح 
مع بداية المخطط الكطني مف جية  ،1965نشائيا إالتي مـ  ،تسير مف طرؼ كزارة الصحة

 1طباءاألكبصدكر األمر المنظـ لميف  ،كبداية نشاط المعيد الكطني لمصحة العمكمية
الؾ مف خخؿ دفع عجمة التككيف الطبي أخدت األمكر تتحسف ك ذ ،1966 كالصيادلة سنة 

كالمتعمؽ 1969-07-09المؤرخ في 96-69ك الشبو الطبي ككدالؾ صدكر مرسـك رقـ 
. بإجبارية التمقيص ك مجانيتو كالتمقيص ضد الشمؿ ك مكافحة المخريا

الدكلة الجزائرية بدلت مجيكدات كبيرة في سبيؿ تحقيؽ  أفمف خخؿ ماسبؽ كعميو يظير  
 احتياجاتيستطيع إلى حد كبير تمبية  ،أساسا في إنشاء نظاـ صحي فعاؿ المتمممة ،أىدافيا

ة كالبشرية ك التقنية المادم اإلمكانياتالمكاطنيف مف حيث الكقاية ك العخج رغـ محدكدية 
في بداية تشكيؿ المؤسسات  المتممؿ ك ق المرحمة كاف ىدفيا سياسي أكبرىذ، خاصة

. السياسية ك الدستكرية لمدكلة الجزائرية الحديمة

 1984-1974: الفرع الثاني

إف المشاكؿ التي عرفتيا ىده المرحمة في تاريخ المنظكمة الصحية الجزائرية كانت 
ا راجع بدرجة ك ىذ ،ؼ إكتظاظا ك إزدحاماحي العمكمي عرالقطاع الصّح  إفّح حيث  كبيرة ،
ىك تدني المشاكؿ  أىـك مف  األدكيةنقص ك ندرة  إلى قمة ىده المرافؽ باإلضافة إلى كبيرة 
جعمت الكمير  الذكرالسالفة  األسبابك عماؿ القطاع الصحي ككؿ ك  األطباءلدل  األجكر

 .(ىجرة األدمغة) أفضؿمف الجزائرييف يفركف بحما عف حياة 
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عمى عقد المؤتمر الرابع لمجنة المركزية لجبية التحرير الكطني  استدعتق الكضعية ىذأماـ  
. كتخصيصو لممؼ الصحة1980في ديسمبر 

تعتبر بممابة خطة  نقطة،159قرارات المؤتمر الرابع لجبية التحرير الكطني عمى  كتحتّح إ
كعي السمطة بأىمية النظاـ الصحي  نتيجةا يـ ك تطكير نظاـ الصحة الكطني كىذلتنظ

  .صحي ليبرالي بدأ في التطكر العمكمي ك الخكؼ مف منافسة نظاـ

: أىم القرارات التي خرج بيا المؤتمر الرابع لمجنة المركزية لجبية التحرير الوطني

. إنشاء نظاـ صحي اشتراكي

 ، كذالؾ الشبو العمكميأم إلغاء قطاع  ،ع بكاممو بحيث يككف مكحد كمتجانستنظيـ القطا 

أم إرتباط  بإدماج مجمكع نشاطاتو الصحية كالكقائية ضمف نشاطات القطاع العاـ،
المكجكدة ضمف الحدكد الجغرافية لمقطاعات  اآلجتماعيةالصحية بالحماية المؤسسات 
عيادات )بالنسبة لميياكؿ كالمؤسسات المكجكدة 1984كلقد طبقت ىذه العممية سنة  الصحية،

عيادات الكآلدة  ،األطفاؿك المستشفيات الصغيرة المتخصصة ك عيادات طب  ،سنافاألطب 
. (ك المراكز الطبية اإلستشفائية

، ىذا يعني أنو لف يككف ىناؾ كاآلجتماعي اآلقتصادمالنظاـ جزء مدمم كميـ في التطكر 
 ، كلذلؾ كجب إدراج عنصر التخطيط في تسييردكف تطكر النظاـ الصحي اقتصادمتطكر 

مف خخؿ تخطيط الكسائؿ المادية كتككيف المكارد البشرية حسب  ،اسىذا القطاع الحسّح 
األىداؼ المسطرة، ،ككذا التخطيط لمنشاطات كالبرامم الصحية كبرنامم حماية األمكمة 

. كطب العمؿ ،ج تباعد الكآلدات ك نظافة المحيطبرناـ كالطفكلة،
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، أم حتى السكاف  أك ميتمة كنظاـ صحي متعدد المشاركة الذم يجمع قطاعات معينة 
فعالة ممؿ قطاع الشباب ك في كضع سياسة صحية  لخشتراؾدعكة كؿ القطاعات األخرل 

. المحمية الجماعاتقطاع البيئة ك  ،الرياضة

 المستشفيات خاصة  اليياكؿ الصحية ك أف ىذه الفترة شيدت تشييد عدد معتبر مفكعميو 

كذلؾ لتحقيؽ مبدأ  ،(عيادات متعددة الخدمات كمراكز الصحة)اليياكؿ القاعدية العمكمية ك
. في اإلستفادة مف الرعاية الصحية كمجانية العخج المساكاة

 1999-1989: الفرع الثالث   

مما تسببب في  ،تميزت ىده الفترة بأزمة خانقة في المجاؿ اإلقتصادم ك السياسي
كؿ ىياكؿ حالة امنية متدىكرة ك غير مستقرة في جميع المجاآلت نتم عنيا تخريب في 

.  1ظاىرة البطالة ك البيركقراطية استفحاؿ ففضخ ع ،ل التحتيةالدكلة ك البف

الؾ فقد عرفت ىده الفترة إعادة تنظيـ قطاع الصحة فمعظـ ىذه المراسيـ قد تمت في ك مع ذ
.  1996ك  1993الفترة ما بيف 

 .1996ك   1993فمعظـ ىذه المراسيـ قد تمت في الفترة ما بيف 

ك المتعمؽ بإعادة تنظيـ  02/01/1993المؤرخ في 93/05نذكر منيا المرسـك التنفيذم رقـ 
المؤرخ في 39/140ك المرسـك التنفيدم رقـ  لصحة العمكميةالمعيد الكطني ؿ

ك المرسـك  ك المتعمؽ بإنشاء المخبر الكطني لرقابة المكاد الصيدآلنية، 30/03/1994
كالمرسـك  ،ني لمدكاءالمتعمؽ بإنشاء الديكاف الكط 09/02/1994المؤرخ في 94/47التنفيدم 

بتحكيؿ معيد باستكر الجزائرم إلى  المتعمؽ 30/03/1994المؤرخ 74/94التنفيدم رقـ 
المؤرخ في 94/293التنفيدم رقـ المرسـك  مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم،

المتعمؽ بإنشاء الصيدلية المركزية لممستشفيات، المرسـك التنفيذم رقـ  25/09/1994
                                                           

1
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تنفيدم رقـ المتعمؽ بإنشاء الككالة الكطنية لمدـ ،المرسـك اؿ 09/04/1995المؤرخ  95/108
النتعمؽ بإنشاء المفتشية العامة لكزارة الصحة كالسكاف 27/01/1996المؤرخ في 96/68
المتعمؽ بإنشاء شبكة المخابر 19/10/1996المؤرخ في 69/355المرسـك التنفيدم رقـ ،

المتعمؽ 13/07/1998المؤرخ 98/277كالتجارب ك التحميخت القيمة،المرسـك التنفيدم رقـ 
. المركزيةبنفقات تجييزات الدكلة كمف بينيا التجييزات الصحية ك العمميات 

،عمى المستكل  1في الجزائر عمى كؿ المستكيات اآلجتماعيلقد طرأ تحكؿ كبير عمى الصعيد 

عف طريؽ المياه ك ظيكر ك األبكبئة المتنقمة الصحي تممؿ في عكدة بعض األمراض 
. ا إلى قمة النظافة العمكمية ك تكسع رقعة الفقر المزمنة ك يعكد ىذ األمراض

مستكل اإلقتصادم ك اإلجتماعي تممؿ في ضعؼ الدخؿ ك إرتفاع لحجـ المديكنية عمى اؿ
. الكبير لمجزائر 

لصحة في مكاجية الطمب عمى ص مف أداء القطاع العاـ ؿنقص المكارد المالية قؿّح  إفّح  
 اإلستشفائية، خاصة مع تدىكر قمة العممة الكطنية، حيث بات مكضكعالصحية ك الخدمات 

، كعمى إمر إقتناء األدكية كاألجيزة الطبية مف أصعب أدكار قطاع الصحة في الجزائر
ك المتعمؽ بمساىمة المرضى  ،ـ1995الؾ جاء قرار سياسي عبارة عف منشكر كزارم سنة ذ

لمالية لسنة كجاء في قانكف ا ،اإلستشفائي في تسديد نفقات اإليكاء كاإلطعاـ في الكسط
ق السنة تتكلى الدكلة التكفؿ بالكقاية ك البحث بالمعكزيف أما باقي نو بداية مف ىذأ 1993

العخجات فتككف كفؽ نظاـ تعاقدم بيف المؤسسات اإلستشفائية ك ىيئات الضماف 
. اإلجتماعي

                                                           
 114 ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ سييمة، فافة براحك - 1



التطور التاريخي لمصحة في الجزائر :المبحث التمييدي  
 

32 
 

فيمكف اإلستدآلؿ عمى  1998أما فيما يتعمؽ بالتغطية مف حيث اليياكؿ الصحية لسنة  
 :مف خخؿ األرقاـ التالية ذلؾ

. نسمة1000سرير لكؿ 02

 .نسمة 60731عيادة لكؿ 

 .نسمة 25454مركز صحي لكؿ 

. نسمة 6667قاعة عخج لكؿ 

ّـح  تقدـ  أفيمكف  آل ككانت تسجؿ بيا أعطاؿ كميرة :ا فيما يخص التجييزات الطبيةأ
ك  ،قص الغخؼ المالي المخصص لمصيانةف إلىا راجع بدرجة كبيرة ذك ق ،الخدمة الكافية

ألمراض الفقر  في مقابؿ التدىكر المالي إنتشر تدىكر صحي ك سجمت ىده الفترة إنتشار
. كالحمى ك التسمـ الغدائيكمرض التفكيد 

سنة عممت الدكلة في ىده الفترة عمى إنشاء المخبر الكطني لممنتكجات الصيدآلنية       
إنشاء الصيدلية المركزية  ،اقبة المكاد الصيدآلنية في السكؽا مف اجؿ مركىذ 19931

إنشاء الككالة الكطنية  ،كىذا ضمانا لتمكيؿ المؤسسات الصحية1994سنة لممستشفيات ،
جي لمتككيف الشبو الطبي إنشاء المعيد الكطني البيداغك ،لمتسمـالمركز الكطني إنشاء  ،لمدـ
. الؾ لمتكفؿ بالتعميـ كالتككيف ك البحث في المجاؿ الشبو الطبيكذ1996في 

كتحسيف  ،رؼ الدكلة في تطكير المجاؿ الصحيالمبدكلة مف طرغـ المجيكدات      
حيث  ،مزرم لمصحةافيا لكضع حد لمكضع اؿؾالؾ لـ يكف الخدمات الصحية غير أف ذ

ا راجع لسكء التخطيط ك سكء التسيير ك ىذأصبحت مديكنية المستشفيات جد مرتفعة 

. ك اإلستعماؿ العشكائي لممكاد 
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 2019-1999: الفرع الرابع

ق المرحمة متميزة عمى جميع المراحؿ السابقة ك ىي بداية الخركج مف النفؽ تعتبر ىذ     
مؤسسات الدكلة ك منعتيا لمقياـ بدكرىا األساسي  المظمـ لعشرية سكداء دامية أضعفت

دستكريا 

. األزمةفي حماية المكاطف ك تكفير حاجياتو  المتمممةك  

التي جمعت يبف  ،مرحمة المصالحة الكطنية أنياق المرحمة عف غيرىا ك أىـ مايميز ىذ
بدرجة أكلى  األىداؼ األساسية في األمف كتمممت كضعت حد لمفرقة ك التشتت، الجزائرييف ك

أحد ىده المجاآلت التي أكلتيا الدكلة كقطاع الصحة  مـ اإلصخحات في مختمؼ القطاعات،
. إىتماـ كبير

كضع خريطة صحية كطنية تيدؼ عمى تقميص الفكارؽ بيف  ،ك لقد تـ في بداية ىذه الفترة
 خاصة مف حيث عدد السكاف ك تأطير المكارد ،كؿ منطقةالمناطؽ ك مراعاة خصكصيات 

ك ترقية القطاع ك الرفع مف مستكل  ،ك التككيف المستمر األساسيكيف ؾالبشرية مف خخؿ الت
. الخدمات الصحية 

  في المجاؿ الصيدلي تشجيع األدكية المماممة ك تقديـ الدعـ الكافي لألمراض المزمنة

. ك التأميف عمييا

مف حيث الكـ  ،قفزة متميزةيجمع المتتبعكف لمقطاع الصحي عمى أف ىذا األخير شيد 1     
كالنكع، بفضؿ اآلىتماـ الذم أكلتو الدكلة ليذا القطاع، غير أف ىناؾ اختخآلت مازالت 

غنية  (2002  -1992)ككانت العشرية . تعترم مجاؿ الصحة، حسب تقديرات المختصيف
باإلنجازات، حيث شيدت ميخد عدة مؤسسات دعمت القطاع، عمى غرار المخبر الكطني 

                                                           
 .115-115ص سابؽ،اؿمرجع اؿ براحك فافة سييمة ،- 1
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حة الذم أصبص مخبرا مرجعيا لمنظمة الصّح  (الجزائر)اقبة المكاد الصيدآلنية كمعيد باستكر لمر
الحيكية، كتضاؼ إلى  لممضاداتيف حكؿ مقاكمة الجراميـ العالمية في مجاؿ المراقبة كالتككّح 

ـ كالمركز الكطني كالككالة الكطنية لمدّح  ،ىذه المؤسسات الصيدلية المركزية لممستشفيات
المركز الكطني لمكافحة التسمـ كالككالة الكطنية لمتكميؽ الصحي، كما  لصيدآلنية كلميقظة ا

عرفت ىذه المرحمة إعادة النظر في النصكص القانكنية المسيرة لممؤسسات الصحية، بما 
المراكز الصحية، باإلضافة إلى  المؤسسات المتخصصة ك فييا المستشفيات الجامعية ك
طات اإلضافية بيف القطاعيف العمكمي كالخاص فضخ عف إعادة تطبيؽ النظاـ المسير لمنشا

بعث البرامم الكطنية، تحديد سياسة لألدكية في مجاؿ اآلستيراد كالتسجيؿ، المراقبة كالتكزيع، 
كتتممؿ المرحمة األخيرة الممتدة  ،كتخمي الدكلة عف احتكارىا لممكاد الصيدآلنية في المجاؿ

محدكدية الخدمة بسبب معاناة المؤسسات مف عدة كالتي أمبتت  2012 ك 2002بيف 
اختخآلت ىيكمية كتنظيمية، مما دفع بالسمطات العمكمية إلى اتخاذ مبادرة سياسة إصخح 

كما تيدؼ السياسة الجديدة إلى  ،التي تيدؼ إلى تخطيط كتنظيـ العخج بيا ،المستشفيات
أنسنة كتأميف الخدمات كعصرنة النشاطات تماشيا مع الطمبات الجديدة، مما يسمص بتكفير 
 .خدمة ذات نكعية، مع المحافظة عمى مبدئي العدالة كالتضامف المكرسيف مف طرؼ الدكلة

بائية لمسكاف، إلى كالك 1قد عرؼ القطاع مف جانب آخر، انتقاآل لمكضعية الديمكغرافية      
تعزيز العخج الجكارم مف أجؿ تقريب الصحة مف المكاطف، حيث باشرت السمطات 

، ييدؼ إلى فصؿ 2007العمكمية في تطبيؽ تنظيـ جديد لممؤسسات الصحية في سنة 
مياـ المستشفيات الجامعية عف تمؾ التي تضمف عخجا قاعديا أسفر عف تأسيس الطب 

كما برز تقسيـ جديد لممؤسسات الصحية، عمى  ،مف المكاطف الجكارم الذم قرب العخج
المؤسسات العمكمية لمصحة الجكارية التي تشمؿ  غرار المؤسسات العمكمية اآلستشفائية ك

إلى  2005كاستفاد القطاع مف سنة  ،أيضا قاعات لمعخج كالعيادات متعددة الخدمات

                                                           
 .16 ص ،2009 العالم في بالصحة الخاص التقريرالعالمية، الصحة منظمة - 1
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مؤسسة  800ماره في إنجاز مميار دينار، تـ استث 244مف غخؼ مالي بقيمة  2009
كبخصكص التغطية بالمقاحات، حقؽ القطاع خخؿ العشرية األخيرة . استشسفائية كجكارية

بالمائة، مما ساىـ في القضاء  90عدة مكاسب، تمممت في تعميـ التغطية المقاحية بنسبة 
ت إلى عمى عدة أمراض خطيرة أدت خخؿ السنكات األكلى لخستقخؿ إلى الكفيات كاإلعاقا

كتراجع الكفيات لدل األطفاؿ إلى معدؿ حددتو  ،جانب القضاء عمى األمراض المتنقمة
. بالمائة كؿ سنة 5المنظمة العالمية لمصحة، باإلضافة إلى انخفاض كفيات الحكامؿ بنسبة 

تعزز القطاع بتجييزات طبية عصرية لعبت دكرا ىاما في الكشؼ المبكر كالتشخيص 
نة التي سجمت ظيكرىا خخؿ السنكات األخيرة، مما يدؿ عمى مكاكبة الدقيؽ لألمراض المـز

. المجتمع الجزائرم لمتحكآلت التي شيدتيا المجتمعات المتقدمة

اخصائيكف  )ممارس لمصحة  180.000تـ إحصاء أكمر مف مف ناحية المكركد البشرم 

مقابؿ   2015في الجزائر سنة  (ك أطباء عامكف ك مختصيف في جراحة األسناف ك صيادلة 
، حسب كميقة حكؿ الكضع الديمغرافي ك الصحي 2000سنة  38.000أكمر مف 

نشرتيا كزارة الصحة ك السكاف ك إصخح المستشفيات بمناسبة اليـك   (2000-2017)
 . العالمي  لمسكاف

في القطاع  العاـ  45.587منيـ  2015في الجزائر سنة  ممارس 80.523كتـ إحصاء 
في   20.437منيـ  2000ممارس سنة  38.695في القطاع الخاص مقابؿ  34.836ك 

 .في القطاع الخاص، استنادا إلى نفس الكميقة 18258القطاع العاـ ك 

  (القطاع العاـ) 1.469يقدر ب 2015كيضيؼ نفس المصدر أف عدد الصيادلة كاف سنة 
   (القطاع العاـ) 24.831في حيف بمغ عدد األطباء العاميف  (القطاع الخاص) 9.974ك 

                                                           
1 - République Algérienne Démocratique et Populaire٫Ministère de la Population et de la Réforme 

 . Hospitalière , statistiques sanitaires année 2007 ,alger,2008,p35 
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  6.965ك عدد المختصيف في جراحة األسناف ب (القطاع الخاص) 7.477ك 

 .(القطاع الخاص) 6.384ك  (القطاع  العاـ)

القطاع  العاـ أخصائي ينشطكف في  12.422دائما قدر عدد األخصائييف ب 2015كفي 

في القطاع الخاص  حسب الكزارة التي تشير إلى أنيا لـ تأخذ بعيف  اآلعتبار  11.001ك  
المحاضريف ك األساتذة  المساعديف ك المقيميف  األساتذةفي إحصاءاتيا عدد األساتذة ك 

  .2015سنة  16.897الذيف كاف عددىـ 

عكف شبو طبي أم   121.976قدره  إجمالياكمف جية أخرل، سجمت الكزارة عددا 
مساعد شبو طبي  سنة  25.588مؤىؿ ك  6.244حامؿ شيادة دكلة ك  90.144

حامؿ شيادة دكلة   47.742أم   2000شبو طبي سنة  87.012مقابؿ   2015

  .مساعد طبي  11.243مؤىؿ ك  28.027ك 

ل  عاـ مستشؼ 209 إحصاءتـ   2015كفيما يتعمؽ بعدد اليياكؿ الصحية المسجمة سنة 
  (2000لـ يتـ احصاء أم مؤسسة سنة )كمؤسسة استشفائية جامعية  (2000سنة  224)
مؤسسة استشفائية متخصصة  75ك  (2000سنة  12)جامعي -مركز استشفائي 15ك
لـ يتـ احصاء أم )طفكلة -مؤسسة استشفائية متخصصة أمكمة 30ك  (2000سنة   31)

 .2000مؤسسة سنة  

عيادة متعددة   1.659ب 2015كقدر عدد اليياكؿ العمكمية لمصحة الجكارية سنة 
 3.964)قاعة عخج  5.762ك  (2000سنة  497)اآلختصاصات عبر التراب الكطني 

مركز لتصفية الدـ  180ك  (2000لـ تذكر سنة )عيادة تكليد   416ك  (2000سنة  
لـ تذكر سنة )حة المدرسية كحدة كشؼ ك متابعة لمص 1.800ك  (2000سنة   58)
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مركز مرجعي  15ك كذا  (2000لـ تذكر سنة )مركز  لمكشؼ عف اإليدز  62ك  (2000
  .لإليدز

فقد تـ تسجيؿ    2015كفيما يتعمؽ بعدد اليياكؿ الخاصة لمصحة التي أحصيت سنة 
مركز   18مركز تصفية الدـ ك  148عيادة طبية ك  33عيادة طبية جراحية ك  237
عيادة استشارة متخصصة   8.352كحدة نقؿ صحي ك  380دة عمى اآلنجاب ك لممساع

ككالة  9.962عيادة جراحة أسناف ك  6.144عيادة استشارة عامة ك  6.910ك  
. صيدآلنية

التمييدم أف المنظكمة  المبحث افي ىذتبيف المراحؿ التاريخية التي تـ التطرؽ إلييا 
 األمرالصحية في الجزائر مرت بعدة مراحؿ ك عرفت تطكرات ك تحكآلت سكاء تعمؽ 

. تككينياة أك تسييرىا أك المكارد البشرية ككيفيباليياكؿ 

أما فيما يتعمؽ بالظركؼ الصحية لمسكاف قبؿ كأمناء اإلستعمار الفرنسي كانت جد متدىكرة 
بسبب  افتقارىاألحرل كبئة ك سكء الخدمات الصحية أك باكنتيجة لكمرة األمراض ك األ

كؿ  ،كالحرماف كالفقر ك بطش المستعمر ف،إنسانية التي عاشيا الشعب الجزائرمالظركؼ الخ
. م قتؿ عدد كبير مف الجزائرييف أدل إلى أمراض فتاكة كالطاعكف الذىدا 

 ،الفرنسي المستكطنيفإف النظاـ الصحي في تمؾ الفترة كاف يخدـ مصالص اإلستعمار 
يف كانكا متعاطفيف مع المستعمر الفرنسي إلى كف سكاىـ ك قمة مف الجزائرييف الذد األجانب

التي سعت بكؿ جيدىا مف أجؿ كضع نظاـ صحي  ف،غاية ظيكر جبية التحرير الكطني
ىذا النظاـ الذم تـ تأسيسو مف طرؼ جيش التحرير  ،لمشعب الجزائرم المغمكب عمى أمره

 .حيث يعتبر المبنة األكلى لظيكر النظاـ الصحي الجزائرم ني الذم قاد المكرة التحريرية،الكط
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التي  ،أما مرحمة اإلستقخؿ فقد عرفت ىي األخرل ظيكر بعض األمراض المتنقمة
بشكؿ كبير في كفيات األطفاؿ ممؿ أمراض السؿ، الدفتيريا، حمى  ساىمت

 .إلخ...المستنقعات

اإلستقخؿ، لذلؾ عممت السمطة السياسية الفتية عمى العمؿ مف أجؿ ككاف ىذا مباشرة بعد 
ك برامم الكقاية  خخؿ تسطير برامم التمقيص اإلجبارم لألطفاؿ، مف محاربة ىذه األمراض
. مف األمراض المعدية

كمستخدمي قطاع الصحة  كقد عممت السمطات العمكمية عمى إعادة تكزيع اليياكؿ الصحية،
ك مف  ،ؽ في العخجل يحؽ لكؿ فرد الصّح حتّح  عبر كافة التراب الكطني أطباءمف ممرضيف ك 

تشفيات إلى العدد الكبير مف المس ىي مجانية العخج لمجميع باإلضافةاألسس التي تحققت 
  .العمكمية التي تـ إنشائو

الجزائر قطعت عدة  فّح يمكف القكؿ أ ،عمى الرغـ مف العكائؽ في الميداف الصحي
تطكرت نسبيا مف مرحمة ألخرل ك لعؿ العشرية السكداء ك المحنة التي مرت بيا  أشكاط

م ظؿ ك آلزاؿ ، الذجعمت القطاع الصحي دكف المستكل بالنسبة لتطمعات الشعب الجزائرم
يشيده الشارع مند  الذم الشعبي يطالب بقطاع صحي عمكمي أفضؿ ك الحراؾ

دليؿ 2019فيفرم22

ة عامة ك القطاع الصحي بصفة لى كؿ القطاعات بصؼع األخيرقاطع عمى غضب ىدا  
. خاصة

 



التنظيم القانوني لمممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية :الفصل االول  
 

39 
 

تيعدّح مينة الطب مف أنبؿ الميف عمى كجو األرض، كالطبيب بردائو األبيض كمخؾ        
كقتو،  بيب نفسو الرحمة لممرضى، كعند رؤيتو تيدأ النفكس كتطمئف، ككإنسافو نبيؿو يبذؿ الطّح 

ممنان لراحة ااخريف، كعمى الطّحبيب أف يتمتع ببعض الصفات ليناسب ىذه المينة ك حياتو، 
الرفيعة 

ب مينة نشأت مع نشأة اإلنساف، فيي ضركرةه مف ضركريّحات الحياة، كآل حياةه إفّح الطّح 
مف ألميـ،  كالتخفيؼسميمةه دكنيا، حيث يبذؿ الطبيب قصارل جيده إلنقاذ حياة المرضى، 

دخاؿ السركر عمى قمكب الناس حيف ييشفى أحباؤىـ مف كمعالجة مشاكميـ ا لصحيّحة، كا 
األمراض صراعه قكمه كمرىؽه، كاليدؼ األسمى  أمراضو ىددت حياتيـ، كينشأ بيف الطبيب ك

لمطبيب في ىذا الصراع؛ القضاء عمى المرض، كمعاكنة المريض عمى العيش بصكرةو 
مساعدةو، ككما ييدؼ الطبيب إلى طبيعيةو، كبصحةو ممتازةو آل يحتاج مف خخليا أم 

كممؿ ىذه  ،المساىمة بشفاء المريض، كتكفير البيئة الخالية مف األكبئة كاألمراض لجيؿ الغد
المينة النبيمة تحتاج لمعديد مف الصفات التي يجب أف تتكفر في الطبيب؛ حتى يستطيع أف 
يفي ىذه المينة السامية حقيا، كمف ىذه الصفات أف يككف الطبيب مؤىخن عمميان لمقياـ بممؿ 

ىذا ىذه المينة، كذلؾ بحصكلو عمى دراسةو جامعيةو كاممةو في ىذه المينة، كتؤىمو لممارسة 
العمؿ بالخبرة الكافية، كعمى الطبيب أف يككف ذا أخخؽو حميدةو فيحتـر ااخريف، كآل يسرؽ 

أك يكذب، كآل يتصؼ أم صفةو أك يسمؾ أم طريؽو يجعؿ الناس تبتعد عنو، كآل تأمنو، كعمى 
، كعمى الطبيب مراعاة  الطبيب الحفاظ عمى أسرار المرضى، كمراعاة خصكصية كؿ مريضو

جي، كنظافتو الشخصية، كأف يككف صبكران مع مرضاه يجيب عمى أسألتيـ ميما شكمو الخار
تنكعت كاختمفت كتكررت، كأف يستمع لشككل كؿ مريضو كمخاكفو ميما طالت، كأف يحمؿ 

، كعمى الطبيب أف يحب العمـ كأآل يتكقؼ أبدان عف التعمـ،  في قمبو الرحمة كالرأفة لكؿ مريضو
مستمرو كعمى الطبيب أف يكاكب ىذا التطكر دائمان، كمعرفة آخر  فدائمان عالـ الطب في تطكرو 

التقنيات الطبية المستخدمة، كعمى الطبيب أف يككف متكاضعان، فخ يتكبر عمى مرضاه كعمى 
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كمف دكف الطب لكانت الحياة جحيمان آل يطاؽ، كلما استطعنا أف نمارس حياتنا  ،مف حكلو
، كلزادت الكفي لى كؿ . ات، فالحمد اا عمى نعمة الطب كاألطباءبشكؿو طبيعيو دكف ألـو كا 

طبيب كف أىخن ليذه المينة، كآل تجعؿ مف الطب مينةن ميينةن، كالتـز بأخخقياتيا، كآل تجعؿ 
ىدفؾ ماديان بحتان، فإنؾ تعمؿ في أسمى الميف، كحياة الناس كراحتيـ بيف يديؾ، فعمؿ 

. لمرضاة اا، كليجزيؾ اا كؿ خيرو عمى عممؾ

التنظيم القانوني لمممارسين الطبيين العامين  : الفصل األول 

ة ػػػػػػػػػالنظاـ الصحي العمكمي  في الجزائر يعتمد في تأدية ميامو عمى كسائؿ مادم إفّح 

العاميف ك المتخصصيف الديف ينشطكف في   األطباءأخرل بشرية تتممؿ في مجمكعة مف ك  
المؤرخ 393-09التنفيذم رقـ ينظـ ىؤآلء المرسـك  ،ؼ المرافؽ العامة عبر ربكع الكطفمختؿ
المتضمف لمقانكف األساسي 2009نكفمبرسنة 24المكافؽ ؿ1430م الحجة عاـ ذ07في 

الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمكمية   ألسخؾالخاص بالمكظفيف المنتميف 

نكفمبر  24المكافؽ ؿ 1430دم الحجة عاـ 07المؤرخ في 394-09ك المرسـك التنفيدم 
الخاص بالمكظفيف المنتميف لسمؾ الممارسيف الطبييف  األساسيالمتضمف القانكف 2009سنة 

. 1المتخصصيف في الصحة العمكمية

سنتناكؿ مف خخؿ ىدا الفصؿ القانكف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف في الصحة 
الؾ الشركط ككذ ،المتعمقة بيده الفئة مف المكظفيفالعمكمية ك ماىي الحقكؽ كالكاجبات 

المطبقة عمى المناصب العميا ك شركط التعييف بيا  األحكاـالمتعمقة بتكظيفيـ ك تربصيـ ك 
. ة عميياالمطبؽ األحكاـك 

 
                                                           

المتضمف القانكف  394-09، المتضمنة المرسـك التنفيدم رقـ  29/11/2009، المؤرخة في 70الجريدة الرسمية، العدد - 1
 .الطبييف العاميف في الصحة العمكمية األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف ألسخؾ الممارسيف
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ماىية الممارسين الطبيين العامين : المبحث األول   

الممارسيف الطبييف العاميف لمصحة العمكمية مكظفيف عاميف يخضعكف لمقانكف األساسي              
بالدرجة األكلى، ك يخضعكف كذالؾ لمقانكف األساسي الخاص بيده الفئة مف لمكظيفة العمكمية 

المكظفيف، يمممؿ ىدفيـ األساسي في التشخيص ك الكقاية كالعخج مف األمراض ليـ مجمكعة 
مف الحقكؽ ك عمييـ مجمكعة مف الكاجبات، سنتطرؽ مف خخؿ ىدا المبحث إلى األحكاـ 

تي تشمؿ مخث فئات ك ىي األطباء العاميف، الصيادلة الخاصة بأسخؾ األطباء العاميف اؿ
.   العاميف، جراحي األسناف العاميف

 األحكام الخاصة بأسالك الممارسين العامين:المطمب األول   

 ةالعمكمي الكظيفةباإلضافة إلى قانكف  :المستخدمين الطبيين العامين في الصحة العمومية
 األسنافك الصيادلة ك جراحي  األطباءينظـ ىده الفئات مف  المذككر ،06/031رقـ  األمر، 

الخاص  األساسييتضمف القانكف 24/11/2009المؤرخ في 09/393رقـ  التنفيذمالمرسـك 
 الطبييف العاميف في الصحة العمكمية التي إقتضت  ؾ الممارسيفسخبالمكظفيف المنتميف أل

في الخدمة لدل الييئات العمكمية  ألحكامومادتو المانية عمى أف يككف المكظفيف الخاضعيف 
ل حية التابعة لمكزارة المكمفة بالصحة مع إمكانية كجكدىـ بصفة إستتنائية في الخدمة لدالصّح 

في كضعية الخدمة لدل الييئات العمكمية إمكانية كجكدىـ  أك ،اإلدارة المركزية ليده الكزارة
ة لكزارات أخرل غير كزارة الصحة، تككف تابعاممة لمييئات الصحية ك التي ـذات األنشطة الـ
األسخؾ المككنة لمممارسيف الطبييف العاميف  التنفيذممف نفس المرسـك 20كقد حددت المادة 

يف في الصحة العمكمية إلى مخث أسخؾ ىي سمؾ األطباء العاميف ك سمؾ الصيادلة العاـ
. ك سمؾ جراحي األسناف العاميف

 
                                                           

. 46، المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية ، الجريدة الرسمية 15/07/2006المؤرخ في  03-06األمر - 1
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كاف الممارسيف الطبييف العاميف  التنفيذم،أنو قبؿ صدكر ىذا المرسـك  المخحظةك تجدر 

لمصحة العمكمية ك الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية منظميف بمكجب 
الدم مـ 27/04/1991المؤرخ في 91/106نص تنظيمي كاحد ك ىك المرسـك التنفيذم رقـ

. منظمة بنص تنظيمي مستقؿ  المذككرتيفيف أما حاليا فأصبحت كؿ فئة مف الفئت ،إلغائو
فإف الممارسيف  09/393فبينما ينظـ الممارسيف الطبييف العاميف المرسـك التنفيذم رقـ 

المؤرخ 394/ 09الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية ينظميـ المرسـك التنفيذم رقـ 
الخاص بالمكظفيف المنتميف لسمؾ الممارسيف  األساسييتضمف القانكف  24/11/2009في 

الممارسيف الطبييف مف فئة  ىؤآلءك باعتبار أف ، الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية
المكظفيف المسيريف بمكجب قانكف الكظيؼ العمكمي فيـ يستفيدكف بنفس الحقكؽ ك الكاجبات 

: في مايمي الممممةفي نفس القانكف ك  المذككرة

المتضمن قانون الوظيفة العامة  06/03منصوص عمييا ضمن األمر الحقوق ال

 03-06من القانون  31إلى المادة  26الضمانات من المادة 
. حرية الرأم مضمكنة لممكظؼ في حدكد احتراـ كاجب التحفظ المفركض عميو

. عدـ التفرقة أك التمييز بيف المكظفيف بسبب أرائيـ أك حسبيـ أك أصميـ 
 .الحؽ في اآلنتماء إلي تنظيـ نقابي أك جمعية أك حزب سياسي 
عيدة انتخابية ك سياسية أك نقابة أمر الحياة المينية لممكظؼ المترشص إلى آل يمكف أف تت 

. بااراء التي يعبر عنيا قبؿ أك أمناء تمؾ العيدة
. 1بمناسبتيا الحؽ في الحماية مف أم تيديد أك اىانة أك شتـ أمناء ممارسة كظيفتو أك 
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في الخدمة يجب عمي المؤمف  بسبب خطأ إذا تعرض المكظؼ لمتابعة قضائية مف الغير 
أك اإلدارة العمكمية التي ينتمي إلييا أف يحميو مف العقكبات المدنية التي قد تسمط عميو ما 

. لـ ينسب ليذا المكظؼ خطا شخصي
المتعمق بالوظيف  03-06من القانون  39إلى المادة  32الحقوق  من المادة  -ب

 :العمومي 

. الحؽ في الراتب بعد أداء الخدمة المطمكبة منو

. ك التقاعد في ظؿ التشريع المعمكؿ بو اآلجتماعيةالحؽ في الحماية 

. في ظؿ التشريع المعمكؿ بو اآلجتماعيةمف الخدمات  اآلستفادة

  .حياتو المينيةالحؽ في التككيف ك تحسيف المستكل ك الترقية في الرتبة خخؿ 

. لحؽ في ممارسة ميامو في ظركؼ عمؿ تضمف لو الكرامة ك الصحة ك السخمة العمكميةا

. مرة كاحة في السنة الحؽ في عطمة سنكية مدتيا مخمكف يكما

 .الحؽ في العطؿ األسبكعية في ظؿ التشريع المعمكؿ بو

: العامين الحقوق المحددة ضمن القوانين الخاصة بالممارسين الطبيين 

دمات في مجاؿ اإلطعاـ في ىياكؿ الخ عندما يككنكف ممزميف بعمؿ ليمي اك مداكمة النقؿ
 .الصحة ك يككف اإلطعاـ مجاني لمستخدمي المداكمة

الطبية أمناء  البذلة بارتداءكف العامكف في الصحة العمكمية يمـز الممارسكف الطبيّح : المباس
. 1ممارسة مياميـ

                                                           
1
المتضمف القانكف  394-09، المتضمنة المرسـك التنفيدم رقـ  29/11/2009، المؤرخة في 70العدد  الجريدة الرسمية، - 
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  .يطار طب العمؿإالتغطية الصحية الكقائية في 

بمناسبة ك في الصحة العمكمية مف حماية خاصة  العانكفيستفيد الممارسكف الطبيكف 
في ىدا اإلطار مف مساعدة السمطات المعنية خاصة  يستفيدكفك  ،القياـ بمياميـ أمناء

. عندما يقكمكف بالخبرة الطبية ك المعاينة الطبية الشرعية

حة العمكمية مف رخص الغياب دكف فقداف يستفيد الممارسكف الطبيكف العامكف في الصّح 
ك التي تتصؿ ات الطابع الكطني أك الدكلي مشاركة في المؤتمرات كالممتقيات ذالراتب لؿ

. بنشاطاتيـ المينية حسب الكيفيات ك الشركط المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو

:   الواجبات 

-06العاميف في الصحة العمكمية نص عمييا األمر  األطباءإف الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ 
ككنيـ مكظفكف  2006يكليك سنة 15المكافؽ ؿ 1427جمادل المانية عاـ 19المؤرخ في 03

ك ىناؾ مجمكعة مف الكاجبات تتعمؽ بيده الفئة الكظيؼ العمكمي  أحكاـعاميف تسرم عمييـ 
اىـ نصت عمييا مختمؼ القكانيف المتعمقة بميداف الصحة كالقانكف مف المكظفيف دكف سك

الخاص بالمكظفيف المنتميف ألسخؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة  األساسي
. العمكمية ك مدكنة أخخقيات الطب ك قانكف الصحة الجديد

 :المتضمن قانون الوظيفة العامة 06/03الواجبات المنصوص عمييا ضمن األمر 

. يجب عمى المكظؼ تأدية ميامو ، ك احتراـ سمطة الدكلة ك فرض احتراميا 

  .يجب عمى المكظؼ أف يمارس المينة بكؿ أمانة ك بدكف تحيز

. يجب عمى المكظؼ تجنب كؿ فعؿ يتنافى مع طبيعة ميامو ك لك كاف ذلؾ خارج الخدمة 
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. 1يجب عمى المكظؼ أف يتسـ بسمكؾ آلئؽ ك محتـر

استمناء الضركرة ك آل يتحرر مف كاجب السر  المكظؼ اآللتزاـ بالسر الميني،يجب عمى 
. ترخيص مكتكب مف السمطة الرسمية الميني إآل

عمى المكظؼ أف يسير عمى حماية الكمائؽ اإلدارية ك عمى أمنيا، حيث يمنع كؿ إخفاء أك 
. قكبات تأديبيةأك إتخؼ أك مستندات أك كمائؽ إدارية ك يتعرض مرتكبيو إلى ع  تحكيؿ

ك آل يستعممو  ممارستو،ؼ أف يحافظ عمى ممتمكات اإلدارة في إطار يتعيف عمى المكظّح 
.  غراض شخصية أك أغراض خارج المصمحةأل

يجب عمى المكظؼ أف يتعامؿ باألدب ك اآلحتراـ في عخقتو مع رؤسائو ك زمخئو ك 
  .مرؤكسيو

يمنع عمى المكظؼ تحت قائمة المتابعة الجزائية طمب أك اشتراط ىدايا أك ىبات بطريقة  
. مباشرة أك بكاسطة شخص آخر مقابؿ تأدية خدمة في إطار ميامو

الواجبات المنصوص عييا ضمن القوانين الخاصة بالممارسين الطبيين العامين لمصحة 
 2:العمومية 

. اآلستعداد الدائـ لمعمؿ

. بالمداكمات التنظيمية داخؿ المؤسسات الصحيةالقياـ 

الطبية أمناء ممارسة  البذلة بارتداءيمـز الممارسكف الطبيكف العامكف في الصحة العمكمية 
. مياميـ

                                                           

.الذكر ، المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية السابؽ15/07/2006المؤرخ في  03-06األمر  -  1
  

 ، المتضمف القانكف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف 9ص 29/11/2009، المؤرخة في  70د الجريدة الرسمية ، العد- 2
 .السابؽ الدكر
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شوال عام 18المؤرخ في 11-18الواجبات المنصوص عمييا ضمن قانون الصحة الجديد 
 1.المتعمق بالصحة2018يوليو سنة 02الموافق ل 1439

مف نفس القانكف في ممارسة نشاطاتيـ بقيـ 340يمتـز مينيك الصحة حسب المادة  أفيجب 
كرامة الشخص كالشرؼ ك العدؿ ك كقكاعد أدبيات المينة   احتراـ مبادئاألخخقيات آلسيما 

. الفعمية اآلتفاقيات ك كذا

فكائد مصدرىا  ف يتمقى أتعابا أك جزءا اكحة بصفة قانكنية أيمنع كؿ مف آليمارس مينة الصّح 
. النشاط الميني مف ميني الصحة الممارس بصفة حرة

حة أف يقدـ إآل العخجات التي تحصؿ فييا عمى آل يمكف أم شخص يمارس مينة الصّح 
 حتى كلك  التككيف كالخبرة الضركرييف كيجب عميو أف يمتنع عف كؿ عمؿ زائد أك غير مخئـ

. مف نفس القانكف352ب المادة كاف بطمب مف المريض أك مف ميني في الصحة حس

 2:ميام الممارسين الطبيين العامين : المطمب الثاني

 393-09ميام الممارسن العامين في الصحة العمومية حسب المرسوم التنفيدي 

مف القانكف 22تحددت مياـ الممارسيف العاميف في الصحة العمكمية طبقا لممادة 
: ىي كاألتياألساسي الخاص بيده الفئة مف المكظفيف ك 

المقصكد بالتشخيص الذم يعتبر الخطكة األكلى مف العمؿ الطبي ك :التشخيص و العالج
ىك الكقكؼ عمى أسباب المرض ك معرفتو، بعد التأكد مف المرض كمعرفتو ندخؿ في مرحمة 

                                                           
 .المتعمؽ بالصحة 11-18، المتضمنة القانكف رقـ 33، ص  29/07/2018، المؤرخة في  46الجريدة الرسمية ، العدد  - 1
، المتضمنة القانكف األساسي الخاص بالممارسيف 10ص ،  11/2009/ 29، المؤرخة في  70الجريدة الرسمية ، العدد  - 2

 .الطبييف العاميف السابؽ الدكر
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العخج التي تختمؼ سبمو كطرقو حسب حالة المرض المتعرؼ عمييا خخؿ مرحمة 
. التشخيص

تيتـ الدكلة الجزائرية بحماية األمكمة ك الطفكلة، حيث يجب :و الطفولة األمومةحماية 
مراقبة المرأة خخؿ فترة حمميا بإستعماؿ المقاحات الخزمة ك كذالؾ الفحكصات الدكرية 

ىدا يسمص بالمحافظة عمى صحة األـ ك كذالؾ الجنيف، أما لمراقبة تطكر الجنيف ك نمكه، 
ة لممحافظة عمى صّححة األطفاؿ مف خخؿ البرنامم العالمي فيما يخص الطفكلة، تسعى الدكؿ

لمتمقيص ك المرافقة الطبية في الكسط المدرسي مف خخؿ الفحكصات الدكرية في كؿ مف 
. الطب العاـ، طب العيكف، طب اآلسناف

تشمؿ حماية صحة التخميذ ك الطمبة : الحماية الصحية في الوسطين المدرسي و الجامعي
الكسط المدرسي ك الجامعي ك ذالؾ بتكفير العيادات بالكسطيف، القياـ  صحيا في كؿ مف

بالحمخت التحسيسية ضد مختمؼ األمراض، القياـ بالفحكصات الدكرية خاصة في الكسط 
. المدرسي

خصص المشرع الجزائرم :الحماية الصحية في الوسطين العمالي و المؤسسات العقابية
قانكف طب العمؿ ك ذالؾ بإحتراـ شركط النظافة أىمية بالغة لطب العمؿ مف خخؿ 

اما في الكسط العقابي خصص ....ك الصحة في أماكف العمؿ، الفحكصات الدكرية إلخ 
حؽ المسجكف في المشرع مف خخؿ قانكف السجكف ك إعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف 

مؤسسة عقابية ىدفيا المراقبة الطبية ك يتضص ذالؾ بتكفر مصمحة العيادة عمى مستكل كؿ 
  .متابعة صحة المحبكسيف

تشمؿ مراقبة الحدكد الكطنية مف األمراض المتنقمة ك منع :المراقبة الطبية عند الحدود
المسافريف الحامميف لمرض خطير أك معدم الكلكج إلى األراضي الكطنية، إستعماؿ الكسائؿ 

. كدالضركرية لمحد مف األمراض المعدية كمنع تنقميا عمى الحد
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تشمؿ التخطيط في المجاؿ الصحي لممحافظة عمى الصحة :األوبئةالوقاية العامة وعمم 
العامة لممكاطف مف خخؿ برامم الكقاية مف األمراض ك األكبئة ك كذالؾ المحافظة عمى 

. البيئة ك المحيط مف خخؿ حمخت النظافة 

يفية المحافظة عمييا عف تربية األطفاؿ ك حتى البالغيف عمى الصحة ك ؾ:التربية الصحية
. طريؽ البرامم التحسيسية ك كذالؾ البرامم الدراسية

إعادة التأىيؿ الكظيفي لممرضى مف خخؿ البرامم الصحية  :إعادة التأىيل و إعادة التربية

القياـ بالتحاليؿ البيكلكجية لمدـ لمعرفة أسباب : الوظيفي و التحاليل البيولوجية االستكشاف
. ك سبؿ عخجيا  األمراض

 1ميام الصيادلة العامين في الصحة العمومية 

مف القانكف األساسي الخاص بالممارسيف العاميف لمصحة 31بالرجكع إلى نص المادة 
: العمكمية تتحدد مياـ الصيادلة العاميف لمصحة العمكمية فيمايمي

تشمؿ البحث في طرؽ صنع األدكية ك القياـ بالتحميخت : األبحاث و التحميالت البيولوجية
. األدكيةالبيكلكجية لمختمؼ 

. الكيميائيةالتحضيرات لمختمؼ المكاد الصيدآلنية ك التركيبات :التحضيرات الصيدالنية

يشمؿ ىدا األخير عمؿ تخطيطي مف أجؿ تسيير المكاد  :سيير المواد الصيدالنية وتوزيعيات
ية تكزيعيا عمى مختمؼ المستشفيات ك يشمؿ كؿ مستشفى عمى صيدلية الصيدآلنية ك كيؼ

. األدكيةتتكفؿ بتكزيع 

                                                           
1
،المتضمنة القانكف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف 11ص  29/11/2009، المؤرخة في  70الجريدة الرسمية ، العدد - 

 .ية السابؽ الذكرلمصحة العمـك



التنظيم القانوني لمممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية :الفصل االول  
 

49 
 

 مف خخؿ تكجيو النصائص ك كيفيات استعماؿالمساىمة في التربية الصحية :التربية الصحية
. األدكية

المساىمة في تككيف مستخدمي الصحة بتمقينيـ  :صحةالمساىمة في تكوين مستخدمي ال
.  يفيات استعماؿ األدكيةالدركس ك ؾ

 1:ميام جراحي األسنان العامين في الصحة العمومية 

الكقكؼ عمى أسباب األمراض التي تصيب ااسناف  ك الممة بصفة : التشخيص و العالج
. خاصة مف اجؿ عخجيا بمختمؼ األدكية الخاصة 

الممة مف مختمؼ  تتمممؿ قي مراقبة األسناف الدكرية لمنع التسكس ك الحفاظ عمى: الوقاية
. األمراض 

تتـ عممية رمامة األسناف داخؿ مخبر مخصص ليذا الغرض خاضع لشركط :  الرمامة
. صحية صارمة، ك نقصد بالرمامة صناعة األسناف ك تركيبيا

. التربية الصحية لمفـ ك األسناف كيساىمكف في تككيف مستخدمي الصحة

: العامينبسمك الممارسين  االلتحاقشروط :المبحث الثاني

يخضع الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمكمية أمناء تكظيفيـ لنفس األحكاـ العامة 
لسائر المكظفيف ك المممممة في الجنسية الجزائرية أصمية كانت اك مكتسبة، الشيادة، السف ك 

سالبة لمحرية ك ىناؾ شركط أخرل خاصة أف آليككف لممترشص لمكظيفة محكـك عميو بعقكبة 
. بفئة األطباء العاميف سنتكمـ عمييا آلحقا

 
                                                           

،المتضمنة القانكف اآلساسي لمممارسيف الطبييف 12ص  29/11/2009، المؤرخة في  70الجريدة الرسمية ، العدد  - 1
 .العاميف لمصحة العمكمية،السابؽ الدكر
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مين االشروط الخاصة بالممارسين الع: المطمب األول

 1:شروط التوظيف في سمك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

دم الحجة  7المؤرخ في 393-09مف المرسـك التنفيدم  25بعد اإلطخع عمى نص المادة 
المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف 2009نكفمبر سنة 24المكافؽ ؿ 1430عاـ 

 المنتميف ألسخؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمكمية  ك التي مضمكنيا كاألتي

يكظؼ األطباء العامكف في الصحة العمكمية عف طريؽ المسابقة عمى أساس الشيادة في 
دكتورا في الطب أو شيادة يف عمى شيادة حدكد المناصب المطمكب شغميا مف بيف الحائز

 .معترف بمعادلتيا

يشمؿ القانكف األساسي الخاص بالممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمكمية حسب 
. مادتو األكلى أسخؾ األطباء ك الصيادلة ك جراحي األسناف في الصحة العمكمية

التكوين الصحي لمحصول عمى شيادة الدكتوراه في الطب 

يتظمف تنظيـ 25/08/19712المؤرخ في 71/215ىده الدراسات المرسـك رقـ نظـ 
المؤرخ في 94/219قـ الدركس الطبية المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيدم ر

داث شيادة دكتكر في الطب ك تدـك مدة األكلى عمى إحم اقتضت مادتو الذ23/07/1994
 الحائزيف عمى شيادة البكالكرياسنكات لممترشحيف 07الدراسة لمحصكؿ عمى ىده الشيادة 
طكريف امنيف ك مرحمة  إلىكتنقسـ الدراسات الطبية  ىا،العممية أك لشيادة معترؼ بمعادلت

التانية  األكلىأك الطكر السريرم التمييدم السنكات  األكؿبحيث يضـ الطكر  ،تدريب داخمي
الخامسة كالسادسة ك اما كالمالمة  اما الطكر التاني اك الطكر السريرم فيك يظـ الرابعة ك

                                                           
،المتضمنة القانكف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف 11ص  29/11/2009المؤرخة في ،  70الجريدة الرسمية العدد - 1

 . لمصحة العمكمية السابؽ الدكر
2
، المتضمنة تنظيـ الدركس الطبية المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك 31/08/1971، المؤرخة في  71الجريدة الرسمية العدد - 

 .23/07/1994المؤرخ  94/219التنفيدم رقـ 
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مرحمة التدريب الداخمي فمدتيا سنة كاحدة تككف بالتكقيت الكامؿ في مختمؼ المصالص 
داخؿ ىياكؿ الصحة  اآلقتضاءاإلستشفائية الجامعية ك دالؾ بصفة طبيب داخمي ك عند 

كىك ة، لتكالي بالتعميـ العالي ك بالصصالعمكمية التي يحدد قائمتيا الكزيراف المكمفاف عمى ا
الدركس العممية ك المكجية التي يشمؿ عمييا الطكراف ك التدريب الداخمي  أف بالذكرجدير 
عمى المترشحيف متابعة الدركس اجتياز بنجاح اآلمتحانات التي تجرل كؿ  إفمـ  إجباريةىي 

ضمف الكيفيات  األطكارتخث اشير اك كؿ ستة اشير ك دالؾ تبعا لتنظيـ المراحؿ اك 
قرار مف كزير التعميـ العالي ك البحث العممي ك كما ىك متعارؼ عميو في كميات المحددة ب

البخد عمى الطمبة استفاء الشركط الخاصة بمدة الدراسة ليتسنى ليـ التقدـ لإلمتحانات  

عمى الطالب في  المذككرك اجتيازىا ك عند نياية السنة السابعة ك لمرحمة التدريب الداخمي 
متككنة رضو عمى المجنة البيداغكجية لمتدريب المختصة اك اؿر تدريب يعأف يقدـ تقرمالطب 

يمنص عندىا لمطالب شيادة  المذككرالتي اد قبمت ىدا التقرير مف مدرسيف ليـ رتبة استاذ 
. الدكتكراه في الطب التي يسمميا ك زير التعميـ العالي ك البحث العممي

كتوراه في الصيدلة التكوين الدراسي و الصحي لمحصول عمى شيادة د

يتضمف تنظيـ 25/08/1971المؤرخ في  11/216نظػـ ىذه الدّحراسات المرسـك رقـ 
المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيدم رقـ  1الدركس لمحصكؿ عمى دبمـك الصيدلي

المؤرخ في 11/413كالمرسـك التنفيدم رقـ 08/09/1990المؤرخ في 90/260
ك تدـك الدراسات .دبمـك صيدلي إحداثعمى  األكلىك الدم اقتضت مادتو 2 30/11/2011

اك اتنى عشر سداسيا بالنسبة  سنكات06كؿ عمى دبمـك الصيدلي سنة لمحص المذككرة

                                                           
، المتضمنة تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى دبمـك صيدلي ك 31/08/1971، المؤرخة في  71الجريدة الرسمية العدد  - 1

 .11/413ك المرسـك التنفيدم رقـ   08/09/1990المؤرخ في  90/260المتمـ بالمرسـك التنفيدم رقـ 
 .دبمـك صيدلي،المتضمف تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى 09،ص11/12/2011في  المؤرّحخة ، 61 العدد ،الرّحسمية الجريدة- 2
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الحائزيف عمى شيادة بكالكريا التعميـ المانكم لخقساـ العممية اك لشيادة معترؼ  لممرشحيف
مف المرسـك رقـ 05مادة ك تشمؿ الدركس الخاصة بيده الدراسات طبقا لؿ بمعادلتيا،

 إجبارمكدركس تطبيقية ك تدريب داخمي  ،ظريةالمعدؿ ك المتمـ عمى دركس ف71/216
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي  إفمف الدراسة ك  األخيرةمدتو سنة كاحدة يككف في السنة 

متحانات ك يجب عمى الطمبة الناجحيف في اآل ،ىك مف يقـك باعداد برامم التعميـ كتنظيميا
مكاصمة دراستيـ ك عمى الطمبة اآللتزاـ  إلمكانيـكؿ سنة  أكالتي تجرل كؿ ستة اشير 

بشركط المدة الدراسية ليقبؿ منيـ التقدـ آلجتياز ىده اآلمتحانات ك ممؿ شيادة الدكتكراه في 
الطب فإف الكزير المكمؼ بالتعميـ العالي ك البحث العممي ىك مف يسمـ دبمـك الصيدلي  

فإنو يمكف لمحائزيف  المعدؿ ك المتمـ،71/216مكرر مف المرسـك رقـ  12قا لممادة كطب
في الصيدلة  عمى شيادة الصيدلي مف مكاصمة تككينيـ لنيؿ شيادة دكتكراه في الصيدلة

. ىا التنظيـ ت التي سيحددّح حسب الشركط كالكيفيا

رمضاف عاـ 28مـ إستحداث القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  2018سنة 
يحدد كيفيات تنظيـ التككيف ك تقييمو لنيؿ  الذم،12018يونيو سنة13المكافؽ 1439

الممارسيف الطبييف العاميف في  ألسخؾشيادة دكتكر في الصيدلية لفائدة الصيادلة المنتميف 
. ك محتكاه ك برامجو قالصحة العمكمية ك مدت

فتص الدكرة التككينو لنيؿ شيادة دكتكر في الصيدلة يتـ عمى مستكل كميات “كجاء فيو أف 
الطب، حسب قدرات اآلستقباؿ لكؿ كمية، إلى غاية إمتصاص تعداد الصيادلة الممارسيف في 

 .”الصحة العمكمية

م نيؿ الصيادلة الممارسكف في الصحة العمكمية الراغبكف ؼ“كألـز القرار الكزارم المشترؾ 
شيادة دكتكر في الصيدلة بمتابعة دكرة تككينية تيحدد بدايتيا كميات الطب المعنية، كيتـ 

                                                           
، المتضمنة كيفيات تنظيـ التككيف ك تقييمو لنيؿ 19، ص  21/11/2018، المؤرخة في  68العدد  الرسمية،الجريدة  - 1

 .شيادة دكتكر في الصيدلة
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إبخغ المعنييف بالتككيف عف طريؽ استدعاءات فردية أك بأية كسيمة أخرل مخئمة عند 
 .”اآلقتضاء

الذيف  كعميو، يفقد الصيادلة الممارسكف في الصحة العمكمية المعنيكف بمتابعة دكرة التككيف
ا ابتداء مف تاريخ تبميغيـ بحقيـ  15لـ يمتحقكا بمؤسسة التككيف في آجؿ أقصاه  عشر يكمن
 .في الحصكؿ عمى شيادة دكتكر في الصيدلة

كحدّحد القرار الكزارم كميات الطب المعنية بالتككيف كىي قسـ الصيدلة لكؿ مف كميات الطب 
،  1، كىراف  2، باتنة 1،سطيؼ3نطينة ، تيزم كزك، عنابة قس1، البميدة 1بجامعة الجزائر

 .باإلضافة إلى سيدم بمعباس، تممساف

كيينظـ التككيف بشكؿ تناكبي أك متكاصؿ كيشمؿ محاضرات يككف حضكرىا إجبارم، أما في 
رة آل يمكف اكتساب السنة، كىي مدّحة التككيف كعميو  حالة تسجيؿ مخث غيابات غير مبرّح

 .كاحدةارس بإعادة السنة مرة ـيسمص لمـ

كييمـز الصيدلي الممارس في الصحة العمكمية بتحضير كمناقشة مذكرة نياية الدراسة ذات 
الصمة بالمحاضرات الميدىرسىة، حيث تحدد كيفيات التككيف بناءن عمى إختبار نظرم يتعمؽ 

ببرنامم المحاضرات، منقط عمى عشريف، كمناقشة مذكرة نياية الدراسة، منقطة عمى عشريف 
 .ستاذ استشفائي جامعييؤطرىا أ

في كؿ  10/20كتيعد السنة مكتسبة إذا تحصؿ الممارس عمى عخمة تساكم أك تفكؽ 
اآلختبار النظرم كمناقشة المذكرة، عمى أف يتـ تنظيـ دكرة استدراكية عند نياية السنة 

 .الجامعية

ر في أحد اآلختباريف المذككريف في المادة  مف ىذا القرار  10كفي حالة الغياب غير المبرّح
ر  كفاة قريب، المككث في  )يحتفظ الممارس باآلختبار المكتسب، أما في حالة الغياب المبرّح
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المؤسسة،  مسئكليساعة، كالمكمؽ مف طرؼ  48في آجؿ آل يتعدل  (المستشفى، كآلدة
 .الدكرة اآلستدراكية يستفيد الممارس مف

كتضبط قائمة الممارسيف الذيف تابعكا بنجاح دكرة التككيف، إمر مداكآلت لجنة نياية التككيف 
كعند نياية التككيف، في حيف ييسمـ مديرية الجامعة التي تنتمي إلييا كمية الطب المعنية 

إعخف النتائم  بالتككيف، شيادة دكتكر في الصيادلة لمممارسيف الناجحيف عمى أساس محضر
 .النيائية تيعده لجنة مداكآلت نياية التككيف

الدراسات في جراحة االسنان 

يتضمف تنظيـ 25/08/1971المؤرخ في 71/218نظـ ىده الدراسات المرسـك رفـ 
المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيدم رقـ  1الدركس لمحصكؿ عمى شيادة جراح األسناف

المؤرخ في  11/414المرسـك التنفيدم رقـ ك 08/09/19902المؤرخ في 90/261
  األسنافكالدم إقتضت مادتو األكلى عمى إحداث شيادة دكتكر في طب  30/11/32011

سنكات اك إمنى عشر سداسيا لمحصكؿ عمى شيادة دكتكر   6المدككرة ك تدـك ىذه الدراسات، 

 لألقساـعميـ المانكم بالنسبة لممترشحيف الحائزيف عمى شيادة بكالكريا لمت األسناففي طب 
المعدؿ 71/218مف المرسـك رقـ 05مؿ الدركس طبقا لممادة ك تش ،العممية اك شيادة معادلة

مدتو سنة كاحدة  إجبارمكالمتمـ، دركس نظرية  كدركس سريرية كتطبيقية ك تدريب داخمي 
أعخه اإللتزاـ في  المذككريفك يجب عمى المترشحيف  األخيرةيككف في السنة الدراسي 

كىك ، الدراسة كالنجاح في اإلمتحانات التي تجرل كؿ سنة لكي يتـ قبكؿ متابعتيـ لمدراسة
كما ىك عيو الحاؿ لمدراسات الطبية ك كدا الصيدلة فإف شيادة دكتكر  جدير بالذكر انو ك

                                                           
،المتضمنة تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة دكتكر في طب 31/08/1971المؤرخة في  71الجريدة الرسمية، العدد - 1

 .اآلسناف
 .،المتضمف إستحدات شيادة دكتكرا في طب اآلسناف12/09/1990المؤرخة في  39الجريدة الرسمية ، العدد - 2
 .، المتضمف تنظيـ الدركس في مجاؿ طب اآلسناف11/12/2011المؤرخة في  67الجريدة الرسمية ، العدد  - 3
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بقا في طب األسناف يسمميا الكزير المكمؼ بالتعميـ العالي ك البحث العممي، ك انو ط
المعدؿ كالمتمـ فإنو يمكف لمحائزيف عمى شيادة 71/218مكرر مف المرسـك رقـ 16لممادة

جراح األسناف مف مكاصمة تككينيـ لنيؿ شيادة دكتكر في طب األسناف حسب الشركط  

 .ك الكيفيات التي سيحددىا التنظيـ مستقبخ

لموظفين حديثا التربص الخاص بالممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ا

دم الحجة عاـ 7المؤرخ في 393-09بالعكدة إلى المرسـك التنفيدم رقـ 
الخاص بالمكظفيف  األساسيالمتضمف القانكف  20091نكفمبر سنة 24المكافؽ ؿ 1430

نخحظ أف المشرع  ،المنتميف ألسخؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمكمية
اـ لمصحة العمكمية يعينكف بصفة في منصب طبيب ع أعتبر المكظفيف حديماالجزائرم 

تربص  باستكماؿالتعييف ك يمزمكف  صخحياتمتربصيف بقرار اك مقرر مف السمطة التي ليا 
تجريبي لمدة سنة كاحدة، ك عمى إمر ىدا التربص يرسـ المتربصكف أك يخضعكف لتمديد 

المشرع الجزائرم  أفلمخحظ ك ا. التربص مرة كاحدة لمدة سنة اك يسرحكف دكف إشعار مسبؽ
المؤرخ 03-06المتعمقة بالمكظفيف العمكمييف تطبيقا ألحكاـ المادتيف  األحكاـنفس  استعمؿ

. 20062يكليك سنة  15المكافؽ ؿ 1427عاـ  المانيةجمادل 19في 

شروط الترقية في الرتبة و الدرجة 

 

الترقية في الدرجة  

 مف 10مف الترقية في الدرجة طبقا ألحكاـ المادة كقاعدة عامة ، فإف المكظؼ يستفيد       
                                                           

القانكف اآلساسي لممارسيف الطبييف العاميف السابؽ المتضمنة ،  29/11/2009، المؤرخة في  70الجريدة الرسمية ، العدد - 1
 .الدكر

 .،المتضمنة القانكف اآلساسي لمكظيؼ العمكمي السابؽ الدكر 9ص  16/07/2006، المؤرخة  46دد الجريدة الرسمية الع- 2
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  اآلنتقاؿ تتممؿ الترقية في الدرجة في:  كالتي تنص عمايمي3041/ 07لرئاسي رقـ المرسـك ا

درجة حسب مدة  12بصفة مستمرة، في حدكد  مباشرة،مف درجة إلى درجة أعمى منيا 
. سنة 42ك  30تتراكح مابيف 

المطمكبة في المدة الدنيا ك المتكسطة ك القصكل  األقدميةتبرة في السنة المعا تكفرت لديو إذ
تتراكح  أقدميةدرجة عف مدة 12ك تكزع النسبة القصكل لتعكيض الخبرة في صنؼ عمى 

. سنة  42ك 30

تتكفر مف الدرجة إلى الدرجة التي تعمكىا مباشرة أف  اآلنتقاؿالمكظفيف مف أجؿ  لىيشترط ع
ف سنتيف كستة أشير كحد التي تتراكح ما بي األقدميةم المعمكؿ بيا كهفييـ الشركط القانكنية 

مف درجة إلى درجة أخرل تعمكىا  لخنتقاؿر كحد أقصى شوث سنكات كستة أأدنى، كمؿ
: عمى مايمي 304-07مف المرسـك 12عميو المادة  مانصتك ىدا مباشرة 

المطمكبة  األقدميةنة المعتبرة في السيستفيد المكظؼ مف الترقية في الدرجة إدا تكفرت لديو 
... في المدد الدنيا ك المتكسطة ك القصكل 

المدة المتكسطة  ،كمائر ك ىي المدة الدنياىده مكزعة مخث   األقدميةحيث تككف سنكات 
مف ضمف (2)،ك إمناف (4)،أربعة (4)ةأربع:،كالمدة القصكل ك تككف تباعا حسب النسب 

المدة الدنيا  أساسمكظفيف عمى (04)مما يعنيو أنو تتـ ترقية أربعة  ،عشر مكظفيف
. المدة القصكل أساسعمى (2)مكظفيف  ،أساس المدة المتكسطةمكظفيف عمى (4)،

: إجراءات الترقية في الدرجة 

مباشرة كفؽ عدة مراحؿ  الدرجة أعمىية ترقية المكظؼ العمكمي مف درجة إلى ؿتمر عـ     

                                                           
يفيات الترقية ، المتضمف ؾ29/09/2007المؤرخ في  304-07، المتضمنة المرسـك الرئاسي  61الجريدة الرسمية العدد - 1

 .في الرتبة
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  ة السنة بتحضير بطاقات التقييـ السنكم لجميع المكظفيفالمستخدمة في نيامتقـك اإلدارة 

 الذمالمباشريف المشرفيف عمييـ لمنحيـ نقطة مرقمة بتقدير عاـ  مسئكلييـك إرساليا إلى 
ك لقد نظـ المشرع  كاجبات كظيفتو، ميامو ك أداءك طريقة يبيف القيمة المينية لكؿ مكظؼ 

الفصؿ الرابع مف الباب الرابع تحت عنكاف تقييـ المكظؼ مف  عممية تقييـ المكظؼ ضمف
. منو98ك 97حيث حددت أىداؼ ىدا التقييـ في المكاد 103-06اآلمر 

يقدـ  أفع المكظؼ عمى النقطة المرقمة فقط ك يكقع عمى بطاقة التنقيط كما يمكنو يطؿّح 
. المختصة  األعضاءمخحظاتو بشكؿ كتابي في شكؿ تظمـ غمى المجنة المتساكية 

ترفؽ بقرار ترقية المكظؼ  ،ـ السنكية إلى اإلدارة المستخدمةبطاقة التقييبعد إرساؿ 
أك قرار اإلحالة عمى  أقدميةا بقرار منحو ك كذ في الرتبة، إف كجد ك ترتب  اإلستداعالجنكب ّح

كالرتب، كداخؿ كؿ رتبة يتـ ترتيبييـ حسب الدرجات المشغكلة، يحدد عدد  األسخؾحسب 
ترتب حسب النقاط المحصؿ عمييا مـ يتـ إعداد جدكؿ الترقية الذم  ك درجة لكحدىا كؿ

. ديسمبر مف السنة الماضية 31يجب أف يتكقؼ بتاريخ 

  يقـك رئيس المجنة اإلدارية المتساكية األعضاء باستدعاء األعضاء كتحديد جدكؿ األعماؿ

. تجتمع فيو الذمالتاريخ  ك كذا

فات المرفقة بجدكؿ الترقيـ المعد ؿبدراسة جميع الـ األعضاءالمتساكية  لجنةتقـك اؿ 
جنة محضر ؿالدراسة يحرر كاتب اؿ قىذل إمر ؿديسمبر مف السنة السابقة كع 31إلى غاية 
كبعد ذلؾ  األعضاءجنة المتساكية ؿالذم يتـ إمضاءه مف طرؼ جميع أعضاء اؿ اآلجتماع

لمتكقيع عميو التعييف  صخحياتا قطة التي ؿؿلى السل محضر المعني مـ إؿيتـ المصادقة ع
. مف ىده العممية يتـ نسخ قرارات الترقية لكؿ مكظؼ ك إبخغيا لممعنييفاإلنتياء  كعند

                                                           
، المتضمنة القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية السابؽ 10، ص  16/07/2006، المؤرخة 46د الجريدة الرسمية، العد - 1

 .الدكر
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ل الترقية في الدرجة الجديدة يعاد تصنيفو كفقا لمرقـ بعد حصكؿ المكظؼ عؿ 
في الحسباف عند الترقية في  لتأخذ األقدميةك يحتفظ بباقي  اإلستدآللي لمدرجات التي يقابميا،

 304-07مف المرسـك الرئاسي رقـ  15المادة  ليولما نصت ع ك ىدا طبقا الرتبة الجديدة 
ل في الدرجة المكافقة لمرقـ نيؼ المكظؼ الذم رقى إلى رتبة أعؿيعاد تص )كالتي جاء فييا 
كيؤخذ في  األقدميةيحتفظ بباقي  ك ىا في رتبتو األصميةدرجة التي يحكزاآلستدآللي لؿ

 (.الحسباف عند الترقية في الرتبة الجديدة

مين في الصحة العمومية  االع لألطباءالترقية في الرتبة بالنسبة 

عمى أف يضّـح سمؾ األطباء  3931-09مف المرسـك التنفيذم رقـ 21اقتضت المادة 
في الصحة العمكمية  طبيب عامريتب ىي رتبة   03العاميف في الصحة العمكمية مخمة 

في الصحة  طبيب عام رئيسكرتبة  في الصحة العمكمية، طبيب عام رئيسي،كرتبة 
مكجكدا في مقتضيات النص  أكلـ يكف كاردا  المذككرفيخحظ اف ىدا التصنيؼ ،العمكمية 
 بحيث 27/04/1991المؤرخ في 91/106رقـ  التنفيذمالمرسـك  أمسبقو  الذمالتنظيمي 

يصنؼ سمؾ األطباء العاميف   أفمف ىدا المرسـك الممغى كانت تقتضي عمى 18المادة  أف

التي  ك سمؾ الصيادلة العاميف ك سمؾ جراحي األسناف في الصحة العمكمية في رتبة كحيدة،
لصيادلة لمصحة العمكمية كا األسنافالعاميف لمصحة العمكمية ك جراحي  األطباءىي رتبة 

. ميةالعاميف لمصحة العمك

يرجع سبب ذلؾ في اعتقادنا إلى رغبة السمطات العمكمية في تحديد المياـ ما بيف 
ميستكيات المسؤكلية بتخصيص المياـ كتفرقة السمطات بيدؼ تدعيـ عممية تقسيـ مختمؼ 
العمؿ، 

                                                           
، المتضمن القانون األساسي للممارسين الطبيين 11ص  29/11/2009ف المؤرخة في  70الجريدة الرسمية ، العدد - 1

 .العمومية السابق الدكرالعامين للصحة 
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مع استعماؿ نفس الكسائؿ  أحسفتحقيؽ اليدؼ بصفة  إلىا المفيـك يرمي ىذ إف

المكاد  إلىالؾ بالرجكع األفراد ك الييئات ك يستشؼ ذكسيمة آلستعماؿ  أحسفك اعتبر انو  
كؿ رتبة مف الرتب ؿالتي خصصت 09-393رقـ  التنفيذممف المرسـك  24ك23ك22

فطبقا لمكاد ا لكحدىا دكف الفيئتيف األخريتيف، سابقا بمياـ تخصو المذككرة باألطباءالمتعمقة 
ف في الصحة العمكمية بضماف التشخيص ك العخج  األطباء العامييقـك  المذككرالتنظيـ 

 ،طيف العمالي ك المؤسسات العقابيةك حماية األمكمة كالطفكلة ك الحماية الصحية في الكس
 التأىيؿكالتربية الصحية ك إعادة  األكبئةالعامة كعمـ كالمراقبة الطبية عند الحدكد ك الكقاية 

باإلضافة إلى مساىمتيـ في الكظيفي ك التحاليؿ البيكلكجية  اآلستكشاؼك إعادة التربية ك 
، ف في الصحة العمكمية فيـ يكمّحفكفأمّحا األطباء العاميف الرّحئيسيي تككيف مستخدمي الصحة

، بضماف تطكير البرامم الكطنية لمصحة رأيناىازيادة عمى مياـ األطباء العاميف التي 
. مصمحة ك ضماف الخبرة الطبية العمكمية ك المساىمة في إعداد مشاريع اؿ

ؤسك أمّحا األطباء العامي ك زيادة عمى المياـ  ،اء في الصحة العمكمية فيـ يكمفكفف الرّح
 الكطنية  البرامم تنفيذبمتابعة كتقييـ  الرئيسييف كالتي رأيناىا سابقا،المسندة لألطباء العاميف 

  .الصحية ر ك تنمية النشاطاتصحة العمكمية ك المساىمة في تصكّح لؿ

لممادة  ك بالنسبة لممناصب العميا الخاصة باألطباء العاميف لمصحة العمكمية ، يكجد طبقا
.  مف نفس المرسـك منصب طبيب رئيس كحدة ، ك منصب طبيب منسؽ 48المادة 

. األخرلسنتعرض إلى مياـ كؿ رتبة منفصمة عف 

الترقية لرتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية 
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 1:في الصحة العمكمية  طبيب عام رئيسييرقى بصفة 

األطباء العاميف في الصحة العمكمية الديف يمبتكف خمس سنكات مف  عمى اساس الشيادة
. الخدمة الفعمية بيده الصفة كالحائزيف شيادة الدراسات المتخصصة في العمـك الطبية 

: الدراسات المتخصصة في العموم الطبية

المؤرخ في 97/291رقـ  التنفيذمق الدراسات المرسـك نظـ ىذ
 :يتضمف 27/07/1997

عمى إنشاء  األكلىإنشاء شيادة الدّحراسات المتخصّحصة في العمـك الطبية التي إقتضت مادتو 
دكرة الدراسات الطبية المسماة ك تمكف ىده الشيادة المستخدميف الطبييف مف تكممة تككينيـ 

ديف الطب  الؾ في مختمؼ مياتأىيؿ ك كفاءة إضافييف ك ذكؿ عمى قصد الحص األصمي

 اتفاقيات بحيث تقـك مؤسسة التككيف ك الييئات الصحية بإبراـ  ،ك الصيدلة ك طب األسناف
 بتككيف فتقـك بيدؼ سدّح حاجيات الييئة الصحية في مجاؿ صحي معيّحف تككف بحاجة إليو،

  الترشص دماتيا المقدّحمة ك ييخحظ أفمستخدمييا الطبييف فيو ألجؿ سدّح النقص الخاص بخ

 أف مدّحة  ليذه الدراسات ميمكف لمحائزيف عمى األقؿّح لشيادة التدرّحج في العمـك الطبية كما  

 إف كزير  الدّحراسة تتراكح مف سيداسييف إلى أربعة سيداسيات ك ذلؾ بحسب شعبة التخصّحص ،

. صة في العمـك الطبيةالتعميـ العالي ىك مف ييسمّحـ شيادة الدّحراسات المتخصّح 

 

 :الترقية عمى أساس اإلختبارات

                                                           
،المتضمن القانون األساسي للممارسين الطبيين العامين 11، ص  29/11/2009، المؤرخة في 70الجريدة الرسمية، العدد - 1

 .للصحة العمومية السابق الدكر
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في حدكد ستيف بالمائة مف  اآلختبارات أساسيرقى عف طريؽ المسابقة عمى  
يف يمبتكف سبع سنكات األطباء العاميف في الصحة العمكمية الذالمناصب المطمكب شغميا 

. مف الخدمة الفعمية بصفة طبيب عاـ في الصحة العمكمية 

أعخه بقرار مشترؾ  المذككرةا كيفيات تنظيـ ك إجراء المسابقة ك كذ اآلختباراتتحدد طبيعة 
. بيف الكزير المكمؼ بالصحة ك السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية

: الترقية لرتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية 

أساس  يرقى بصفة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمكمية عف طريؽ المسابقة عمى
الرئيسيف في الصحة  فماألطباء العاـ اإلختبارات في حدكد المناصب المطمكب شغميا،

. الديف يمبتكف خمس سنكات مف الخدمة الفعمية بيده الصفة العمكمية 

أعخه بقرار مشترؾ  المذككرةتحدد طبيعة اإلختبارات ك كدا كيفيات تنظيـ ك إجراء المسابقة 
. بيف الكزير المكمؼ بالصحة ك السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية

:  أحكام إنتقالية لإلدماج

العامكف في الصحة العمكمية  األطباءيدمم في رتبة طبيب عاـ في الصحة العمكمية ،
. المرسمكف ك المتربصكف

. في رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمكمية ، يدمممف اجؿ التأسيس األكلي لمرتبة

يف يمبتكف خمس سنكات مف الخدمة الفعمية بيده الذ العامكف في الصحة العمكمية، األطباء
. الصفة ك الحائزيف شيادة الدراسات المتخصصة في العمـك الطبية

الفعمية بيده يف يمبتكف عشر سنكات مف الخدمة الذ ،طباء العامكف في الصحة العمكميةاأل
. الصفة



التنظيم القانوني لمممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية :الفصل االول  
 

62 
 

التعيين بالمناصب العميا  : المطمب الثاني

المناصب العميا الخاصة بالممارسين العامين في الصحة العمومية و شروط اإللتحاق بيا 
1 

جمادل المانية عاـ 19المؤرخ في 03-06مف األمر رقـ 11تطبيقا ألحكاـ المادة 
بعنكاف  حدد قائمة المناصب العميا،كالمدككر أعخه،ت2006يكليك سنة 15المكافؽ 1427

: الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمكمية كاألتي

. طبيب رئيس وحدة-

. طبيب منسق-

أعخه بقرار مشترؾ بيف  48إف عدد المناصب العميا المنصكص عمييا في المادة 
يككف  العمكمية، لسمطة المكمفة بالكظيفةالكزير المكمؼ بالصحة ك الكزير المكمؼ بالمالية ك ا

أعخه في حالة نشاط عمى مستكل المؤسسات العمكمية  المذككرةشاغمك المناصب العميا 
. المؤسسات اإلستشفائية الجامعية باستمناءلمصحة 

: شروط التعيين بالمناصب العميا 

الذيف يمبمكف مخث  ،ف عمى األقؿألطباء العاميّح مف بيف ايعيف األطباء رؤساء الكحدات 
 .2مف الخدمة الفعمية بيده الصفةسنكات 

. يف يمبتكف عشر سنكات مف الخدمة الفعمية بيده الصفةاألطباء العاميف الذ

الميام المتعمقة بالمناصب العميا 
                                                           

الطبييف العاميف ،المتضمف القانكف اآلساسي لمممارسيف 13، ص 29/07/2009، المؤرخة 70الجريدة الرسمية، العدد - 1
. لمصحة العمكمية السابؽ الذكر

،المتضمف القانكف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف .14، ص 29/11/2009، المؤرخة ب70الجريدة الرسمية، العدد - 2
.. لمصحة العمكمية السابؽ الذكر
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مف القانكف األساسي 24ك23ك22زيادة عمى المياـ المنصكص عييا في المكاد 

بضماف المسؤكلية التقنية ك اإلدارية لسير الكحدة في ،يكمؼ الطبيب رئيس كحدة الخاص 

. اختصاصوإطار مجاؿ 

: بالنسبة لمطبيب المنسؽ ك زيادة عمى المياـ السابقة الذكر يكمؼ الطبيب المنسؽ بمايمي

المكضكعة تحت تنسيؽ ك تنشيط ك مراقبة النشاطات الممارسة داخؿ ىياكؿ الصحة 
. مسؤكليتو

شؼ ك العخج ك التربية الصحية في الكسطيف المدرسي  تنسيؽ ك تقييـ نشاطات الؾ

. ك الجامعي

الصيادلة العامين في الصحة العمومية 

يكظؼ الصيادلة العامكف في الصحة العمكمية عف طريؽ المسابقة عمى أساس الشيادة      
صيدلي أك  في حدكد المناصب المطمكب شغميا مف بيف المترشحيف الحائزيف عمى شيادة

ك سبؽ اف تكممنا عمى تككيف الصيادلة ك التعديخت التي طرأت  ،شيادة معترؼ بمعادلتيا
. 1عمى ىده الشيادة مف حيث سنكات التككيف

: الترقية في الرتبة

ىك ااخر كما  ،رتب03يضّـح سمؾ الصيادلة العاميف في الصحة العمكمية مخمة     
تبة صيدلي عاـ في ىي ر 393-09مف المرسـك التنفيدم رقـ  30اقتضت ذلؾ المادة 

                                                           
األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف المتضمف القانكف . 12ص  29/11/2009، المؤرخة 70الجريدة الرسمية العدد  - 1

. لمصحة العمكمية السابؽ الدكر
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رئيس في  صيدلي عامكرتبة  في الصحة العمكمية، صيدلي رئيسيرتبة  ،الصحة العمكمية
. الصحة العمكمية

  :الترقية إلى رتبة صيدلي عمم رئيسي في الصحة العمومية

في الصحة العمكمية عمى أساس الشيادة الصيادلة  ئيسيصيدلي عام ريرقى بصفة     
يمبمكف خمس سنكات مف الخدمة الفعمية بيده الصفة ك  ،الديفالعامكف في الصحة العمكمية

الحائزيف عمى شيادة الدراسات  

. المتخصصة في العمـك الطبية

الدراسات تحدد معايير إنتقاء المترشحيف لإللتحاؽ بالتككيف لمحصكؿ عمى شيادة     
المتخصصة في العمـك الطبية بقرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالصحة ك السمطة المكمفة 

. بالكظيفة العمكمية

: عن طريق المسابقة عمى أساس اإلختبارات 

في حدكد ستيف بالمائة مف المناصب المطمكب شغميا الصيادلة العامكف في الصحة       
مف الخدمة الفعمية بيده الصفة،تحدد طبيعة اإلختبارات ك  العمكمية الديف يمبتكف سبع سنكات

كدا كيفيات تنظيـ ك إجراء المسابقة بقرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالصحة ك السمطة 
. المكمفة بالكظيفة العمكمية

 

  :ميام الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية  

العاميف في الصحة العمكمية ،السابقة الذكر يقـك زيادة عمى المياـ المسندة الى الصيادلة 
الصيادلة العامكف الرئيسيكف في الصحة العمكمية بضماف الخبرات البيكلكجية،ك التسممية 
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. 1ك الدكائية 

: الترقية إلى رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية

أساس يرقى بصفة صيدلي عاـ رئيس في الصحة العمكمية عف طريؽ المسابؽ عمى  
المطمكب شغميا الصيادلة العامكف الرئيسيكف في الصحة  اإلختبارات في حدكد المناصب

 .العمكمية الديف يمبتكف خمس سنكات مف الخدمة الفعمية بيده الصفة

: ميام الصيادلة العامون الرئساء في الصحة العمومية

لعمكمية يقـك الصيادلة زيادة عمى المياـ المنكطة بالصيادلة العاميف الرئيسييف في الصحة ا
: العامكف الرؤساء في الصحة العمكمية بضماف مايأتي

. تأطير البرامم الكطنية لمصحة المتعمقة بمجاؿ تخصصيـ

إعداد ك تقييـ خطط العمؿ السنكية ألنظمة اليقظة بخصكص األدكية ك العتاد الطبي  

. األدكية ك ضماف النكعيةك المكاد الكاشفة كالدـ،ككدا ترقية الدراسات فيما يخص اقتصاد 

المناصب العميا الخاصة بالصيادلة العامون بالصحة العمومية 

بالنسبة لممناصب العميا الخاصة بالصيادلة العاميف في الصحة العمكمية فإنو طبقا لممادة 
الذم يتـ تعييف فيو الصيادلة العاميف " صيدلي منسؽ " يكجد منصب عالي كاحد ىك  44

سنكات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة ، أك يتـ تعييف  03يمبتكف عمى األقؿ  الرّحئيسييف الذيف
سنكات مف الخدمة الفعمية  10فيو أيضا الصيادلة العاميف في الصحة العمكمية الذيف يمبتكف 

. بيذه الصفة 

                                                           
، المتضمف القانكف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف 11ص  29/11/20019، المؤرخة 70الجريدة الرسمية، العدد - 1

.. لمصحة العمكمية السابؽ الدكر
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سمك جراحي األسنان العامين في الصحة العمومية 

عف طريؽ المسابقة عمى أساس الشيادة  يكظؼ جراحك األسناف العامكف في الصحة العمكمية
. 1في حدكد المناصب المطمكب شغميا مف بيف شيادة جراح أسناف اك شيادة معترؼ بيا

: الترقية في الرتبة

يرقى بصفة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية 

يف يمبتكف خمس الذ عمى أساس الشيادة جراحك األسناف العامكف في الصحة العمكمية،
راسات المتخصصة في العمـك سنكات مف الخدمة الفعمية بيده الصفة ك الحائزيف شيادة الد

الطبية، تحدد معايير إنتقاء المترشحيف لإللتحاؽ بالتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدراسات 

المتخصصة في العمـك الطبية بقرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالصحة ك السمطة المكمفة  
. ميةبالكظيفة العمك

: رتبة جراح أسنان عام رئيس في الصحة العمومية إلىالترقية 

يرقى بصفة جراح أسناف عاـ رئيس في الصحة العمكمية عف طريؽ المسابقة عمى أساس 
 العامكف الرئيسيكف في الصحة  األسنافاآلختبارات في حدكد المطمكب شغميا، جراحك 

. الفعمية بيده الصفةالعمكمية الديف يمبتكف خمس سنكات مف الخدمة 

: المناصب العميا 

 األسنان جراحينفأما  جراح أسنان منسق ومنصبكحدة،  رئيس أسناف جرّاح منصب يوجد
    العاميف الذيف يمبتكف عمى األقؿ األسناف فيـ ييعيّحنكف مف بيف جرّحاحي رؤساء الوحدات

                                                           
، المتضمف القانكف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف 29/11/2009، المؤرخة 70، العدد70الجريدة الرسمية، العدد - 1

.. لمصحة العمكمية السابؽ الدكر
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يعينكف مف  ، فيـالمنسقينجراحي األسنان  ك أمّحا، الصفةسنكات مف الخدمة الفعمية بيذه  05
سنكات مف الخدمة الفعمية 03بيف جراحي األسناف العاميف الرئيسييف الديف يمبتكف عمى األقؿ 

 10العاميف الديف يمبتكف  األسنافبيف جراحي  أيضا، مفيعينكف  أفبيده الصفة كما يمكف 
. مف الخدمة الفعمية بيده الصفة سنكات
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ماىية الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية :األولالمبحث 

المؤرخ في 09/394نظـ ىذه الفئة مف األطباء المرسـك التنفيدم رقـ          
اآلساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لسمؾ الممارسيف  المتضمف القانكف24/11/2009

كقبمو كانت ىده الفئة المدككرة خاضعة ألحكاـ 1الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية
عمى 09/394فإقتضت المادة المانية مف المرسـك التنفيدم رقـ .91/106المرسـك التنفيدم رقـ 

العمكمية في الخدمة لدل الييئات  اف يكضع الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة
العمكمية الصحية التابعة لمكزارة المكمفة بالصحة ، كما يمكف كضعيـ بصفة إستمنائية في 

كباإلضافة عمى دالؾ أجازت نفس المادة لمممارسيف .الخدمة لدل الغدارة المركزية لكزارة الصحة
مية صحية تابعة لكزارات لدل ىيئات عمكالطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية العمؿ 

اخرل غير كزارة الصحة ، أم تماما كما ىك الحاؿ بالنسبة لممستخدميف الطبييف العاميف الديف 
كيعتبر الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية . مـ دراستيـ في الفصؿ السابؽ 

،  06/03رقـ مكظفيف كىـ بذالؾ مسيريف طبقا ألحكاـ قانكف الكظيؼ العمكمي ، األمر 
يستفيدكف مف نفس الحقكؽ  المتعمقة بفئة المكظفيف ك يتحممكف نفس اآللتزامات القانكنية 

الكاردة في القانكف الصحي المتعمقة  اآللتزاماتالمعددة في ىدا القانكف باإلضافة إلى الحقكؽ ك 
بكؿ الممارسيف الطبييف 

ك عميو سنتطرؽ إلى مختمؼ أسخؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة  العاميف
. العمكمية 

: أسالك الممارسين الطبيين المتخصصينالمتعمقة ب األحكام: المطمب األول 

 رتب ىي رتبة ممارس أخصائي 03يضّم سمك الممارسين الطبيين المتخّصصين ثالثة      

                                                           
نالمتضمف 09/394،المتضمنة المرسـك التنفيدم رقـ 16،ص29/11/2009،المؤرخة في 70الجريدة الرسمية ،العدد - 1

. القانكف اآلساسي لممارسيف المتخصصيف في الصحة العمكمية
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 ك ىـ عمى. مساعد ، و رتبة ممارس أخصائي رئيسي ، و رتبة ممارس أخصائي رئيس 

 اختخؼ ريتبيـ المذككرة يقكمكف في ىياكؿ الصحة حسب تخصّحصيـ بالتشخيص ك العخج

 ك المراقبة ك البحث في مجاؿ العخج ك الكقاية ك إعادة التأىيؿ ك الكشؼ الكظيفي ك البحث

ك الدكائية ك تمؾ المتعمقة بالفـ ك األسناف، باإلضافة إلى المساىمة المخبرم ك الخبرات الطبية 
في تككيف مستخدمي الصحة ، ك إمكانية تكميفيـ بمياـ التسيير ك التقييـ ك التأطير بخكص 

مف 19مشاريع المصمحة ك مشاريع الييئة ك برامم الصحة كما نصت عمى ذالؾ المادة 
ظ اف أحكاـ ىدا المرسـك التنفيدم مختمفة بخصكص ك يخح. 09/394المرسـك التنفيدم رقـ 

كاف ينظـ  الذمتصنيؼ الممارسيف الطبييف المتخصصيف،عف أحكاـ المرسـك القديـ ك الممغى 
بحيث كانت المادة  27/04/19911المؤرخ في 91/106أم المرسـك التنفيدم رقـ  نفس الفئة،

فكانت  ف المتخصصيف بشكؿ أخر،مف المرسـك التنفيدم األخير تصنؼ الممارسيف الطبيي53
المتخصص مف رتبة الممارس المتخصص مف الدرجة األكلى،رتبة الممارس :الرتب كاآلتي 

لكف اإلختخؼ ينتيي عند ىذا .الدرجة المانية ، كرتبة الممارس المتخصص مف الدرجة المالمة
رسكميف التنفيدييف الحد ألنو بالرجكع عمى المياـ المككمة ليذه الفئة مف المستخدميف في الـ

مف المرسـك التنفيدم رقـ 54المذككريف نجدىا نفسيا بحيث اف مقتضيات المادة 
ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد اف برنامم .بإستمناء الفقرة األخيرة مف ىذه المادة09/394

المسابقات عمى اساس اإلختبارات لإللتحاؽ برتبة ممارس طبي متخصص رئيسي ك كذا رتبة 
بي متخصص رئيس، ىي منظمة بمكجب القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ ممارس ط

يحدد برامم المسابقات عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ كرتب الممارسيف  06/02/2017
اما كيفية تنظيـ المسابقات حددىا  فقد حددىا .2الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية 

                                                           
المتضمنة  106-91،المتضمنة المرسـك التنفيدم 16.،ص27/04/1991، المؤرخة في 22ة الرسمية ، العددالجريد- 1

 .القانكف اآلساسي الخاص بالممارسيف الطبييف ك المتخصصيف في الصحة العمكمية
. 07.،ص15/08/2007، المؤرخة في  51الجريدة الرسمية ، العدد - 2
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الذم يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات عمى 25/12/2005القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ كرتب الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية 

1 .

 09/394ك يخحظ أخيرا في ىذا الخصكص ، اف احكاـ المرسـك المرسـك التنفيدم رقـ 
ليده الفئة مف الممارسيف لـ تكف منظمة أك مكجكدة في احكاـ النص  استحدمت درجة بالنسبة

ممارس متخصص رئيس ك ىي درجة  91/106التنظيمي الدم سبقو أم المرسـك التنفيدم رقـ 
بحيث يمكف ترقسة بصفة ممارس متخصص  24ك  23مميز ، المنظمة بمكجب المادتيف 

سنكات عمى األقؿ بيذه 10عشر يمبتكف رئيس مميز ، الممارسيف المتخصصيف الرؤساء الذيف 
الصفة كالديف قامكا بتأليؼ منشكرات دات طابع عممي ك بيداغكجي ك أعماؿ البحث ، كدالؾ 

. ة الكطنيةبعد أخد رأم المجنة اإلستشارم

ميام الممارسين المتخصصين :المطمب الثاني

متخصصيف في إف مياـ الممارسيف اؿ ميام الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية
دم الحجة عاـ 07المؤرخ في 394-09الصحة العمكمية تحددت بمكجب المرسـك التنفيدم رقـ 

،المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف 2009نكفمبر سنة 24المكافؽ  1430
مف نفس 19لسمؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية ك قد حددتيا المادة 

، يقـك الممارسكف المتخصصكف المساعدكف ك الممارسكف المتخصصكف الرئيسيكف ك  القانكف
الممارسكف المتخصصكف الرؤساء في ىياكؿ الصحة حسب تخصصيـ ك مجاؿ إختصاصيـ 

: بالمياـ اآلتية

التشخيص ك العخج ك المراقبة ك البحث في مجاؿ العخج ك الكقاية ك إعادة التأىيؿ  

                                                           
1
يحدد  2/01/2005يعدؿ القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  ، 12/04/2005المؤرخة في ،  23الجريدة الرسمية ، العدد - 

 .كيفيات المسابقات عمى أساس اإلختبار لإللتحاؽ بسمؾ الممارسيف المتخصصيف
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ك الخبرات الطبية ك الدكائية ك تمؾ المتعمقة بالفـ  لمخبرماك الكشؼ الكظيفي ك البحث 

. األسنافك  

المساىمة في تككيف مستخدمي الصحة ك يمكف ، زيادة عمى ذالؾ إستدعائيـ لمقياـ بمياـ 
ك . تسيير مشاريع المصمحة ك مشاريع المؤسسة ك برامم الصحة ك تقييميا ك تأطيرىا

لمخحظة أف المشرع الجزائرم حدد نفس مياـ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الجدير با
. الصحة العمكمية عمى الرغـ مف إختخؼ الرتب 

ميام الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ضمن قانون الصحة الجديد 

 02كافؽ الـ1439شكاؿ عاـ 18المؤرخ  11 -18بالعكدة إلى قانكف الصحة الجديد      
المتعمؽ بالصحة يتضص أف المشرع الجزائرم حدد مياـ الممارسيف الطبييف  2018يكليك سنة 

: كمايمي1لمصحة العمكمية بصفة عامة ك يمكف أف نستخمص أحكاـ ىذه المياـ 

كصؼ أعماؿ تشخيص ك عخج ك استكشاؼ ك مكاد صيدآلنية  

السير عمى إحتراـ الممارسات الحسنة لمكصؼ  

سياسات الكطنية لمصحة ك البرامم ك األعماؿ التي يحددىا الكزير المكمؼ بالصحة  تنفيد اؿ

إخطار السمطة الصحية بكؿ حدث ذم خطر أك حدث ناتم أك ممكف أف ينتم عف استعماؿ 
 المستمزمات الطبية لغرض التشخيص أك العخج أك الكقاية،

طبقا لمتشريع ك التنظيـ  يتعيف عمى ميني الصحة اإلممماؿ لتسخيرات السمطة العمكمية
. المعمكؿ بيما 

                                                           

 .،المتضمنة قانكف الصحة الجديد السابؽ الدكر18، ص 29/07/2018، المؤرخة 46دد الجريدة الرسمية،الع -1
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تجدر المخحظة أف المشرع الجزائرم لـ يحدد مياـ الممارسيف الصحييف المتخصصيف في 
 لجميع الممارسيف الصحييف الصحة العمكمية ضمف قانكف الصحة الجديد ك إنما ذكر المياـ

. بصفة عامة

: المتعمق بالوظيف العمومي 06/06الحقوق و الواجبات المنصوص عمييا في القانون 

، يخضعكف  ألحاـ قانكف الكظيؼ إف الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية 
العمكمي فيما يتعمؽ بالحقكؽ ك الكاجبات بصفة عامة ك يخضعكف كدالؾ ألحكاـ المرسـك 

سنة  نكفمبر 24المكافؽ ؿ  1430دم الحجة عاـ  7المؤرخ في  394-09التنفيذم رقـ 
، المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لسمؾ الممارسيف الطبييف  2009

المتخصصيف في الصحة العكمية عندما يتعمؽ ببعض الحقكؽ ك الكاجبات الخاصة بيده الفئة  

. المتعمؽ بالكظيؼ العمكمي06/03كعميو سنطرح أكآل الحقكؽ  ك الكاجبات  المتعمقة يقانكف 

: الحقوق

 031-06من القانون  31إلى المادة  26الضمانات من المادة  –
. حرية الرأم مضمكنة لممكظؼ في حدكد احتراـ كاجب التحفظ المفركض عميو 
. عدـ التفرقة أك التمييز بيف المكظفيف بسبب أرائيـ أك حسبيـ أك أصميـ  
الحؽ في اآلنتماء إلي تنظيـ نقابي أك جمعية أك حزب سياسي  
أف تتأمر الحياة المينية لممكظؼ المتر شص  إلي عيدة انتخابية ك سياسية أك نقابة  آل يمكف 

. بااراء التي يعبر عنيا قبؿ أك أمناء تمؾ العيدة
. الحؽ في الحماية مف أم تيديد أك اىانة أك شتـ أمناء ممارسة كظيفتو أك بمناسبتيا 

                                                           
1

 .،المتضمنة القانكف اآلساسي لمكظيفة العمكمية السالؼ الدكر16/07/2006، المؤرخة 46ة، العدد الرسميالجريدة -
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م الخدمة يجب عمي المؤمف بسبب خطا ؼ إذا تعرض المكظؼ لمتابعة قضائية مف الغير 
أك اإلدارة العمكمية التي ينتمي إلييا أف يحميو مف العقكبات المدنية التي قد تسمط عميو ما 

. لـ ينسب ليذا المكظؼ خطا شخصي
 03-06من القانون  39إلى المادة  32الحقوق  من المادة  -ب

الحؽ في الراتب بعد أداء الخدمة المطمكبة منو 

اآلجتماعية ك التقاعد في ظؿ التشريع المعمكؿ بو الحؽ في الحماية 

اآلستفادة مف الخدمات اآلجتماعية في ظؿ التشريع المعمكؿ بو 

  الحؽ في التككيف ك تحسيف المستكل ك الترقية في الرتبة خخؿ حياتو المينية

لحؽ في ممارسة ميامو في ظركؼ عمؿ تضمف لو الكرامة ك الصحة ك السخمة العمكمية 

م عطمة سنكية مدتيا مخمكف يكما مرة كاحة في السنة الحؽ ؼ

الحؽ في العطؿ األسبكعية في ظؿ التشريع المعمكؿ بو 

 1:الحقوق المحددة ضمن القوانين الخاصة بالممارسين الطبيين المتخصصين 

 يككنكف ممزميف بعمؿ ليمي اك مداكمة النقؿ عندما
 اإلطعاـ مجاني لمستخدمي المداكمة الخدمات في مجاؿ اإلطعاـ في ىياكؿ الصحة ك يككف

يمـز الممارسكف الطبيكف المتخصصكف في الصحة العمكمية بإرتداء البدلة الطبية : المباس
أمناء ممارسة مياميـ 

التغطية الصحية الكقائية في إيطار طب العمؿ  

                                                           
،المتضمف القانكف األساسي لمممارسيف الطبييف 16، ص 29/11/2009، المؤرخة 70 الجريدة الرسمية، العدد- 1

 .المتخصصيف لمصحة العمكمية السالؼ الدكر
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يستفيد الممارسكف الطبيكف المتخصصكف في الصحة العمكمية مف حماية خاصة 
ناء القياـ بمياميـ ك يستفدكف في ىدا اإلطار مف مساعدة السمطات المعنية بمناسبة ك اث

. خاصة عندما يقكمكف بالخبرة الطبية ك المعاينة الطبية الشرعية

يستفيد الممارسكف الطبيكف المتخصصكف في الصحة العمكمية مف رخص الغياب 
الكطني أك الدكلي ك التي  دكف فقداف الراتب لممشاركة في المؤتمرات كالممتقيات دات الطابع

تتصؿ بنشاطاتيـ المينية حسب الكيفيات ك الشركط المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ 
بو 

:  الواجبات 

يخضع الممارسكف المتخصصكف في الصحة العمكمية بشكؿ عاـ لنفس الكاجبات         
العمزمي  المفركضة عمى المكظفيف بصفة عامك ك المنصكص عمييا ضمف قانكف الكظيؼ

: ك المممممة فيمايمي 06/03

يجب عمى المكظؼ تأدية ميامو ، ك احتراـ سمطة الدكلة ك فرض احتراميا 

  يجب عمى المكظؼ أف يمارس المينة بكؿ أمانة ك بدكف تحيز
يجب عمى المكظؼ تجنب كؿ فعؿ يتنافى مع طبيعة ميامو ك لك كاف ذلؾ خارج الخدمة  

بسمكؾ آلئؽ ك محتـر يجب عمى المكظؼ أف يتسـ 

استمناء الضركرة ك آل يتحرر مف كاجب السر  يجب عمى المكظؼ اآللتزاـ بالسر الميني،
الميني  إآل ترخيص مكتكب مف السمطة الرسمية 

عمى المكظؼ أف يسير عمى حماية الكمائؽ اإلدارية ك عمى أمنيا، حيث يمنع كؿ إخفاء أك 
دارية ك يتعرض مرتكبيو إلى عقكبات تأديبية تحكيؿ  أك إتخؼ أك مستندات أك كمائؽ إ
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يتعيف عمى المكظؼ أف يحافظ عمى ممتمكات اإلدارة في إطار ممارستو ، ك آل يستعممو في 
  أغراض شخصية أك أغراض خارج المصمحة

يجب عمى المكظؼ أف يتعامؿ باألدب ك اآلحتراـ في عخقتو مع رؤسائو ك زمخئو  

ك مرؤكسيو  

تحت قائمة المتابعة الجزائية طمب أك اشتراط ىدايا أك ىبات بطريقة  يمنع عمى المكظؼ 
 .مباشرة أك بكاسطة شخص آخر مقابؿ تأدية خدمة في إطار ميامو

 المتخصصينالواجبات المنصوص عييا ضمن القوانين الخاصة بالممارسين الطبيين 
 1لمصحة العمومية 

. إحتراـ النظاـ الداخمي لممؤسسة التي يعممكف بيا 

  .مكاكبة التطكر الطبي مف أجؿ تكفؿ احسف بالمرضى

. المساىمة في تككيف ك تأطير مستخدمي الصحة 

. المساىمة في تصكر البرامم الكطنية لمصحة ك السير عمى تطبيقيا

إعداد الحصيمة السنكية لمنشاطات  

تقديـ عخج متخصص دك نكعية  

اآلستعداد الدائـ لمعمؿ 

مية داخؿ المؤسسات الصحية القياـ بالمداكمات التنظي

                                                           
مف القانكف األساسي لممكظفيف المتخصصيف ،المتض17، ص 29/11/2009، المؤرخة 70 الجريدة الرسمية ، العدد- 1

 .لمصحة العمكمية السالؼ الدكر
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في الصحة العمكمية بإرتداء البدلة الطبية أمناء  المتخصصكف يمـز الممارسكف الطبيكف 
. ممارسة مياميـ

بسمك الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية  اإللتحاق:المبحث الثاني

شروط اإللتحاق بسمك الممارسين المتخصصين :المطمب األول

: شروط لمتوظيف-

كأصؿ عاـ تقصر الدكؿ المختمفة كظائفيا العامة عمى مكاطنييا : الجنسية الجزائرية     
ليا مف جانب مف يشغمكف كظائفيا  الكآلءحرصا منيا عمى سالمتيا ك أمنيا بما يتطمب تكافر 

 األجانبمنافسة  العامة ، ك ذلؾ فضاؿ عف حماية األيدم العاممة الكطنية ك الحيمكلة دكف 
 1. لممكاطنيف في ىذا المجاؿ المتصؿ بمصالص الكطف ك أمنو ك سالمتو

 األساسيمف القانكف  57المادة  خخؿكقد أخذ المشرع الجزائرم بيذا المبدأ حيث اشترط مف 
، ك ىذا كمبدأ  الجزائرية فة عامة أف يككف متمتعا بالجنسيةلمكظيفة العمكمية فيمف يشغؿ كظي

، بمعنى أف المشرع لـ يقـ بالتحديد أك التميز بيف ما إذا كاف  قتفصيمتعاـ دكف الخكض في 
لجنسية المكتسبة ، ك إذا كاف كذلؾ فما ىي  فقط أك حتى األصميةالمطمكب ىنا ىك الجنسية 

ك كفقا لما سبؽ ك طبقا لعمكمية نص  . المطمكبة فيما يخص الجنسية المكتسبة اآلشتراطات
يجكز لغير الحائزيف لمجنسية الجزائرية سكاء كانت جنسية آل المذككرة أعالو فإنو  57المادة 
ىذا ك يتـ إمبات رابطة الجنسية الجزائرية مف  .العامةالكظائؼ  تكلي مكتسبةجنسية  أك أصمية

زائرية المختصة كفؽ إجراءات الييئات القضائية الم خخؿ شيادة الجنسية التي تسمـ مف طرؼ
. محددة

  التمتع بالحقوق المدنية
                                                           

1
، دار الكتب القانكنية ،  الموسوعة العممية في نظام العاممين المدنيين بالدولةف عمي ك احمد فاركؽ الحاميمي ، حس محمد - 

 .10، ص2006مصر، 
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سابؽ  30-30مف القانكف  57مف المادة  30كرد ىذا الشرط صراحة في أحكاـ الفقرة       
إلى أف عدـ التمتع بالحقكؽ المدنية يعكد مرده إلى العقكبات التكميمية  اإلشارةالذكر ، ك تجدر 

ك ىذا شرط يقتضي مف   العقكبات 4المنصكص عمييا في أحكاـ قانكف 

لكظيفة عمكمية قبؿ   المرشصؽ إجراء تحقيؽ أكلي حكؿ سيرة ك أخخ المعنية بالتكظيؼ اإلدارة

ؾ ك كظائؼ ، إذ أنو ساآلأالمسبؽ يخص كؿ  اإلدارملتحاقو بيا ، أف اشتراط التحقيؽ ك أمناء إ
أنو يمكف أف تكضص " سابؽ الذكر نجدىا تنص عمى  30-30 األمرمف  55ك باستقراء المادة 

، ...نظرا لخصكصيات بعض األسخؾ شركط التكظيؼ.الحاجة األساسية الخاصة عند القكانيف 

مف  . " بيا عمى إجراء تحقيؽ إدارم مسبؽ اآللتحاؽالتي يتكقؼ  األسخؾكما يمكنيا أف تحدد 
المسبؽ يتـ إعداده كفقا لمحاجة ك  اإلدارمأف التحقيؽ  جنص المادة المذككرة أعالو نستنت خخؿ

ؾ ، ساآلالخاصة ، بمعنى أنو آل يخص كؿ الكظائؼ ك األاألساسية طبقا لمقتضيات القكانيف 
 األمنيةبالكظائؼ  اآللتحاؽالمسبؽ بشكؿ بارز ضمف  اإلدارميظير التحقيؽ  اإلطارك في ىذا 

 30ق في فقرتيا خرل تنص ذات المادة المذككرة اعخمف جية أ . ك ذات الصمة بالدفاع الكطني
مية إذا كانت شيادة سكابقو القضائية تحتكم عمى يمكف تكظيؼ أيا كاف في كظيفة عمك آلأنو 

إف اشتراط الصحيفة القضائية ضمف  . بيا اآللتحاؽتتنافى ك ممارسة الكظيفة المراد  مخحظات
المسبؽ ك ذلؾ مف  اإلدارملمكظيفة العمكمية يصب في خانة التحقيؽ  لممرشص اإلدارمالممؼ 

 . األقؿالناحية الشكمية عمى 

: الخدمة الوطنيةالوضعية اتجاه 

مف   -مرشصعمى كؿ  37المذككرة سابقا في فقرتيا  57المادة  خخؿالمشرع مف  رحص       
                                               لكظيفة عمكمية مطالب بتكضيص كضعيتو تجاه الخدمة الكطنية ، حيث ينبغي أف  -جنس ذكر 
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 1974لكطنية طبقا لقانكف الخدمة الكطنية الصادر سنة تجاه الخدمة ا تككف كضعيتو منتظمة 
. 1ك يستكم أف يككف المرشص مؤديا لمخدمة الكطنية أك معفى منيا ألي سبب كاف أك كاف مؤجخ

لشغؿ الكظيفة  األساسيةعتبر شرط السف مف الشركط إ :السن و القدرة البدنية و الدىنية 
 العمكمية ، حيث تنص معظـ التشريعات الخاصة بالكظيفة العمكمية عمى ضركرة أف يككف

بالغا مف العمر سنا محددة ، يمكنو مف تحمؿ تبعات الكظيفة ك يدرؾ مسؤكليتيا ،   المرشص

 . ك يميز في تصرفاتو بيف المصمحة العامة لمدكلة ك المصمحة الخاصة

الكاجب  أف يحدد الشركط  األصيؿالدكلة في مباشرة كظائفيا فمف حؽ  ك باعتبار المكظؼ عند
ك تحديد شرط  تكفرىا في حؽ ىذا النائب ك مف بينيا شرط السف ، فيك شرط بدييي ك منطقي

السف يختمؼ مف دكلة إلى أخرل ، كمف كظيفة إلى أخرل ، ك كقاعدة عامة حدد المشرع 
. العمكمية بممانية عشرة سنة كاممة لتكلي الكظيفة األدنىالجزائرم أف السف 

 المرشصالعاـ لمكظيفة العمكمية أف يككف  األساسيمف جية أخرل اشترط المشرع في القانكف 
ك ممارسة  لمكظيفة العمكمية لديو القدرة عمى القياـ بأعبائيا أك تمبت لو المياقة الصحية لمباشرة 

. الكظيفة العمكمية المطمكب شغميا

درة البدنية ك الذىنية المطمكبة لممارسة كظيفة عمكمية معينة عف طريؽ تقديـ ك يتـ إمبات الؽ
، ك غير مصاب تؤكد بأف المعني سميـ ، مسممة مف طبيب عاـ ممارس ك محمؼ شيادة طبية

. المطمكبة بأم مرض أك عاىة تتنافى ك ممارسة ميامو إلى جانب المكصفات الطبية األخرل 

مف الخصائص المميزة لقانكف الكظيفة : التأىيل المطموب لاللتحاق بالوظيفة العمومية
أف يشغؿ الكظيفة بأم  يمكف آلالعمكمية أنو أخذ بكصؼ ك ترتيب الكظائؼ العامة ، ك مف مـ 

الحصكؿ عمى مؤىؿ عممي  مف استكفى مكاصفاتيا ، ك مف ىذه المكصفات  طريؽ كاف إآل

                                                           
1
 . المتضمف قانكف الخدمة العسكرية103-74األمر  المتضمف 15/11/1974، المؤرخة 55العدد الجريدة الرسمية ، - 
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التي يختص بيا كؿ  الصخحياتلتأىيؿ المطمكب مرتبط بالمياـ ك ذلؾ أف مستكل ا مناسب
لشغؿ  المرشصك عميو يجب أف يستكفي  . سمؾ أك رتبة مصنفة في قائمة الكظائؼ العمكمية

الكظيفة العمكمية اشتراطات شغميا ، إذ أنو لكؿ سمؾ كظيفي أك رتبة كظيفية طابع خاص ، 
في حيف بعض الكظائؼ تتطمب مجرد  حيث تتطمب بعض الكظائؼ مؤىؿ عممي عالي ،

 57المادة  خخؿأكد المشرع الجزائرم مف  اإلطارك في ىذا  . بالقراءة ك الكتابة فقط اإللماـ
التأىيؿ بشيادات  إمباتبالرتبة عمى  اآللتحاؽسالؼ الذكر عمى أنو يتكقؼ  30-30 األمرمف 

 خخؿالجزائرم لـ يحدد مف  إلى أف المشرع اإلشارةك تجدر  . أك إجازات أك مستكل تككيف
الكظيفية  األسخؾلمطمكبة لشغؿ ا المؤىختالعاـ لمكظيفة العمكمية طبيعة  األساسيالقانكف 

التي يعادل عددىا  ك ضمف القكانيف الخاصة بيذه األسخؾإلييا  باإلشارةالمختمفة ، ك إنما قاـ 
 المكاصختأسالؾ  أإلدارةقانكنا التي نذكر منيا القانكف الخاص بالمكظفيف المنتميف  38

، أك القانكف المتعمؽ بمكظفي   شبو الطبي بأسخؾك القانكف الخاص الخسمكي ك  السمكية 
القانكف الخاص  أك،   الكطني باألمفالخاصة  ، أك القانكف الخاص باألسخؾ  المدنية الحماية 

 1....المنتميف ألسالؾ التعميـ العالي ظفيف بالمك

. 2متخصصبممارس طبي  لخلتحاؽشركط التكظيؼ الخاصة -

لمصحة العمكمية  الخاصكفزيادة عمى الشركط العامة في التكظيؼ يخضع الممارسكف      
دم الحجة عاـ  7المؤرخ في  394-09جاءت ضمف المرسـك التنفيدم عمى شركط خاصة 

،المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف 2009نكفمبر سنة  24المكافؽ  1430
: المنتميف لسمؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية ك المممممة فيمايمي

رؼ بمعادلتيا  ات الطبية المتخصصة أك شيادة معتشيادة الدراس
                                                           

1
نالمتضمنة القانكف اآلساسي لمكظيؼ العمكمية السالؼ 8، ص 16/07/2006المؤرخة بتاريخ  ،46الجريدة الرسمية، العدد - 

 .الدكر
2
،المتضمنة القانون األساسي للممارسين المتخصصين 18، ص 29/11/2009، المؤرخة بتاريخ 70الجريدة الرسمية، العدد - 

 .السالف الدكر
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. األساتذة المساعديف اإلستشفائييف الجامعييف

 :ة المتخصصةشيادة الدراسة الطبي

يتضمف  27/07/1997المؤرخ في  97/291 رقـ التنفيذم المرسـك الدّحراسات ىذه نظّحـ      
إنشاء  عمى األكلى مادتو اقتضت الطبية الذم العمـك في المتخصّحصة الدّحراسات شيادة إنشاء
 الشيادة ىذه تمكف ، ك" دكرة مابعد التدرج المتخصصة" المسماة  الطبية الدراسات دكرة

 إضافييف كفاءة ك تأىيؿ عمى الحصكؿ قصد األصمي تككينيـ مف تكممة الطبييف المستخدميف
التككيف  مؤسسة تقـك األسناف ، بحيث طب ك الصيدلة ك مياديف الطب مختمؼ في ذلؾ ك

 معيّحف صحي مجاؿ في الصحية الييئة حاجيات سدّح  بيدؼ بإبراـ اتفاقية الصحية الييئات ك 
 بخدماتيا الخاص النقص سدّح  ألجؿ فيو الطبييف مستخدمييا فتقـك بتككيفإليو ،  بحاجة تككف

المقدّحمة  

 الطبية العمـك في التدرّحج لشيادة األقؿّح  عمى لمحائزيف ميمكف الدراسات ترشص ليذهـكيخحظ أف اؿ
التخصّحص ،  شعبة بحسب ذلؾ ك سيداسيات أربعة إلى سيداسييف مف تتراكح الدّحراسة مدّحة كما أف

. الطبية  العمـك في المتخصّحصة الدّحراسات شيادة ييسمّحـ مف ىك العالي التعميـ كزير إف ك

العموم الطبية  اإلقامة في 

 03/07/20111في  المؤرّحخ11/236رقـ  التنفيذم المرسـك الطبية العمـك في اإلقامة نظّحـ     

مينظّحمة  ذلؾ قبؿ كانت أف بعد ىذا الطبية ك العمـك في لممقيـ األساسي القانكف تضمفالـ
القانكف األساسي  المتضمف27/04/1996المؤرخ في  96/149رقـ  التنفيذم المرسـك بمكجب

 اليياكؿ الميقيميف في األسناف جرّحاحي ك الصيادلة ك األطباء ييعيّحف ك ،لممقيـ في العمـك الطبية

                                                           
1
،المتضمف 11/236،المتضمنة المرسـك التنفيدم 13، ص 06/07/2011في  المؤرّحخة ، 34 العدد ، الرّحسمية الجريدة - 

 القانكف األساسي لممقيـ في العمـك الطبية
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ر ك البيداغكجية المّحجاف لدل الميعتمدة التككيف ىياكؿ ك الجامعية ستشفائيةاإل  مشترؾ ذلؾ بمقرّح
. فييا  يعيّحنكف التي ستشفائيةاإل المؤسسة مسؤكؿ ك الطب كمية عميد بيف

 لمؤسسة تسييرىـ يؤكؿ بحيث فييا درسكا التي الطب لكمية منتميف المذككريف فيبقى المقيميف
 بتككينيـ ، لكف المتصمة األخرل األعماؿ كؿّح  ك البيداغكجية النشاطات يخصّح  التككيف فيما

العخج  بنشاطات تعمؽ فيما ذلؾ ك فييا يعيّحنكف التي اآلستشفائية لممؤسسة راجع يصبص تسييرىـ
.  ك الركاتب ك العطؿ

 التعميـ كزير مشترؾ بيف بقرار باإلقامة اآللتحاؽ لمسابقة المخصّحصة المناصب عدد يحدّحد ك
  بالتككيف الخاصة الطب كميّحات قدرات ك المالية لإلعتمادات بالنظر الصحة كزير ك العالي

.  الصحة  كزارة طرؼ مف تخصّحص كؿّح  في عنيا الميعبّحر اآلحتياجات ك

رقـ  التنفيذم المرسـك مف 05 المادة عدّحدتيا فقد ، باإلقامة اآللتحاؽ شركط بخصكص ك أمّحا
 طريؽ مسابقة عف المتخصصة الطبية الدراسات بدكرة اآللتحاؽ يتـ: " بنصيا مايمي  11/236

: ااتية  الشركط فييـ تتكفر الذيف لممترشحيف مفتكحة اختبارات أساس عمى كطنية

 األسناف أك جراحة أك الصيدلة أك الطب في التدرج طكر في الدراسات حامميف شيادة يككنكا أف
بمعادلتيا  معترؼ شيادة

العالي  بالتعميـ المكمؼ الكزير مف بقرار تحدد التي البيداغكجية المعايير يستكفكا أف

ك تجدر  ليا يترشحكف التي الكظائؼ لممارسة الذىنية ك البدنية األىمية شركط يستكفكا أف
 بصفة المتخصّحصة إمّحا الطبية الدّحراسات بشيادة الميتكج تككينيـ عقب المقيميف يعيّحف اإلشارة أنو

 استشفائي جامعي مساعد أستاذ بصفة إمّحا العمكمية ك الصحة في مساعد متخصّحص ممارس
العمكمية  الصحة مؤسسات في الطبية العمـك في المقيميف كضعية إلى بالنظر باحث، ك
التزامات أيضا  عمييـ رتّحب الذم التنظيـ حقكؽ أكجدىا مف ىؤآلء أعخه، يستفيد المذككرة
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بالتزاماتيـ  اإلخخؿ حالة في تأديبية قكاعد ك كذا 

حقوق المقيمين   

 ضركرم تطبيقي ك نظرم بتككيف فييا عييّحنكا التي المؤسسات في المقيميف يستفيد       
 إطار في يككنكف عندما النقؿ مف يكما، ك 30 مدّحتيا سنكية عطمة مف ك لممارسة مينتيـ

المداكمة،   بمناسبة مجانا األخير ىذا يككف أف عمى اإلطعاـ مجاؿ في خدمات كمف المداكمة

 إطار في الكقائية الصحية التغطية كذا مياميـ ك ممارسة أمناء الطبية بالبذلة المّحباس الخاص ك
 أك شتـ أك إىانة أك تيديد مف إليو يتعرّحضكف قد الصحية ممّحا الييئة حماية مف ك طب العمؿ

 تكقؼ مف اآلستفادة يمكنيـ كما. بمياميـ  قياميـ أمناء طبيعتو كانت ميما قذؼ أك اعتداء
رة الدّحراسة ألسباب البيداغكجية،  المّحجنة رأم ك كمية الطب عميد مف بترخيص ذلؾ ك قانكنا مبرّح

التنفيذم رقـ  مف المرسـك 19 لممادة الرّحاتب طبقا تكقيؼ يتّـح  الحالة ىذه في أنو لكف ييخحظ
البخد  بداخؿ لمتككيف حالة انتداب في بالكضع اآلستفادة بإمكانيـ ذلؾ إلى إضافة ك. 236/11

التابعيف  األصمية المؤسسة مف حقكقيـ مف اآلستفادة الحالة في ىذه في يستمركف ك بخارجيا أك
اآلستدعاء  عقب أك الكطنية الخدمة أداء عقب المتخصّحص التككيف مكاصمة ييمكنيـ ليا، كما

ـي  بالنسبة ليا ـي  بالنسبة أمّحا . الرّحجاؿ قيميف لم عمى  بناء يستفدف فإنيف ، المتزكجات قيمات لم
األسبكع  مف الصحية ابتداء الييئات في المداكمة مف إعفائيف يتّـح  ك األمكمة عطمة مف طمبيف
الحمؿ،  مف  العشريف ك المامف

 . لمرّحضاعة الساعي المخصّحص الحجـ مف ذلؾ إلى باإلضافة يستفدف ك 

متو فقد المقيميف يتقاضاه الذم الرّحاتب يخصّح  فيما ك  التنفيذم المرسـك مف نفس 30 المادة فصّح
يا التشخيص  ك نشاطات العخج في مشاركتيـ بعنكاف المقيمكف يتقاضى: " يمي  ما بنصّح
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، راتبا  المكجية التطبيقية ك األشغاؿ ك التعميـ ك التدرّحج بعد التككيف ما ك البحث ك الكقاية ك
يحسب استنادا إلى راتب الممارس المتخصص المساعد في الصحة العمكمية بدكف درجة حسب 

: األتية النسب 

 % 65  األكلى السنة في مقيـ

 % 15المانية السنة في مقيـ

 % 40  المالمة السنة في مقيـ

 % 90 الخامسة ك الرابعة السنتيف في مقيـ

المذككر ،  الرّحاتب ىذا بالمائة مف المخميف ييخصـ نسبة فإنو الجامعية السنة إعادة حالة في    
 فترة طيمة لراتبو ذلؾ جرّحاء يفقد فإنو الطرد أك بعقكبة التكقيؼ المقيـ تأديب حالة في أنو كما

ر الغياب غير حالة في ك. الطرد  أك التكقيؼ  عدد بحسب المقيـ راتب مف ييخصـ فإنو المبرّح
 المذككرة النسب كفؽ لممقيميف تيمنص فيي ، األداء. تحسيف  عخكة أمّحا فييا تغيّحب التي األياـ

 العمكمية الصحة في المتخصّحصيف بالنسبة لمممارسيف بيا المتعامؿ الكيفية حسب أعخه ك
 المتعمقة التعكيضات بخصكص أمّحا ك. تنقيط المقيميف  ك تقييـ إلى بالنظر صرفيا يتّـح  بحيث

 في المستخدميف كباقي اإلدارم لمتنظيـ طبقا المقيميف منيا العدكل ، فيستفيد خطر ك بالمداكمة
 اآلجتماعي الضماف خدمات مف المقيميف إلى استفادة اإلشارة تجدر ك. المعنية  الصحية الييئة
. التنفيذم  المرسـك نفس مف 33 لممادة طبقا

المقيمين  التزامات

 مسؤكلية تحت ك األساتذة سمؾ إشراؼ تحت بالمشاركة تككينيـ برامم إطار في المقيمكف ييمـز  

 المداكمة ك ، الكقاية ك التشخيص ك بالعخج الكامؿ التكقيت حسب بالقياـ المصمحة رئيس

 العمـك لطمبة المكجية أك التطبيقية األعماؿ تدريس ك البحث ك المصمحة مداكمة ك اآلستعجالية
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   البحث ك البيداغكجية في التككّحف أيضا عمييـ ك ، الطبييف شبو المستخدميف تككيف ك الطبية

 التي التككيف مؤسسات تحدّحده آخر نشاط كؿّح  في المحاضرات ك الممتقيات في المشاركة خخؿ

 أنصاؼ مف عشرة قدرىا أسبكعية تككيف ك عمؿ بفترة أيضا ييمزمكف كما ، فييا ميسجميف ىـ
ك ىـ ممزميف باحتراـ النظاـ ،  المداكمة خدمة في مشاركتيـ عمى باإلضافة ذلؾ األياـ ك

 بيا كيمِّفكا التي المياـالداخمي لمييئات التي عينكا فييا ك عمييـ في كؿ اآلحكاؿ القياـ بتأدية 
 الدّحاخمي النظاـ في القكاعد المنظمة احتراـ سيرىا ، ك لحيسف كذا المصمحة ك آلستمرارية ضمانا
اإلدارييف  المستخدميف األساتذة ك سمؾ إزاء كاجباتيـ عمييـ تفرض التي المذككرة لمييئات

. الصحية  الييئات ليذه المرضى ك 

 :العميا الترقية و التعين بالمناصب:المطمب الثاني

سنتطرؽ في ىدا المطمب لمكضكع الترقية مف رتبة إلى رتبة ك كذالؾ الترقية في الدرجة حسب 
 .القكانيف المعمكؿ بيا

يخضع الممارسيف المتخصصيف لنفس اإلجراءات فيما  :شروط الترقية في الدرجة والرتبة 
ميف لمصحة العايخص الترقية في الدرجة ك التي سبؽ ك تكممنا عنيا في شؽ الممارسيف 

. 29/09/2007المؤرخ في  304-07العمكمية ك التي نظميا المرسـك الرئاسي 
 

الترقية في الرتبة  
أخصائي  ممارس رتبة ىي رتب  مخمة المتخصّحصيف الطبييف الممارسيف سمؾ يضّـح          

 . رئيس أخصائي ممارس رتبة ك ، رئيسي أخصائي ممارس رتبة ، كمساعد
 
  بالتشخيص تخصّحصيـ حسب الصحة ىياكؿ في يقكمكف المذككرة ريتبيـ اختخؼعمى  ىـ ك

الكظيفي  الكشؼ ك التأىيؿ إعادة ك الكقاية ك العخج مجاؿ في البحث ك المراقبة العخج ك ك
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 إلى ، باإلضافة األسناف ك بالفـ المتعمقة تمؾ ك الدكائية ك الطبية الخبرات ك البحث المخبرم ك 
 التأطير ك التقييـ ك التسيير بمياـ تكميفيـ ، ك إمكانية الصحة مستخدمي تككيف المساىمة في

 19 المادة ذلؾ عمى نصّحت كما الصحة برامم ك الييئة مشاريع ك المصمحة بخصكص مشاريع
 مختمفة التنفيذم المرسـك ىذا أحكاـ أف ييخحظ ك. 09/394رقـ  التنفيذم مف  المرسـك

ـي  بخصكص تصنيؼ  الميمغى ك القديـ المرسـك أحكاـ ، عف المتخصّحصيف الطبييف مارسيف ال
 27/04/1991المؤرخ في  91/106رقـ  التنفيذم المرسـك ينظـ نفس الفئة، أم كاف الذم

 الطبييف الممارسيف تصنّحؼ األخير التنفيذم المرسـك ىذا مف 53بحيث كانت المادة 
 األكلى الدرجة مف المتخصّحص الممارس رتبة : كااتي الرتب بشكؿ أخر، فكانت المتخصّحصيف

 الدرجة مف المتخصّحص الممارس رتبة المانية، ك الدرجة مف الممارس المتخصّحص رتبة ك ،
 مف الفئة ليذه المككمة المياـ إلى بالرّحجكع ألنو الحدّح  ىذا عند ينتيي لكف اآلختخؼ . المالمة

 54 المادةمقتضيات  أف بحيث نفسيا نجدىا المذككريف التنفيذييف في المرسكميف المستخدميف
 مف 19 بالمادة الخاصة تمؾ مع متطابقة تككف تكاد 91/106رقـ  المرسـك التنفيذم مف

 ىذا في اإلشارة تجدر ك. المادة ىذه مف األخيرة الفقرة باستمناء 09/394التنفيذم رقـ  المرسـك
 متخصّحص طبي ممارس برتبة لخلتحاؽ اآلختبارات أساس عمى المسابقات أف برامم الصدد

المشترؾ  الكزارم القرار بمكجب منظمة رئيس، ىي متخصّحص طبي ممارس رتبة رئيسي ك كذا
بسمؾ  لخلتحاؽ اآلختبارات أساس عمى المسابقات برامم يحدّحد  06/02/2007في  المؤرّحخ

سابقات  الـ تنظيـ كيفية العمكمية ، أمّحا الصحة في المتخصّحصيف الطبييف الممارسيف ك رتب 

  يعدؿ القرار الكزارم المشترؾ 25/12/2005في  المؤرّحخ المشترؾ الكزارم القرار حدّحدىا فقد

 أساس اآلختبارات عمى المسابقات تنظيـ كيفيات يحدّحد الذم 02/01/2005في  المؤرّحخ
. العمكمية  الصحة في المتخصّحصيف الطبييف الممارسيف ريتب ك بسمؾ لخلتحاؽ
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إستحدمت   09/394رقـ  التنفيذم المرسـك أحكاـ أف ، الخصكص ىذا في أخيرا ييخحظ ك
التنظيمي  النصّح  أحكاـ في مكجكدة أك منظمة تكف لـ الممارسيف مف الفئة ليذه بالنسبة درجة
" رئيس مميز متخصّحص ممارس" درجة  ىي ك 91/106رقـ  التنفيذم المرسـك أم سبقو الذم

، مميز متخّصص رئيس ممارس بصفة ترقية يمكف بحيث 24 ك 23 المادتيف بمكجب المنظمة
 الذيف ك الصفة بيذه عمى األقؿ عشرة سنكات يمبتكف الذيف الرؤساء المتخصّحصيف الممارسيف

 رأم أخذ بعد ذلؾ ك ، أعماؿ البحث ك بيداغكجي كعممي  طابع ذات منشكرات بتأليؼ قامكا
 الكطنية  اآلستشارية المّحجنة

التعيين بالمناصب العميا  

سنتطرؽ في ىدا المطمب إلى مختمؼ أنكاع المناصب العميا الخاصة يسمؾ الممارسيف       
 .الطبييف المتخصصيف ك كذالؾ إلى إجراءات اإللتحاؽ بيا 

:  المناصب العميا

تخصّح  عميا يكجد مخمة مناصب 09/3941رقـ  التنفيذم المرسـك مف 24 لممادة طبقا
، ، كمنصب  كحدة رئيس منصب العمكمية ىي الصحة في المتخصّحصيف الطبييف الممارسيف

بيذه  المستفيدكف المستخدمكف يككف ك . مفتش عمؿ طبيب منصب رئيس مصمحة ، ك
الييئات  دكف الصحية العمكمية الييئات مستكل عمى الخدمة في المذككرة العميا المناصب

ّـح التعييف في ىده مف نفس المرسـك التنفيدم، ك  30الجامعية بحكـ المادة  اآلستشفائية يت
 .المناصب العميا المدككرة بقرار مف كزير الصحة

 

 
                                                           

1
،المتضمنة القانكف اآلساسي لمممارسيف المتخصصيف 19، ص29/11/2009، المؤرخة في 70الجريدة الرسمية ، العدد - 

 .في الصحة العمكمية،السابؽ الدكر
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التعيين بالمناصب العميا 

 عمى يمبتكف الذيف الرّحئيسييف المتخصّحصيف بيف الممارسيف مف الكحدات رؤساء تعييف يتّـح        
 .الصفة  بيذه الخدمة الفعمية مف مخمة سنكات األقؿ

 األقؿ عمى يمبتكف الذيف الرّحئيسييف المتخصّحصيف بيف الممارسيف مف الكحدات رؤساء تعييف يتّـح 
 المساعديف المتخصّحصيف الممارسيف مف الصفة ، أك بيذه الخدمة الفعمية مف مخمة سنكات

. الصفة  بيذه الفعمية الخدمة مف خمسة سنكات يمبتكف الذيف

 األقؿ عمى الذيف يمبتكف الرّحئيسييف المتخصّحصيف الممارسيف بيف المصالص مف رؤساء يعيّحف
. الصفة  بيذه الفعمية الخدمة مف خمسة سنكات

 الذيف العمؿ طب في الرّحئيسييف المتخصّحصيف الممارسيف بيف مف المفتشكف العمؿ يعيّحف أطباء
الممارسيف  مف الصفة ، أك بيذه الفعمية الخدمة مف مخمة سنكات األقؿ يمبتكف عمى

 .الصفة بيذه الفعمية الخدمة مف سنكاتخمسة  يمبتكف الذيف العمؿ طب في المتخصّحصيف

 مف الفئة ليذه بالنسبة استحدمت درجة 09/394رقـ  التنفيذم المرسـك أحكاـ ك يخحظ أف
 المرسـك أم سبقو التنظيمي الذم النصّح  أحكاـ في مكجكدة أك منظمة تكف لـ الممارسيف
 المادتيف بمكجب المنظمة" مميزرئيس  متخصّحص ممارس" كىي درجة  91/106رقـ  التنفيذم

 المتخصّحصيف مميز ، الممارسيف متخصّحص رئيس ممارس بصفة ترقية يمكف بحيث24 ك 23
 طابع ذات منشكرات بتأليؼ قامكا الذيف ك الصفة بيذه عشرة عمى األقؿ يمبتكف الذيف الرؤساء
. الكطنية  اآلستشارية المّحجنة رأم أخذ بعد ذلؾ ك ، أعماؿ البحث ك بيداغكجي ك عممي

: الميام المتعمقة بالمناصب العميا
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دم الحجة عاـ  7المؤرخ في  394-09مف المرسـك التنفيدم  31بالرجكع إلى نص المادة 
، المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف 2009نكفمبر سنة 24المكافؽ  1430

 .1المنتميف لسمؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية 

السير بمف نفس المرسـك  19يكمؼ رئيس كحدة زيادة عمى المياـ المنصكص عمييا في المادة 
 شأنيا أف مف التي المناىم كؿّح  المصمحة لرئيس اآلقتراح ك بيا، مكمؼاؿ الكحدة سير حسف عمى
الكحدة،  مستكل عمى التأطير ك البحث ك العخج نشاطات تحسيف إلى تؤدم

 تقارير المصمحة لرئيس إرساؿ ك إعداد كذا الكحدة، ك مستخدمي تقييـ المساىمة في ك 
. الكحدة داخؿ اآلنضباط عمى سيره إلى الكحدة، باإلضافة نشاطات

 ، فيك أعخه المذككرة 19 المادة بيا التي ألزمتو المياـ إلى فباإلضافة ، المصمحة رئيس أمّحا ك
 الطبي لممجمس سنة بداية كؿّح  في ، ك يقترح بيا المكمّحؼ المصمحة سير حسف عمى يسير

 عمى التأطير ك البحث ك العخج تحسيف نشاطات بغرض المصمحة نشاطات برنامم لممؤسسة
 ، المصمحة سير تحسيف إلى تؤدم أف مف شأنيا التي المناىم كافة يقترح المصمحة ك مستكل

 النشاطات برنامم تنفيذ حكؿ سداسي يرسؿ تقرير ك يعدّح  ، ك لو التابعيف المستخدميف يقيّحـ ك
 . المصمحة اآلنضباط داخؿ عمى يسير ، ك السمّحمية السمطة إلى

 في التزاماتو بتنفيذ المرسـك نفس مف 33 لممادة طبقا مكمّحؼ فيك العمؿ المفتش طبيب أمّحا ك
 المعمكؿ لمتنظيـ اآلستشارة طبقا ك التككيف ك التنظيـ ك العمؿ ظركؼ الطبية ك قابة الرّح  مجاؿ

 الخارجية بالمصالص عخقاتيا كذا ك المؤسّحسة تنظيـ بكصؼ يقـك فيك إلى ذلؾ باإلضافة ك ، بو
و ك المراقبة ، ك بالكقاية الميكمّحفة لمتشريع  طبقا ىذا ك العمؿ أطباء نشاط يقيّحـ ك ينسؽ ك يكجّح

                                                           
1
،المتضمنة القانكف األساسي لمممارسيف الطبييف 19، ص29/11/2009، المؤرخة في 70الجريدة الرسمية ، العدد  - 

 .المتخصصيف لمصحة العمكمية السالؼ الدكر
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 ك العمؿ طب ىياكؿ تنظيـ المتضمّحف التفتيش يضمف ك يراقب المعمكؿ بيما ، ك التنظيـ ك 
 .سيرىا
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مند القديـ عرؼ الجزائريكف الطب كاىتمكا بو، حيث ىناؾ العديد مف الدآلئؿ التي تتبث      
ك إبف  حمادكشصحة ذالؾ، مف خخؿ كتب الرحالة ك العديد مف المؤلفات منيا كتب بف 

 العربي 

جاؿ الطبي رغـ في الـ ك تمكنيـ ارس لمتاريخ يعرؼ مدل قدرة الجزائرييفالدّح  إفّح  ك غيرىا،
، فالمخحظ المراحؿ ا لتاريخية الصعبة التي مرت بيا الجزائر مند العيد العمماني إلى غاية اليـك

لممراحؿ التاريخية يمتمس أفّح الجزائر كانت أرضا خالية مف األكبئة ك األمراض ك سبب إنتشار 
محطة تجارية كبرل بالمنطقة ترسك بيا عدة سفف قادمة مف كؿ األمراض يعكد إلى ككنيا كانت 

 العالـ، يشيد التاريخ كذالؾ عمى أفّح المستعمر الفرنسي حاكؿ بكؿ مالديو مف قكةأنحاء 

ك جبركت تحطيـ الصحة في الجزائر، لكّحف كيده ساىـ في تطكير المجاؿ الصحي ك طرحت  
 ييدؼ إلى إصخح المنظكمة الصحية إباف اإلستعمار الفرنسيجبية التحرير الكطني مؤتمرا 

 .بعده ك 

عرفت الجزائر نصيبا ىاما مف النصكص التشريعية في المجاؿ الصحي، تيدؼ أساسا لتنظيـ 
ك أنصبت دراستنا عمى القانكف قطاع الصحة في الجزائر في كؿ مف القطاع العاـ ك الخاص 

األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لسمؾ الممارسيف الطبييف العاميف ك المتخصصيف في 
م يعتبر مصدرا تشريعيا ىاما في ميداف الصحة فيما يتعمؽ بجانب تسيير العمكمية الذالصحة 

سابقو المرسـك التنفيدم رقـ  394-09ك تنظيمو، حيث ألغى المرسـك التنفيدم المكركد البشرم 
ك المتخصصيف في نص  العاميف األطباءالدم كاف يظـ 27/04/1991المؤرخ في 91-106

 .تشريعي كاحد

أصبحت كؿ فئة مف الفئتيف المذككرتيف منظمة بنص تنظيمي مستقؿ، ك تجدر المخحظة أنو 
فإف الممارسيف الطبييف  09/393فبينما ينظـ الممارسيف الطبييف العاميف المرسـك التنفيدم رقـ 

المؤرخ 09/394المتخصصيف في الصحة العمكمية ينظميـ المرسـك التنفيدم رقـ 
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يف مف فئة المكظفيف المسيريف بمكجب قانكف ، ك بإعتبار أف الممارسيف العاـ24/11/2009
الدكلة  مكظفي   فيـ يستفيدكف كنتيجة لذالؾ بنفس الحقكؽ التي يحظى بياالكظيؼ العمكمي، 

، كما أنيـ ممزميف بنفس اإللتزامات المكضكعة 06/03ك الجماعات المحمية المنظمة في األمر 
ـ سمطة الدكلة ك أداء الكظيفة بإخخص كإحتراعمى عاتؽ المكظفيف المذككريف في نفس القانكف 

األساسي إلخ ك إضافة إلى القكاعد العامة المبينة في قانكف الكظيؼ العمكمي، فإف القانكف ...
، ينظـ كدالؾ نفس القانكف المسار أكجد حقكقا ككاجبات ليؤكآلء سبؽ ك أف ذكرناىا في التحميؿ

المينة ك التربص ك كيفيات التككيف ك ذالؾ الميني لألطباء العاميف بداية مف شركط اإللتحاؽ ب
العاميف، جراحي اآلسناف  لمختمؼ األسخؾ ك المممممة في سمؾ األطباء العاميف، الصيادلة

 .العاميف كصكآل إلى المناصب العميا ك كيفية اإللتحاؽ بيا

المؤرخ 09/394أما المستخدميف المتخصصيف في الصحة العمكمية نظميا المرسـك التنفيذم 
المتضمف القانكف األساسي الخاص  بالمكظفيف المنتميف لسمؾ الممارسيف 24/11/2009في 

الطبييف المتخصصيف في الصحة العمكمية ك قبمو كانت ىده الفئة المذككرة خاضعة ألحكاـ 
أف الممارسيف الطبييف كبعد تحميمنا لممرسـك إستخمصنا . 91/106ـ المرسـك التنفيدم رؽ

المتخصصيف بإختخؼ فئاتيـ  يعتبركف مكظفيف عمكمييف يسيركف طبقا ألحكاـ الكظيؼ 
بدرجة أكلى فيستفدكف بنفس الحقكؽ ك يتحممكف نفس اإللتزامات  06/03العمكمي األمر 

ل الحقكؽ ك الكاجبات الكاردة في القانكف الصحي القانكنية المعدة في ىدا القانكف باإلضافة إؿ
المنظـ ليده الفئة 394-09ك كذالؾ الحقكؽ ك الكاجبات الكاردة في المرسـك التنفيدم الجديد 

مف المكظفيف، ينظـ كذالؾ نفس المرسـك الحياة المينية ليؤآلء المكظفيف مف خخؿ األحكاـ 
 .ص ك التككيف ك كيفية اإللتحاؽ بالمناصب العمياالمتعمقة بالحقكؽ ك الكاجبات، التكظيؼ، الترب

 المتعمؽ بالممارسيف العاميف 394-09في األخير يمكف الجـز ك القكؿ أف المرسـك التنفيذم 

مف أجؿ تنظيـ الحياة  جاءبالممارسيف المتخصصيف،  المتعمؽ 393-09 التنفيذمك المرسـك  
ف باقي المكظفيف كنتيجة لممينة التي يقكمكف ك جاء لتميزىـ عق الفئة مف المكظفيف المينية ليذ



: الخاتمة  
 

92 
 

التي تفرض أحاـ خاصة بيا مف حيث التكظيؼ ك الحقكؽ ك الكاجبات ك التككيف ك كيفية بيا 
 .اعتخء الرتب ك المناصب

مايمكف قكلو ىك اف القكانيف كحدىا غير كافية لتطكير قطاع الصحة ك عمى الدكلة : التكصيات
 ف ككنو ميداف حساس ك جد ميـ في تطكر المجتمعات إعادة النظر في ىدا الميدا

عمى الدكلة اف تراقب مدل تطبيؽ القكانيف مف عدمو، مالفائدة مف كجكد قكانيف دكف تطبيؽ 
عمى سبيؿ المماؿ الصيادلة في الجزائر يمارسكف مينة التجارة اك البيع اكمر مف مينتة الصيدلة 

 .كؿ البعد عمى مايقكمكف بو عمى ارض الكاقععؿ الرغـ مف اف المياـ المخكلة ليـ تبتعد 

عمى الدكلة تحفيز األطباء األخصائييف لمعمؿ في الجنكب الكبير لمحد مف ظاىرة التكزيع الغير 
 .عادؿ لمخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 



: قائمة الكتب  
 

93 
 

  بالمغة العربية الكتب      

اإلنضباط الشرعي و التسيب في الرقية بين  ابك مالؾ حسف السي العربي، .1
 .2004، سنة  دار النجاح لمكتاب :،الجزائرالممارسات

محمد عبد الكريم :ترجمة )المواجيات الثقافية في الجزائر المستعمرةإفون تيران،  .2

 .2007دار القصبة ،:الجزائر (اوزغلة 

 المؤسسة:،الجزائر2 ،طالعثماني العيد أواخر في المالي النظامالديف، سعيدكني ناصر .3
 1985 .لمكتاب، الكطنية

 دار:،بيركتاإلستقالل إلى اإلحتالل من الجزائرية الثورة قصة أحمد، الشقيرم .4
 .سنة العكدة،بدكف

 دار:،الجزائر1 ط ،السياسية النظم و الدستوري القانون في مباحث ديداف، مكلكد .5
 .2005،  لمكتاب النجاح

،  للكتاب كتامة دار،  الجزائرية العمومية المستشفيات إدارة ، حاروش الدين نور .6

 .2008 الجزائر

 :بالمغة الفرنسية  الكتب

1-Benatia.F,Les actions humanitaires pendant la lutte de l´libération(1954- 

1962),Alger, Imprimerie Dahlab,1999. 

 

2-Bouchrit.A,Auild abbas.Dj,Toumi.M,Le système de santé durant la guerre de 

l´libération national, Alger, Ministère de la santé,1983. 

 

 

 

 



: قائمة الكتب  
 

94 
 

:التقارير، المجالت - 2      

براحكا فافة سييمة ، إصخح المنظكمة الصحية، كاقع ك أفاؽ، مجمة دراسات إستراتيجية،  .1
 .2009،سنة 6عدد 

مجمة دراسات حاركش نكر الديف، السياسة الصحية في الجزائر بيف الرىانات ك الكاقع ،  .2
 .2009، سنة 7إستراتيجية عدد

 .2009منظمة الصحة العالمية، التقرير الخاص بالصحة في العالـ، .3
، التقرير الخاص بالصحة في تحسين أداء النظم الصحيةمنظمة الصحة العالمية،  .4

 .2000العالـ،

    :القانونيةالنصوص  -3

، 2018سنة يكليك  2المكافؽ ؿ 1439شكاؿ عاـ  18المؤرخ  11-18قانكف رقـ -1
 .المتعمؽ بالصحة 

 .القانكف األساسي لمكظيؼ العمكمي يتضمف 15/07/2006المؤرخ في  06/03مر األ-2

المعدؿ ك المتمـ المتضمف قانكف الخدمة  15/11/1974المؤرخ في  74/103 األمر-3
 .الكطنية

، الذم يحدد الشبكة اإلستدآللية 29/09/2007المؤرخ في  07/304 المرسـك الرئاسي-4
 .لمرتبات المكظفيف ك نظاـ دفع ركاتبيـ

المتضمف القانكف األساسي  07/03/2011المؤرخ  11/236المرسـك التنفيدم رقـ -5  
.لممقيـ في العمـك الطبية  

ف األساسي المتضمف القانك 24/11/2009المؤرخ في  09/393المرسـك التنفيدم -6
 .الخاص بالمكظفيف المنتميف ألسخؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمكمية
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المتضمف القانكف األساسي  24/11/2009المؤرخ في  09/394المرسـك التنفيدم -7
الخاص بالمكظفيف المنتميف ألسخؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة 

 .العمكمية

، يحدد كيفيات تنظيـ التككيف ك تقييمو 13/07/2018مؤرخ في  قرار ك زارم مشترؾ-8
لنيؿ شيادة دكتكر في الصيدلة لفائدة الصيادلة المتميف ألسخؾ الممارسيف الطبييف العاميف 

.في الصحة العمكمية ك مدل محتكاه ك برامجو  
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 الفيرس

 الصفحة       الموضوع                                                                    

 1ص..............................................................................مقدمة

 6 ص...........................المراحل التاريخية لمصحة في الجزائر: المبحث التمييدي

 6 ص...........................الوضع الصحي في الجزائر قبل اإلحتالل: المطمب األول 

 12ص............................النظام الصحي أثناء اإلستعمار الفرنسي: المطمب الثاني

 12ص......................................1850-1830المرحمة األولى : األولالفرع 

 14ص......................................1945-1850المرحمة الثانية : التانيالفرع 

 16ص......................................1962-1945المرحمة الثالثة : الفرع الثالث

 17ص....................................رير الوطنينشأة النظام الصحي لجبية التح-1

 18ص.......................................1962-1956الطبية مميزات الخدمات -2

 22ص...........................إلستقاللفي الجزائر بعد االنظام الصحي : المطمب الثالث

 23ص..................................الصحي نشأة النظام 1974-1962:الفرع االول

 25ص......................................................1984-1974:الفرع الثاني

 26ص.....................ىة التحرير الوطنيقرارات المؤتمر الرابع لمجنة المركزية لجب-1

 27ص.....................................................1999-1989: الفرع الثالث

 30ص.......................................................2019-1999:الفرع الرابع
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 37ص............................الطبيين العامين التنظيـ القانكني لممارسيف: األكؿالفصؿ 

 39ص...................................ماىية الممارسين الطبيين العامين :األولالمبحث 

 39ص..........................الخاصة بأسالك الممارسين العاميناألحكام : المطمب االول

 40ص........................الوظيف العموميالحقوق المنصوص عمييا ضمن قانون -1

 41ص................................لعامينالحقوق المحددة ضمن قانون الممارسين ا-2

 42ص.......................الوظيف العموميالواجبات المنصوص عمييا ضمن قانون -3

 43ص...............................ينالواجبات المحددة ضمن قانون الممارسين العام-4

 44ص....................................ميام الممارسين الطبيين العامين: المطمب الثاني

 44ص.....................393-09نفيديالمرسوم التميام الممارسين العامين حسب -1

 46ص..........................................................ميام الصيادلة العامين-2

 47ص....................................................ميام جراحي األسنان العامين-3

 47ص...........................شروط اإللتحاق بسمك الممارسين العامين: المبحث الثاني

 47ص................................الشروط الخاصة بالممارسين العامين: المطمب األول

 48ص..........................ا في الطبالتكوين الصحي لمحصول عمى شيادة دكتور-1

 49ص.......................دكتورا في الصيدلة التكوين الدراسي لمحصول عمى شيادة-2

 52ص....................................................الدراسات في جراحة االسنان-3

 53ص....................................الموظفين حديثا التربص الخاص بالممارسين-4
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 53ص....................................................الترقية في الرتبة و الدرجة-5

 54ص...................................................إجراءات الترقية في الدرجة -7

 56ص......................................الترقية في الرتبة بالنسبة لألطباء العامين-8

 59ص...........................................التعيين بالمناصب العميا: المطمب الثاني

 60ص.................................................شروط التعيين بالمناصب العميا-1

 60ص................................................الميام المتعمقة بالمناصب العميا-2

 66ص...........................التنظيم القانوني لمممارسين المتخصصين : الفصل الثاني

 66ص......................................ماىية الممارسين المتخصصين: ث األولالمبح

 67ص....................األحكام المتعمقة بأسالك الممارسين المتخصصين: المطمب األول

 68ص.......................................ميام الممارسين المتخصصين: المطمب الثاني

 69ص..............................................قانون الصحة الجديدالميام ضمن -1

 70ص ..................................................06/03الحقوق ضمن قانون -2

 71ص..................................................09/394الحقوق ضمن قانون-3

 72ص..................................................06/03الواجبات ضمن قانون -3

 73ص.......................................................09/394الواجبات ضمن -4

 74ص...........................اإللتحاق بسمك الممارسين المتخصصين : المبحث الثاني 
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 74ص.....................................................التوظيفشروط : المطمب االول

 74ص..............................................................الجزائرية ةالجنسي-1

 75ص.........................................................ةالتمتع بالحقوق المدني-2

 75ص..................................................الوطنية خدمةالوضعية اتجاه ال-3

 76ص................................................................التأىيل المطموب-4

 78ص.....................................................الدراسات الطبية المتخصصة-أ

    78ص........................................................اإلقامة في العموم الطبية-ب

 80ص................................................................حقوق المقيمين-ج

 81ص.................................................................التزامات المقيمين-د
 82ص......................................التعيين بالمناصب العميا الترقية :المطمب الثاني

 82ص........................................................شروط الترقية في الدرجة-1

 82ص.................................................................الترقية في الرتبة-2

 84ص..........................................................العميا التعيين بالمناصب-3

 86ص.............................................................ميام المناصب العميا-4

 88ص..............................................................................خاتمة

 90ص.............................................................والمراجعقائمة المصادر 
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93ص..........................................................الفيرس



 

 

 
 

 مــلخص المذكرة

منذ العيد  حؿ تطكر الصحة في الجزائرممت الدراسة في شقيا التمييدم مراش  -
 .العمماني مركر باآلستعمار الفرنسي إلى غاية اليـك 

نستخمص مف خخؿ الفصؿ األكؿ لممذكرة التنظيـ القانكني لمممارسيف الطبييف  -
المتضمف  09/334العاميف لمصحة العمكمية الذم ينظميـ المرسـك التنفيذم 

ة ، حيث نظـ ىذا لمممارسيف الطبييف العاميف لمصحة العمكمي األساسيالقانكف  
الحياة المينية ليذه الفئة مف المكظفيف ، مف خخؿ تحديد شركط لخلتحاؽ القانكف 

بالمينة ك تحديد مختمؼ الرتب باإلضافة إلى تحديد الميـ المككمة لكؿ رتبة ، ك 
 .يحدد كذلؾ المناصب العميا ك كيفية اآللتحاؽ بيا 

ارسيف ك متخصصيف لمصحة يشمؿ  الفصؿ الماني القانكف األساسي لممـ  -
الذم ينظـ بدركه الحياة المينية  09/335العمكمية الذيف ينظميـ المرسـك التنفيذم 

 .ليذه الفئة مف المكظفيف 

 :الكلمات المفتاحية

 الممارسيف الطبييف /2              الصحة / 1        

 األطباء المتخصصيف/ 4          مينة الطب / 3        

 


