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 وعرفانشكر 

 :وسلمل رسول هللا صلى هللا عليه قا

 "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"

 وسلمصدق رسول هللا صلى هللا عليه 

ال وحده  هللا إال إله وامتنانه ونشهد أالعلى توفيقه  والشكر لهحسانه إ على الحمد هللا

 إلىشريك له تعظيما لشأنه و نشهد أن سيدنا و نبينا محمد عبده و رسوله الداعي 

 رضوانه

 .وأصحابه وأتباعه وسلم وعلى آلهصلى هللا عليه 

يل بعد شكر هللا سبحانه و تعالى على توفيقه لنا إلتمام هذا البحث المتواضع أتقدم بجز

ي و أبنائي الشكر إلى الوالدين العزيزين و جدتي العزيزة أطال هللا في عمرها و إلى زوج

، و إلى كل من شجعني على االستمرار و أمدني بيد العون في وفقهم هللا في حياتهم

مسيرة العلم و النجاح و إكمال الدراسة و البحث  : كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى من 

لة مذكرة بحثي األستاذة ""حراز حليمة"" التي لم تكفي حروف هذه ع بإشرافهاشرفتني 

: و يهاتها العلمية التي ال تقدر بثمن، و لتوجحقها بصبرها الكبير علي بإيفائهاالمذكرة 

قسم الحقوق و  أستاذةكل  إلى و استكمال هذا العمل، إتمامالتي ساهمن بشكل كبير في 

 وأكل من ساعدني من قريب  إلىري ة تقديري بخالص شك أتوجه، كما اإلداريةالعلوم 

 العمل. وإتمام هذابعيد على إنجاز 

 صالحا   وأن أعمل وعلى والدي علىن اشكر نعمتك التي أنعمت أ"رب أوزعني 

 في عبادك الصالحين " وأدخلني برحمتكترضاه 
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 مقدمة:

هد القطاع الصحي في اآلونة األخيرة اهتماما كبيرا و على جميع المستويات، حيث ش

بتقديم  أصبح موضوع "الصحة" اهتمام عالمي متزايد سعيا من المؤسسات اإلستشفائية

خدمتها الصحية بجودة عالية لتحقيق رضا ممكن للمريض، منذ القدم و اإلنسان يستهدف 

حالة الصحة لنفسه و لغيره من ذويه و أقاربه و أفراد جماعته و ذلك إلدراكه المبكر و ربما 

قة الحياة و الفطري أنه بدونها يصبح في حالة من الضعف تجعله عاجزا عن مقاومة مش

ستمراريتها، األمر الذي أدى به إلى االعتناء بها و محاولة اكتشاف إلى ضمان غير قادر ع

 الوسائل و الطرق الكفيلة بالحفاظ عليها كالتاج أو الكنز الذي يخشى ضياعه. 

فكثيرا من األمراض كانت تهدد حياة اإلنسان قديما و هي معروفة في تاريخ 

ض الطاعون مثال، لذلك فإن الخوف من المجتمعات البشرية شمالية كانت أم جنوبية، كمر

هذه األمراض المتنقلة و ذات األثر الواسع في المجتمع و كذا الوخيم على حياة الناس، جعل 

الوسائل الكفيلة لتفاديها و التي صنفت فيما بعد في علم هذه المجتمعات تبحث دائما عن 

لى تمكينهم من اتقاء الطب الذي يهدف إلى تحقيق الصحة بمعالجة المرضى أو بالعمل ع

 المرض في حالة عدم وقوعه بعد.

فأدركت الشعوب منذ القدم قيمة الصحة على حياتها، لذلك نجد أن اإلرث الثقافي 

الموروث عند األمم باختالف ألوانها و عقائدها و لغاتها، قد ثمن و كرس الصحة التي كانت 

قديما و ال زالت حاضرا محل اهتمام البشر خصوصا منهم العلماء و األخصائيين الذين 

باحترام الناس  و اللذين بسبب ذالك حضوااداتهم و بحوثهم، جعلوها محل و موضوع اجته

باعتبارهم يهدفون من خالل علمهم و حرفتهم و صناعتهم إلى محاربة المرض الذي فسير 

لمدة قرون عديدة في مختلف المجتمعات البشرية، على أنه حالة غير حالة غير فيزيائية و 

المنا و غير خاضعة لحواسنا فالصحة ناتج عن لمسات مخلوقات روحية تنتمي إلى غير ع

موضوع عالمي، فهي محل اهتمام كل فرد فهي حق من الحقوق األساسية، الشيء الذي دفع 

بالجميع إلى المطالبة بشرعية تطبيق القوانين المتعلقة بتلك الحقوق من خالل الرجوع إلى 
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ن المبادئ السياسية و المبادئ المؤسسة لها فإن النظام القانوني الجزائري، تضمن الكثير م

 ، و يتخلص غرضنا في الكشف و 1996و االقتصادية الضرورية في دستور االجتماعية 

وأهم ناجح،  وترتيبها بشكلالتعرض ألهمية هذه الحقوق، فيما أن كان قد تم وضعها 

، هو أن المبادئ العليا تم ترتيبها حسب ترتيب القيم في والوقوف عندهيمكن تسجيله  ما

يبدو التخوف من عدم األخذ  ومن هناالتشريعي، تبعها لتصنيف دساتير الدول،  المجال

جهة أخرى،  ووضعي منبشكل جدي الحق في حماية الصحة، مع أنه حق طبيعي من جهة 

 لذلك فإن دراسة الحق في الصحة مهم رغم صعوبة تحديد معناه لتعدد إبعاده.

لتي تعالجه حيث تتخلى أهميته في الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع ا وتكتب هذه

 معرفة الحقاني الصحة.

باإلضافة إلى ما يطرحه هذا الموضوع بالنسبة لرجال القانون بصفة عامة 

في الصحة رؤية واضحة لحماية  ويعتبر الحقالقانون الطبي بصفة خاصة،  والمختصين في

 .وحرياتهمحقوق األفراد 

من األهداف العلمية المتمثلة في:  خالل هذه الدراسة تحقيق مجموعة ونأمل من

 التطور التاريخي للمنظومة الصحية.

 ى الحق في نظام القانون الجزائري.لتعرف عل

هذا السياق ثم  والوطنية فيالتعرف على منظمات حماية حقوق اإلنسانية العالمية 

معالجتها  والتي تمت، بهذا الموضوع والكتب والبحوث العلميةاالستعانة ببعض الدراسات 

يعود هذا البحث بالفائدة على  ونأمل أنبالتحصيل في قائمة المراجع،  وهي موثقةبدقة 

 أو كل جزء منه. والمنصبة عليهالدراسات الالحقة 

الدراسة على المنهج الوضعي التحليلي الذي يظهر من خالل عرض  وتقوم هذه

 القانونية. وتحليل النصوص

 ة التالية:األساس نطرح اإلشكالي وعلى هذا
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 الجزائري لضمان الحق في الصحة في القانون الجديد؟ ات المشروعدما هي مجهو

انطالقا من هذا التساؤل الجوهري، نقدم هذا البحث الذي عنوانه الحق في الصحة في 

ظل القانون الجزائري الجديد متتبعة في ذلك خطة تضمنت فصلين مسبوقة بمقدمة حيث 

 تناولنا 

يحتوي على مطلبين أولها  وكل مبحثماهية الصحة وفق مبحثين في الفصل األول 

 أما المبحث الثاني فتطرقت إلى المنظمة العالمية ، وأهدافها ومحاوالتهاكان مفهوم الصحة 

الجديدة وفق مبحثين كل  والمنظومة الصحيةصحة، بينما الفصل الثاني الجزائر 

المبحث األول الحق في الصحة في التشريع الجزائري  على مطلبين فعنونت يحتويمبحث 

 بخاتمة كانت بمثابة حوصلة لكل عناصر البحث. وأنهيت بحثيالجديد 

 ببحثنا واجهنا عراقيل نذكر منها: وأثناء القيام

 ضيق الوقت الذي لم يسعنا للتزويد بالمعلومات الكافية.-   

 قلة المراجع في هذا الموضوع.-   

القضائية من المصادر إلثراء  وكذا االجتهاداتحاولنا جمع المعلومات  وعلى ذلك

 موضوعنا.

تملكه المجتمعات حيث أنها ثروة يجب الحفاظ عليها  المواطن أغلى ما إن صحة

وأن من خدمات  وخطط التنميةأن اإلنسان هو هدف لكل ما تقدمه برامج  وصيانتها إذ

ففكرة وجوب تلبية االحتياجات الصحية لألفراد  ،الحياة هو أول مطالب ذلك اإلنسان مطلب

التعرض  والحياة دونالحق في البقاء  وهي تشمل، قع في لب الدفاع عن حقوق اإلنسانت

 .لمعاناة يمكن ضياعها
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وأهدافها ومجاالتهافهوم الصحة مبحث األول: الم  

ومتفق  امالبالرغم من التطور الذي شهده عالم الصحة، إال أنه ال يوجد لها حاليا تعريف ك

الطب  ( بحيث أن حتى المختصين في هذا المجال سواء كانوا أشخاص ممتهنين في1) عليها

فاهيم ع المذلك راجع لتأثر هذا المفهوم مثل جمي وربما كانأم ال لكل منهم تعريفه الخاص 

سياسية والثقافية وال والمكان والمعطيات االجتماعيةاإلنسانية بعوامل خاصة بالزمان 

ا التعريف، علوم التقديم هذ والمعتمد عليها والعلم المتخذالمنطلق منها إلى الزاوية  باإلضافة

 ..... إلخإنسانية أم علوم طبية أو علوم فيزيائية

ة ال في مؤلفة حول الصحة العمومي  MONNIERو في هذا الصدد يقوم األستاذ "مونييي"  

 يقةقى أنها حقتعود صعوبة إيجاد تعريف مرضي للصحة لمجرد مسألة مفردات، و إنما يب

خلة أن الصحة دا LERICHو يرى الدكتور "ليريش"  (1)مركبة و متعددة األشكال و متحركة

ارة ضمن المصطلحات الغامضة، لذلك فإن عملية تعريفها تستلزم مسبقا تحديد أطرها ض

 ولها يتحدد إطارها بالمرض و ثارة أخرى يتحدد تحديدا أوسع بحيث يصبح يخص الحياة ك

عريفها لها في كتابة "جراحة الضرر" بقوله الصحة هي الحياة في ضمن هو يقوم ت

ولى يالحظ قضيتين مهمتين األالمرض جاء عن الصحة و أما في اإلسالم و ما (2)األعضاء

يما( كما بكم رح كان أنه جاء مليئا باإلشادات الوقائية، قال تعالى: )و ال تقتلوا أنفسكم إن هللا

د  شديإن هللافحذر من إهدار النعم و من أهمها الصحة و من يبدل نعمة هللا من بعد ما جاءته 

ؤمن هللا من المو أجر إلى  العقاب( و قال صلى هللا عليه و سلم )المؤمن القوي خير

 و قال )ما مالك إبن آدم وعاء شرا من بطنه(....إلخ.(3)الضعيف( 

 

بعباس  سيدي 01 والمجتمع العدد،الجامعة  والحقوق مجلةوالحريات األساسيةي لضمانات القضائية امحمدبودال(1)

  12ص  ،2008الجزائر 

 13نفس الرجع ص (2)

 يث نبوي شريف(حد3)
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ل بفصيل ت وليس فيهما جاء في اإلسالم عن الطب العالجي محدود نسبيا، الثانية إالقضية 

لبشر و لداية ( و القرآن و السنة مصدرا هإلى المعنى )أنتم أعلم بأمور دنياكمر فيه ما يشي

 (1)الطبية.ليس مدرسة من المدارس 

شكالت م لىوتسيطر عأما في كلية الطب فقد تعلمنا الكثير عن األدوية التي تعالج األمراض 

اء و كيف تستأصل األجزوتعلمنا متىالمنشأ رسمي  والسرطانات ذاتالتمثيل الغذائي 

 المصابة من الجسم و متى تزرع الشرايين الضيقة.

 .وإصالحاتعريف الصحة لغة  المطلب األول:

وألسرته وخاصة  والرفاهية لهلكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة 

حة لغة الص صعيد المأكل و الملبس و المسكن و العناية الطبية.من هذا المنطلق فما هي على

 .واصطالحا

 أوال: الصحة لغة:

 ويرد فيهالسقم  وهي خالفتعني الصحة في لسان العرب إلبن منظور، ذهاب المرض 

الت مدلوو هكذا تدور ال (2)السقم بمعنى المرض أما المرض فهوا فيه السقم و نفيض الصحة

 اللغوي لهذا الكلمات في حلقة مفرغة أو بمعاني متقاربة.

ا سنة و أشهره اتالتعريف هذه وأهم محاوالت لتعريف الصحة العامة  لقد كانت هناك عدة

 الذي وضعه التعرف(WINSLOW)و قد ورد أن الصحة العامة هي علم و فن  1920

نظمة م اتبمجودالعمر و ترقية الصحة و الكفاية و ذلك  العالم الوقاية من أمراض و إطاحة

ة و شخصيالمجتمع من أجل صحة البيئة و مكافحة األمراض المعدية و تعليم الفرد لصحة ال

و  مراضتنظيم خدمات الطب و التمرين للعمل على التشخيص المبكر و العالج الوقائي لأل

 واطن للحصول على حقه تطوير الحياة االجتماعية و المعيشية ليتمكن كل م
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 ديث الح المشروع في الصحة و الحياة أن الصحة العامة أو الصحة االجتماعية في مفهومها

حة الص أشمل و واسع من الصحة الشخصية أو الصحة البيئية أو الطب اإلجتماعي و الواقع

 .( 1)العامة تشمل كل مفاهيم أخرى مجتمعة و يضاف إلى ذلك

ذه هازن لصحة بأنها التوازن النفسي لوظائف الجسم و أن حالة التووالعالم يرتكز على ا

 تنتج من تكيف الجسم مع العوامل الضارة التي يتعرف فيها.

 الصحة اصطالحا:ثانيا: 

مع  كيفهتتعرف الصحة في اإلصالح بأنها حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم الناتجة عن 

و  زيزهاداللة على إتباع أبعادها و اعتماد تععوامل البيئة المحيطة، و هو مفهوم فيه 

قافي و الث االرتقاء بها و الكفاءة الجسمية و العقلية، و ارتباطها بالسياق االجتماعي و

لجسم حة االعالقات مع الغير و يتوقف مدلولها في عبارة أخرى مكافئة على التوافق بين ص

 ( 2)و النفس و المجتمع في إطار القيم

 25مادة نص على أن الرعاية الصحة حق المواطنين و ال 96من الدستور  54 كما أن المادة

عدية و تعني مفهوم تكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوراثية و الم 85/05من قانون 

 (2)مكافحتها

ماية يرمي إلى ضمان الوقاية و ح(2)فقرة 81/11( من قانون الصحة الجديد 1و المادة )

 وحرية و ترقيتها ضمن إحترام الكرامة و ال استعادتهاعليها و  و الحفاظ صحة األشخاص

 حة ( من نفس القانون: تساهم حماية الص2و كذا المادة)(3)السالمة و الحياة الخاصة

 

 

      18المرجع السابق ص  (1)

 282/. 207لبنان ص  –ابن منظور لسان العرب المجلد الثاني دار الصياد بيروت  (2)
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 تشكالنوالمجتمع  ورقية في والنفسية واالجتماعية للشخصالراعية البدنية  وترقيتها في

 .واالجتماعيةأساسيا في التنمية االقتصادية  عامال

ن ميثاقها مفي المادة األول  OMSالتعريف الذي وضعته المنظمة العالمية للصحة العالمية  

ن إكمال أنها جد حالة مى بنصها عل 22/07/1946أثناء الندوة العالمية بنيورك بتاريخ: 

يهدف  (1)السالمة البدنية و ع........ و اجتماعيا ال مجرد الخلو من أمراض أو العجز

 التعريف إلى جعل كل الشعوب تصل إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة.

ن مكما أن هناك غايات عديدة يمكن استخالصها من هذا التعريف السابقة فقط الخلو 

يضع  ومة، ن حالة في الرفاهية البدنية و العقلية و االجتماعية التاالمرض و العجز و لك

ل عوامر مجموعة من الهدف مثاليا ينبغي بلغه ذلك أن يفترض تضاف التعريف في الحقيقة

على  اعداض ال يسي فيها حياته لذا فإن أي تصور فضفالهوائية، تتعلق بالبيئة التي يقتض

 .(2)ت قيمة تشريعيةإدماج الحق في الصحة ضمن مفاهيم ذا

تطور يأشكال عدة فهو منظور منها  باإلتحادفإن الحق في الصحة يتميز بالسرعة تغيره 

 الخاص. انونعد المؤسسة له تلك القواعد الموجودة في خليها بين القانون العام و القالقوا

 الصحة في اإلسالم:

ستو امل تهي في معناها الشالصحة بمعناها الواسع تشمل كل معاني االستواء و التوازن و 

 والفرد  ا ورة و اكتسابعلى حياة اإلنسان بكاملها جسما و عقال و روحا أو خلقا، سلوكا، فط

 و يعطي فريداألولى للحياة اإلنسانية يعطي بقدر هائل من إهتمام هذا النظام ال هو اللبنة

مة لسالصحيح تلك ا عناية خاصة لينشأ سلميا صحيحا و به متجمعا يتحقق المجتمع السليم،

نظم و الصحة التي يهدف إليها اإلسالم و هي سالمة و الصحة ذات مفهوم تعجز على ال

 أخرى من إستعاب جوانبه فضال عن محاكاتها.

 

  289المرجع السابق ص  (1)
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ناه كتب و من هذا المفهوم يأخذ الطب اإلسالمي معنى مغايرا لمفهوم الطب المعاصر الذي

ياة حمساعدة أشمل في لحديث للطب و من هذا المنطلق يأخذ الطب من المفهوم العربي ا

 ي ه فادتر بكثير من دوره المحدود على إستعدوره في حياة المجتمع أكث بالفرد و يتشع

اء فقط سو اديةواقعنا الطبي اليوم ذلك الذي يعتني بصحة الفرد اإلنساني في حدود دائرته الم

 جسميا أو عقليا أو نفسيا.

 الطب:  الصحة في

 علم يتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح و يزول عن الصحة يحفظ الصحة

 حاصلة.

 الصحة االجتماعية: 

جسمية ا الإذا كانت الصحة االجتماعية هدف إلى رعاية و ترقية الصحة اإلنسان في مكوناته

مؤثرة  رة وتنفصل مؤثو العقلية و الخلقية و الروحية باعتبار أن الصحة و سعادة الفرد ال 

 وعن صحة و سعادة المجتمع كما يؤكده الحديث الشريف "إنما المؤمنون في توادهم 

تراحمهم كمثل الجسد واحد إذا أشتك منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر و 

 ة.بالصحة االجتماعي باالعتناءمن ذلك يتبين أن اإلسالم أجدر من غيره  (1)الخمر"

  الصحة المهنية:

 صحة وتعريف السالمة و الصحة المهنية: بأنها العلم الذي يعمهم بالحفاظ على سالمة 

 اإلنسان و ذلك بتوفير.

ت راءاالعمل أمنة خالية من الحوادث أو األمراض المهنية أو أخرى هي مجموعة من اإلج

ة و صابو القواعد و النظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على اإلنسان من الخطر اإل

 الحفاظ على الممتلكات من الخطر التلف و الضياع.

 

 اخرجه البخاري و مسلم عن النعمان بن بشير ) حديث نبوي شريف( (1)
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جهزة و األتتعامل مع الكهرباء أ في كل مجاالت الحياة فعندما و تدخل السالمة و الصحة و

و يارات أالس المنزلية الكهربائية فال غنى على إتباع قواعد السالمة و أصولها و عقد قيادة

تحتاج  أنه حتى السير في الشوارع و فإنها تحتاج إلى إتباع قواعد و أصول السالمة و يدعى

م لنمو لطعاادوية للعالج أو إلى قواعد السالمة بل أننا يمكننا القول بأنه عند تناول األ

 أجسامنا فإننا نحتاج إلى إتباع قواعد السالمة.

 أهداف الصحة و مجاالتها:المطلب الثاني: 

من  كثيربها على اإلنسان فمن يتمتع بصحة جيدة فإنه نال الالصحة نعمة كبيرة يمكن لله

ديث حفي  النعم التي يفتقدها المريض و العاجز حتى أن رسول هللا الكريم ذكر هذا األمر

حة ية صنبوي له فيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ و تمكن أهم

 اإلنسان باألتي: 

لى اج عالصحة تالراحة النفسية فكما هو في الحكمة الشهيرة "الصحة مبعث الطمأنينة و -

 رؤوس األصحاء، ال يعرفه إال المرضى:

إن فئما الصحة سبب أساسي لتمتع اإلنسان بعقل سليم و فكر منطقي فكما نعرف و نردد دا-

 العقل السليم في الجسم السليم.

 اض هوو السليم من األمرالصحة قوة لمواجهة الصعاب و المشاكل فإن اإلنسان الصحيح -

 األقدر على مواجهة مصاعب الحياة و همومها.

 بقدرته.سه وهي مبعث الثقة بالنفس و كفاءة اإلنسان "فإن اإلنسان القوي الصحيح واثق بنف-

لى يص عو للحفاظ على الصحة و حتى نستطع أن نتمتع بنعمته الصحة علينا أن تكون حر

 ه يوميا.الصحة: أشرب كميات كبيرة من الميا

 (1)و أهتم بتناول وجبات الرئيسية الفطور الغداء و العشاء.

مانفريدفالنز هنر يشكيوب : نظرة اجتماعية لمفاهيم المرض المجلة الدولية للعلوم االجتماعية ، مطبوعات اليونسكو ، ( 1)

 24ص  32 – 1878عدد 
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ية و المشروبات الغازالتزام بنظام غذائي صحي، و ابتعاد عن المأكوالت الذهنية أو 

تي احرص على أن يكون نظامك الغذائي متنوعا و يحتوي على كل العناصر الغذائية ال

 يحتاجها جسمك.

وم أحرص على أكل الخضار و الفواكه و أغسلها جيدا قبل األكل حتى تتخلص من السم-

 الكيميائية فيها.

هات منك افظة أو مكونات أوأبتعد عن المواد المعلبة و األطعمة المضافة إليها مواد ح-

 ( 1)صناعية

 ليل.أحصل على قسط كافي من النوم بما ال يعمل عن ثماني ساعات على أن تكون في ال-

 ويا، احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على أن ال تقل عن نصف ساعة يوم-

 الرياضة أهم العناصر لصحة الجسم.

سبب أساسي للجسم و سالمته من الكثير من  احرص على نظافتك الشخصية فالنظافة-

 األمراض و األوبئة.

 احصل على قسط كاف من أشعة الشمس التي تفيد جسمك دون اإلفراط بذلك.-

اض ابتعد عن كل األمور التي تسبب لك األرق و التوثر النفسي فإن كثير من األمر-

 (2)الجسدية بسببها االكتئاب و الضغط النفسي

 نظمة العالمية للصحة.مالالمبحث الثاني: 

لعالمية إن التعريف األكثر تداوال هو الذي وضعته المنظمة ا OMSفي المادة األولى من 

عيا ال مجرد جعل السالمة بدنيا و عقليا و اجتما 22للصحة حالة العالمية بنيويورك بتاريخ 

 بق سمما  الخلو من المرض أو العجز كما أن هناك غايات عديدة يمكن استخالصها ويتضح

 

 المرجع السابق (1)

 الرعاية الصحية حق للمواطنين 1996من دستور جزائري سنة  1ف /  54المادة  (2)
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  الجهود ل منأن منظمة الصحة العالمية لم تكن نشأتها وليدة الصدفة بل نشأة بعد تاريخ طوي

 لميةالعاالكبيرة للوصول إلى الصحة و الرفاهية و لذلك سوف تعرض نشأة منظمة الصحة 

 :من خالل مطلبين

 ميالد التعاون الدولي للصحة.األول: المطالب 

وبئة األ من خالل نظرة سريعة على التاريخ تظاهر المعاناة الواسعة و الخراب الناجم عن

و خاص السياسية و حضارات  االجتماعيةالتي غيرت مرارا بل و دمرت المؤسسات 

تمكن يقبل الميالد هاجم الطاعون أثينا و قتل مئات السكان و لم  430عظيمة ففي عام 

 الجيش األثيني من طرد القوات.

لروح ضا اأثينا باعتبارها السلطة السياسية ، بل اضعف أي ضفافا هذا المرض لم يؤدي إلى

 مرة وعدة أوبئة مدمانية بدورها ضحية الرو اإلمبراطوريةالمعنوية للشعب ، كما عانت 

لطاعون باء او في القرنيين الثاني و الثالث اجتاح و، كانت السبب األقوى في التراجع روما

 وكومة بحياة عشرات أالف و زاد إضعاف السلطة  السياسية للح أودىالعالم الروماني و 

 تفكك الحياة االقتصادية.

 األمراضر الذي ساعد على انتشا األمر ألوربا برابرةالكما شهد القرن الخمس ازدياد غزو 

 . إنحائهافي جميع 

ي في فترة التعاون الدول األوبئةكرد فعل على نفس  إنسانيةحيث مرت ثالث مراحل 

 الصحي.

 : األولىالمرحلة 

 هابأن حيث كان يفسر تنفس على النطاق واسع ان يهيمن عليها تغيرات إيمانية األوبئةك

 ( 1)عقاب من هللا 

 

 18/11من قانون الصحة الجزائري الجديد رقم  1ف / 1المادة  (1)
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 :الثانيةالمرحلة 

 إتخدت هذهإلى أخر   من المجتمعأن ينتقل ن المرض يمكن بدأت المجتمعات تسفر بأ

رض أي مو التصدير أ االستيرادمة من خالل فرض حزام صحي تمنع خيرة العزلة التااأل

لة التطويق الصحي في العصور الوسطى حا اإلستراتجيةو سادت أمراض السائدة من األ

ة وبئام الصحي للحماية من ردود فعل األالعلمية في هذه المرحلة توقفت عند فرض الحز

كومات ا الحا قامت بموجبهذإت مع ازدياد ممارسة الحجز أ: بد. المرحلة الثالثةفقط ال غير

اني و تعمن األماكن مصابة أ رة محدودة و التي كانت قادمةشخاص و البضائع لفتبعزل األ

 لمدنات ممارستها الحجز في توردة و بدأمراض المسوبئة لحماية المجتمع من األمن األ

 االيطالية في القرن الخامس عشر.

لعقد  تجهتاوبئة خطر يهدد الحياة البشرية أنداك ف هذه الدول فقط و لما كانت انتشار األ

 : لية لمواجهتها توحيدها فيما يليومؤتمرات د

 : المؤتمر األول

ض بيالتي تطل على البحر األ 12ل انعقد بناء على دعوة من فرنسا للدو 1951باريس 

ات ركة ذو التي لها مصالح في المالحة في هذا البحر كل دولة من الدول المشاأالمتوسط 

 ن لهايكون كل حكومة أمندوبية من قبل آتين طبي و دبلوماسي و تم اتفاق بعد مناقشات 

ركة ما بالنية لمرض الكوليرا فحدث خالف بين الدول المشاحق في صورتين و مع ذلك إ

 له.مية طبية و عدم وجود معرفة علحول إخضاعه 

 

 

 

 

 18، االسكندرية ص المية، دار الجامعة الجديدة مصرسعد انصاري يوسف التشريعية المنظمة الصحة الع (1)
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 المؤتمر الثاني:

لمية حدى عشر دولة مندوبيها للمؤتمر و بالرغم من الجهود العإرسلت أم  1959باريس 

 والطبية التي كانت بتدخل حول مرض الكوليرا فان الخالف استمر حول بيان المرض 

ية تفاقامستوى مراض المعدية من عدمه و انتهى المؤتمر بالتوقيع على الإذا كان األحول 

 سيا الدول األسيوية و برتغال، رو ا و بريطانيا العظمى و، فرنسمن جانب كل النمسا

ن مي أ ، اسبانيا في حين امتنعت اليونان و الدول العثمانية و لم يصدق بعد ذلكسردين

 1بدا أالدول المشاركة 

 1822ة عام يالقسطنطينالمؤتمر الثالث:

مكرمة ى مكة الإلشهدت مصرا و باء الكوليرا الذي جلب مع الحجاج الهند  1875في عام ا

ة لحكومثر ذلك قامت اأحجز الصحي تبدو عاجزة عن فن هذا الوباء الفنون و على تدير ال

 .درة للدعوة للمؤتمر الدولي الصحيالفرنسية بمبا

 روسياالرابع:المؤتمر 

را  لكوليان استمرار وجود وباء أمن روسيا الذي وجدت  اقتراح عقد هذا المؤتمر بناء على

يبات لى الفرض تدرفي األرض منطقة أخري لدى إنحاء المنطقة البحر األسود في جميع أ

ام عسويس افتتاح قناة اللى حراكه النقل البحري و باإلضافة إ الحجز الصحي المفيدة على

وربا لى أإمر الذي يتطلب دراسة واجهة المزيد من مخاطر انتقال وباء الكوليرا و أ  1969

 .مباشرة من الهند إلى أوربا حيث تطورت على أسرع رحلة

 

 

 

كانت الدولة المشاركة هي : الدول البابوية ) توسكانا و سردينا و في وقت الحق اصبيحا جزءا من ايطاليا الموحدة  (1)

 بريطانيا العظمى ( –النمسا  –روسيا  –البرتغال  –اليونان  –اسبانيا 
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 واشنطن الخامس:المؤتمر 

ة ي واليفحمى الصفراء العراض أ يسبب استمرار خطر الكوليرا في العالم الجديد و تكرار 

 دعت مريكية على اثر سوء في النمو و التجارة و الهجرة بين نصفي الكرةالمتحدة األ

 لى مؤتمر الدولي الصحي.أمريكية إواليات المتحدة 

 روما المؤتمر السادس:

ي لمانحجز الصحي برغم اكتشاف العالم األت الاجراءاستمر الخالف بين الدول على إ

اداك نه أستمر الفقه العالمي الدولي علييكروب لمرض الكوليرا و لكن لم يروبرت كوخ الم

الهند  رد منالكوليرا ال يو كان تطلب الوقف البريطاني بالنسبة لمرض الكوليرا لتأكد بين 

ل قة الصحية مثفجراءات تحسينات في المراإلى أو مصر كانت هناك حاجة إو الحجاز أ

 (1)جريت في انجلتراأالتي 

 :فينيسيا تمر السابعالمؤ

ضيفة مون ن تكأقدمت النمسا و المجر مبادرة باالقتراح عقد المؤتمر ووافقت ايطاليا على 

ربع أت كان والتدابير خاصة لتشجيع المشاركة في المؤتمر  له و قامت النسا و المجر باتخاذ

تي ير الوروبية تضمن المؤتمر السياسي هما السيطرة على الطبيعة التداباألعشر الدولة 

م تنظي عادةإلى تغيير قناة السويس و إينبغي فرضها عن نفس الشحن البريطانية الغربية 

ن من الحجاج القادمي و الحجز الصحي ) بمصر( للمراقبة الصحةأالمجلس الصحي البحري 

 .مكة المكرمة

 دندريسالمؤتمر الثامن :

بالد  لطريقاالوسطى و فرنسا الذي كان قادما على  أورباثر احتياج وباء الكوليرا في على إ

  الهدف النعقاد المؤتمر جديد و كان أخرىسيا ظهرت الحاجة مرة وو ر أفغانستانفارس و 

 

 28الموقع السابق ص  (1)
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 ة.لحمايلالضروري لى الحد األدنى المتخذة في فترات الوباء إمن مؤتمر الخدمة التدابير 

 مؤتمر باريس التاسع:المؤتمر 

 راقبةالخطوات الالزمة للم تتخادالمؤتمر و كان الهدف من المؤتمر إدعت فرنسا لهذا 

لى ا إوليركة المكرمة و يرجع السبب في ذلك إلى وقت انتقال الكالصحية للحج و العمرة بم

ا في به ليكون عامال رئيسي ن ذلك موحق معترفر بأن المؤتمر قرأالغرب و من الغريب 

ي فيضا أحمر و لكن غرب و لذلك ليس فقط على البحر األلى الإالكوليرا انتشار وقف 

لمرض ن يوضع تحت المراقبة الصحية النتشار األى إالخليج الفارسي حيث ظهرت الحاجة 

انت ك رست والبندقية و د التفاقيةمؤتمر اتفاقية الثالثة المكملة سفر عن الأببالد فارس 

حكام مفصلة و قد وقعت ثالثة عشرة دولة من جدول أربعة مرفقات مع أتحتوي على 

 (1)مريكية. األهو السويد النرويج و تركية و و . م الممتنعونالمشاركة على االتفاقية و كان 

 فينيسياالعاشر:المؤتمر 

اني الث كان المؤتمرات الصحية السابعة معينة أساسا بالكوليرا في المؤتمرين األولى و

اد تخإ ةكيفيالسيطرة عليها حال انتشارها و  إمكانيةتركزت المنقصات على الكوليرا على 

 (2)تدابير الحجر الصحي البحري 

ان كلك ذحقة بعد كانت مناسبة للنظر فيها دوليا في جمع المؤتمرات السبعة الال وما إذا

، قد سابقكان مؤتمر فينيسا الم  1903موضعها منها الكوليرا المؤتمر الحادي عشر باريس 

مؤتمر و لسابقا األربع التفاقيات وتموين جمعاقترح اقتراح انتشار لجنة فنية دولية للتنسيق 

 لى مزيدإعلى الحكومات للدعوة  ضغوطاناسر  1903التجاري في فينا عام  اتشحت

 

 

 

 30/31/32ص  السابقالمرجع (2) (1)
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ادي ي الحقدمت ايطاليا ما درة باقتراح عقد مؤتمر الدولي الصح الصحية لذامن مؤتمرات  

ى لإكتوبر أ 10حيث تقرر عقده بمدينة باريس في الفترة  وعشرون دولةعشر وافق عليه 

  1903ديسمبر عام  02

 المعاهدة المنشئة لمنظمة الصحة العالمية : المطلب الثاني :

لتنظيم د ليعقب انتهاء الحرب العلمية الثانية و ماخلفته من دمار و خراب بدا العصر الجد

 *يين من و السلم الدولالمتحدة بنبذ الحروب و تحقيق األ ممالدولي مع بزوغ شمس األ

عض المتحدة اقتراح ب مماأل* المعني بإعداد ميثاق  1945مؤتمر سان فرنسيسكو عام 

 مندوبي الدول الحاضرين ضرورة إنشاء منظمة دولية متخصص في مجال الصحة لتحقيق

 سالمة و رفاهية الشعوب .

ادي و قتصوافق المؤتمر على االقتراح و عقد بهذه المهمة للمجلس االقتصادي * المجلس اال

 االجتماعي *

 (1)* وثيقة ميالد للمنظمة *  و لما كانت المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية

 :ة الرئيسية بمنظمة الصحة العالمية جهزاأل

  منظمة دولية حكومية على مجموعة أجهزة يشترك في عضويتهما مجموعة لدول

 انونيقاألعضاء لتغير المنظمة من خاللها عن إرادتها المستقلة بقصد إحداث أثر 

 تي : هي كاألأجهزة و ن المنظمة تتشكل من ألدى أعضائها ، كما 

 جمعية الصحة العالمية : -أ

حدد تجمعية الصحة العالمية هي السلطة العليا لمنظمة الصحة العالمية فهي التي 

 تقبالالسياسات الصحية للمنظمة و تقرر ما هي المشاكل التي يجب التعامل معها مس

 

  1945سانفرانسيسكو سنة مؤثر (1)



 الفصل األول                                                                                 ماهية الصحة
 

 17 

و  تعزيزلمناسبة  إجراءات تخادإالمنظمة و الطريقة التي يتعين التصدي لها كالديه سلطة 

 (1)تحقيق هدف المنظمة 

 : التنفيذيالمجلس  -ب

ئيسي رة العالمية لتنظيم عمل المجلس التنفيذي و هو جهاز تعرض دستور منظمة الصح 

 بدأنا ست مواد تصل السادس المعنون المجلس التنفيذي متضمفي الف، ثاني للمنظمة

 .تنتهي بالمادة التاسعة و العشرونبالمادة الرابعة و العشرون و 

 :األمانة العامة –ج 

ستور و ن الدمالمادة و مانة العامة  الجهاز الثالث للمنظمة بالمعنى المقصود في ل األتشك

ع االطال تنشئ العالقات مع الدول األعضاء من اجلجهزة الدائمة للمنظمة و هي احد األ

 عدد من بها  ة الفنية للمنظمةاردانة العامة من المدير العام و اإلمبمهامها  تتألف األ

 (1)ليهم اريين التي قد تحتاج إدفين التقنين و اإلالموظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 36المرجع السابق ص  (1)



 الفصل األول                                                                                 ماهية الصحة
 

 18 

  

 

 

 

دم على تغليظ مسؤولية مدينها في احتمال ي تنشيط الحق في الرعاية الصحية إقد يؤد

ي و لوقائفي تفعليها في بعدها ا اإلسهاملى لكنها بالمقابل ستؤدي ال محالة إ احترامها

 النهوض بها و عرفت السياسة الصحية عدة مراحل مختلفة مرت بها الوضعية الصحية

ر و ، حيث كان الشعب الجزائري يعاني الفقية للجزائر قبل االستقالل مترديةالعموم

 .األمراضالحرمان و مختلف 
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 الجديدة  والمنظومة الصحيةالجزائر  الثاني:لفصل ا

لصحية التجسيد السياسية  أساسية مبادئلقد عملت الجزائر بعد نيل استقاللها على وضع 

ق انا لح، ضمالصحة العموميةترقية منها لحماية  والدساتير سعياكما نصت عليه المواثيق 

 .ي العالج الذي اعتبر مكسبا ثورياالمواطن ف

 تالالختإصحة عرفت المنظومة الوطنية لل والديناميكية والتطور السريع،االنفتاح والد  أمام

 تعلقالم 05-85القانون رقم  سادن تطبيققانونية  ثغراتفي بعض األحيان فنتيجة وجود 

 .والمتمم وترقيتها المعدلبالصحة 

 ، مطلب ملحا،في الحصول على حماية صحية ناجعة و لما كان مطب المواطن الجزائري

طيات النظر في المنظومة التشريعية للصحة و تكييفها مع مع إعادةاستوجب التفكير و 

ل كفهذا القانون بغية الت أحكاممن الضروري مراجعة  أصبحالوطني و الدولي  الواقع

أو  األدويةبو أ، المتفشية باألمراض األمر، سواء ما تعلق ت الجديدةبالمتطلبات و الحاجيا

يات المستشف إصالحالصحة و السكان و  ةراح وزتطم اإلطار، و في هذا الخدمات الصحية

صحة لجال امبلوغ مكاسبا السياسية الوطنية في  إلىالل التعديل الجديد لقانون الصحة خمن 

التي  ةألساسيا المبادئو  األحكام، جاء القانون الجديد لتحديد العمومية و ضمن هذا المنظور

 في مجال الصحة  المواطنين، و تجسيد حقوق وواجبات تنظم قطاع الصحة في بالدنا

 ترقيتهاو والحفاظ عليها األشخاص وحماية صحة، قانون إلى ضمان الوقايةكما يهدف هذا ال

 (1)للمواطنين مة والحياة الخاصةوالحرية والسال اإلنسانيةاحترام الكرامة  ضمن

 

 

 

(1)www.djazairess . com/elmassar/2017 /058/20 بتاريخ 
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من  السياسية الصحيةجزائر منذ االستقالل عبر مراحل يمكن تقسيم السياسة الصحة لل

 : 1965لى إ 1962

، ائركالجزالمدن الكبرى في  أساسا، متمركز نظام الصحي المورث عند االستقاللكان ال

دات لعيا، قسنطينة و يتمثل خاصة في الطب العمومي الذي يتم داخل المستشفيات و اوهران

مدرسي ب الجانب مراكز الط إلىتشرف عليها البلديات و تقدم المساعدات الطبية المجانية ،

ص ب الخاهنالك الطبي أخرى، ومن جهة التربية و التعليم وزارةالنفسي التي تشرف عليها 

 .األجانبطبيب يعملون في عيادات خاصة جلهم كانوا من  600يسهر عليه حوالي  الذي

ما  يات ولى غاية منتصف الستيناالستقالإللقد عرف قطاع الصحة خالل الحقبة الممتدة من 

بطء بال ، لكن بمستوى تميزث المستخدمين و الهياكل القاعديةبعدها تطورات كبيرة من حي

توحيد ل نينالقوا، و كذا بجملة من النصوص و الذي عرفته البالد لتطور السكانيمقارنة مع ا

 .مرالنظام المورث عن المستع

هو ما  و، جزائريا فقط 285طبيبا، منهم  1319، لم تكن البالد تتوفر على 1965فقبل سنة 

، نسمة 5323أي صيدلي واحد لكل ، صيديا 264نسمة و  8092واحد لكل  يعادل طبيب

ما أمة نس 70688واحد لكل  أسناني طبيب أ، طبيبا 151، كانوا حوالي أطباءاألسنانما أ

ة قراب 1967، حيث كان قبل سنة الهياكل القاعدية، فقد كان هناك عجز كبير من حيث

 لعالجميز هذه المرحلة هو الزيادة النسبية بقاعات ا ، و ماسرير بالمستشفيات 39000

 (1).1962مقارنة بسنة 

 سائل، بمحدودية في خياراتها جراء ضعف الوخالل هذه الفترة يةالصح وتميزت السياسة

فها تي خلو الهياكل ال نعاش البناياتأول األمر إعادة إ، و كان ينبغي في فرة لهاالمتو

 نت، كاأخر، و من جانب نى قسط من الخدمات الصحية للسكاندأ، قبل توفير االستعمار

 

 ع السابقالموق (1)
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عض ثل في الحمالت التلقيحية لبعانة تتمسياسية على شكل إعازمة على تنمية لدولة 

 .والمعديةالفتاكة مراض األ

ي ية التاالستشفائ المؤسسات، بطب الدولة من خالل كما تميزت هذه المرحلة من جهة

ي الت والمراكز الصحيةمن طرف وزارة الصحة  والتي تسير، واالستشفاءتضمن العالج 

 .ن طرف البلدياتوالبلديات وتسير مية في المدن تضمن المساعدة الطبية المجان

 كان خرىأ ومن جهةارة التعليم النظافة المدرسية التي تسير من طرف وز وأخيرا مراكز

ن طابع لبرالي في العيادات الخاصة، و لك وهو ذوهناك قطاع طبي خاص يقدم عالجا 

هذا  عاقدتولة، في إطار لمؤسسات العمومية التابعة للدطباء الخواص استعمال ابإمكان األ

 .يق له من طرف مديرية دائرة الصحةنظمة و يتم التنسالخليط من األ

لمخطط بعث نشاط المعهد الوطني للصحة للعمومية مع بداية ا إعادة:  1979-1965مرحلة 

صدور ، و ب1964مهد الوطني للصحة العمومية الذي إنشاء عام الوطني و بداية نشاط ال

تحسين  تتحسن من خالل األمورت أخذ 1966و الصيادلة عام  األطباءنة مر المنظم لمهاأل

تي ن سننشاء بعض الهياكل القاعدية بيكوين الطبي و الشبه الطبي و كذا إدفع عجلة الت

ضاعفة  هطه المرحلة التاريخية من جهة الهياكل القاعدية وهو م ميز و ما 1969و  1967

 العالج األولويةمنح  المسئولينمحاولة من  1979و  1969قاعات العالج بين سنتي 

و ية أرتكز الصحية على مستوى كل بلدو ذلك عن طريق توفير قاعات العالج و الماألولي

 .على مستوى كل حي

، و بالوقاية، نظرا لخصوصية المجتمع الشا شيءل كل ، قبو الهدف من هياكل القاعدية

 .1974ت متعددة الخدمات بداية سنة العيادا إنشاءكذا 

 

 الموقع السابق (1)
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تتوفر % 23، و انت ممونة بالمياه الصالحة للشرب% من السكان فقط ك37و بما أن نسبة  

 (1)النتشاربها قنوات الصرف الصحي، و ما تحصله هذه األرقام من مؤشرات 

 ل تنفيذجن أمالمتنقلة عن طريق المياه، لم تقف الدولة المتفرج بل أخذت التدابير  األمراض

الطب فل بعض البرامج التي سطرت بهذا الشأن، و التي تعتبر ذات أولية بالغة مثل: التكب

ي فأو  المجاني لألطفال من طرف الدولة سواء في إطار مراكز حماية الطفولة و األمومة

ة سنة المؤرخ في جويلي 96-69مرسوم رقم ثناء درسي كما صدر في هذه األطار الطب المإ

بية ايجإ جنيته، و هذه األخيرة التي تعتبر خطوة و القاضي بالزامية التلقيح و ما 1969

ة لدولقرار التكفل الشامل من طرف ا، كما تم أترمي إلى القضاء على األمراض المعدية

رض ة منشاء المراكز الخاصة بمكافحالس، من خالل إ : مرض، مثللمكافحة بعض األوبئة

ن ال عية فضالشيء بالنسبة لمرض الشلل و سوء التغذ، و نفس السل، ليصبح عالجه مجانيا

حلة هذه المر ميزةو الطفولة و  تنظيم الوالدات بمراكز حماية األمم عملية توزيع و

مكافحة  ، وللتلقيح ضد الش 1970-1969يح ، بداية الحمالت الوطنية للتلقالتاريخية كذلك

منظمة  لك مع البرامج المسطرة من طرفبالمناطق الوبائية و ذ 1965الماليا بداية سنة 

ما ضمنت مقاييس مكافحة مرض الرمد، و اإلعالن عنه إجباريا ، كالصحة العالمية

 اية لنظافة و الوقلى برنامج الحماية من حوادث العمل ووضع لجان اباإلضافة إ

 وحيدتللقطاع الصحي و  كثركان قرار مجانية الطب خطوة أولى في طريق إعطاء فعالية أ

دية االجتماعية و االقتصا، لها ارتباط وثق بالمشاكل نظامه ككل، ووضع برامج صحية

جانية معميم تحة و ترقيتها و صلحماية ال اإلجراءات، و ذلك بتسخير كافة الوسائل و لألفراد

 (1). العالج الصحي

 

 

 الموقع السابق (1)

 



 الجزائر والمنظومة الصحية الجديدة       الفصل الثاني                                     
 

 23 

طبيق الت صبح العالج مهمة وطنية يستوجب في عدد الهياكل القاعدية معنطالق من ذلك أو إ

حية اضديا الفالتم بموجبه تحويل هياكل  التغ (1) 1974الصارم مشترك صادر في جانفي 

ل التكف حية والميزانية على مستوى القطاعات الصتوحيد  إلى باإلضافة، حةصإلى مصالح ال

راكز الم ، و تحويل جميعلواليات بعدما كانت تابة للوزارةحة من طرف اصالمالي بعمال ال

 ارة وز ىإلالطبية االجتماعية التي كانت تابعة لصندوق الضمان االجتماعي و التعاضديات 

النظام الصحي الوطني يضم جميع الهياكل الصحية مهما كانت  أصبحالصحة و هكذا 

 على حق 1976، نص الميثاق الوطني لـ اإلطارفي ها  .مجال نشاطاتها أومهامها 

 لصحةوري وقاعدة لنشاط االمواطن في الطب المجاني حيث جاء فيه الطب الجاني مكسب ث

 .جوسيلة تجسد حق المواطن في العال، وو تعبير عملي عن التضامن الوطني،العمومية

ل ، و التي تنص راحة بان كمنه 67ة هذا الحق وذلك في الماد 1976كما دعم دستور 

ية لهم حق في حماية صحتهم و هذا الحق مضمون بخدمات صحية عامة و مجان المواطنين

 .(1)ع الب الوقائييتوقو 

ليا الظروف الصعبة التي ميزت المرحلة وطنيا و دوو بالرغم من حداثة االستقالل و 

 ذا من خالل تشجيع التنمية، و هائر إن تحقق تطورا في قطاع الصحياستطاعت الجز

د لموارل هذا التطور في ا، و في مقاباإلطارات الطبية و شبه الطبيةالبشرية و تكوين 

ات اإلطار، تمركز  األطباءاالدمغة خاصة  هجرةتعدة مشاكل تتمثل في  ، ظهرالبشرية

تطور ال يرة، عدم التوازن في التخصصات بما فيها الطبية قلة وتالطبية في المدن الكبرى

 .حاجيات و التحديات محليا و دوليا، بحكم الفي التنمية البشرية
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لهياكل يث ا، فتميزت هذه المرحلة بنوع من االستقرار من حأما بشان تطور الموارد المادية

يث حالقاعدية و مع هذا سجل ارتفاع محسوس في عدد العيادات من متعددة الخدمات من 

عات هي همزة الوصل بين المركز الصحية وقاعات العالج من جهة و المستشفيات و القا

مثال تؤكد بعض التطور  1979المؤشرات الصحية لعام  أن، و أخرىالصحية من جهة 

ف و لمن اال 122 األطفاللف وفيات من الأل 1،15 اإلجماليالمتمثل في معدل الوفيات 

 سنة 5،52 إلىنما ارتفع معدل العمر من األلف بي 5،46الوالدات 

 و عونا بمختلفممرضا  6669لى الشبه الطبي وصل إ أعوان، فان عدد أخرى جهةو من

د كل شبه طبية تتمثل في عون شبه طبي واح تعطيهما يمثل ، و هذا التخصصات و الفروع

 (1نسمة  386

 ات التيخدمدة الدبشان الموارد المادية، فنالحظ ظهور هياكل جديدة من نمط العيادة متعأما

ين واق بف، و القضاء على الالمواطنين عبر كامل التراب الوطنيالعالج لكل  إليصالجاءت 

 بعض البناءات و انجاز و توسيع الهياكل القاعدية. باإلضافةإلى، المناطق

 : 2007-1979السياسية الصحية 

شفائية هي المركز االست ، و1986ميز هذه المرحلة هو إنشاء هياكل صحية جديدة سنة  ما

ة في مجال ليحدد تدخل الدول 1989فيفري  23جاء دستور  الثمانينات، و في نهاية الجامعية

، حيث 1993ة ؤكد ذلك قانون المالية لسنو ي بمكافحتهاالمعدية و  مراضاألالوقاية لمكافحة 

 كفلية و التنه بداية من هذه السنة فان مجال تدخل الدولة سيكون في الوقاعلى أ نص

 فاق بينق اتما باقي العالجات تتم وفبالمعوزين و التكوين، مع البحث في العلوم الطبية، أ

 .ضمان االجتماعيتشفائية وهيئات الالمؤسسات االس

 

(1) www. Radioalgerie .dz /news/ar/tags 
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ليل د، لكن غير كاف و خير تحسنا، فقد عرفت 2005لمؤشرات الصحية الخاصة بسنة ما اأ

لرغم ه با، حيث اعتبرت المنظمة انظمة العالمية للصحة بشان الجزائرعلى ذلك تقرير المن

 العمومية المرصودة للقطاع الصحي في الجزائر و المقدر المالية من المبالغ 

، لاألطفا الخدمات الصحية السيما ما يتعلق بوفيات إالأن، % ن الميزانية العامة 1،9بـ 

 ، و سوءناجعة إستراتيجيةكانت دون المستوى و السبب في ذلك عدم وجود سياسية و 

 (1). ، فيما يخص الرعاية الصحيةو التفاوت األطباءتوزيع 

 ( غنية باالنجازات ، حيث شهدت ميالد عدة مؤسسات 2002-1992و كانت العشرية ) 

 بحأصور و معهد باست الصيدليةدعمت القطاع ، على غرار المخبر الوطني لمراقبة المواد 

 راثيمالج مخبرا مرجعيا لمنظمة الصحة العالمية في مجال المراقبة و التكوين حول مقاومة

 ة.للضمادات الحيوي

لمركز ادم و المركزية للمستشفيات و الوكالة الوطنية لل الصيدليةهذه المؤسسات  إلىو تضاف

وثيق ة للتو الوكالة الوطنيالوطني لليقظة الصيدالنية و المركز الوطني لمكافحة التسمم 

 .الصحي

صحية النظر في النصوص القانونية المسيرة للمؤسسات ال إعادةكما عرفت هذه المرحلة 

 لىباإلضافةإفيا المستشفيات الجامعية و المؤسسات المتخصصة و المراكز الصحة  بما

دة إعان بين القطاعين العمومي و الخاص فضال ع للنشاطاتاإلضافيةتطبيق النظام المسير 

ة و مراقب، الو التصدير االستيرادلألدوية في مجال ، تحديد سياسية بعث البرامج الوطنية

 .رها للمواد الصيدالنية في المجالعن احتكا التوزيع و تخلي الدولة
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سبب معاناة بثبتت محدودية الخدة و التيإ 2012ة  2002الممتدة بين  األخيرةوتتمثل المرحة 

رة مباد دتحااإلمما دفع بالسلطات العمومية  تنظيمههيكلية و  اختالفاتالمؤسسات من عدة 

 .تنظيم العالج بها تخطيط و إلىهدف المستشفيات التي ت إصالحسياسية 

طلبات النشاطات تماشيا مع ال عصرنهتامين الخدمات و  إلىكما تهدف السياسة الجديدة 

من لتضااالجديدة ما يسمح بتوفير خدمة ذات نوعية ، مع المحافظة على مبدئي العادلة و 

 (1)المركسين من طرف الدولة .

 لىإ، سكانالديموغرافية و الوبائية للت للوضعية ، انتقاالأخرو قد عرف القطاع من جانب 

تعزيز العالج الجواري من اجل تقريب الصحة من المواطن كما برزت تقسيم جديد 

 يةجوارمية االستشفائية العمومية للصحة الوللمؤسسات الصحية على غرار المؤسسات العم

ن سنة ، و استفاد القطاع مالخدماتقاعات للعالج و العيادات متعددة  أيضاالتي تشمل 

 800، تم استثمار ه في انجاز مليار دينار 244غالف مالي بقيمة من  2009 إلى 2005

ب لفي  لإلفرادالصحية  الحتياجاتو تقع فكرة وجوب تلبية جواريهو  استشفائيمؤسسة 

ن مكيناة ، و هي تشمل الحق في البقاء و الحياة دون التعرض لمعااإلنسانالدفع عن حقوق 

 .تالقيها

 أنعلى  تنص إذفي الصحة بالحق  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمن 25تقر المادة 

 و سرتهأل"لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهية له و 

 و الملبس و المسكن و العناية الطبية ... الخ " المأكلخاصة على صعيد 

 

 

 

 . 1948للحقوق اإلنسان سنة ،اإلعالن العالمي  25المادة  (1)
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    شرعاسع استند هذا التعريف على النظرة القائمة للحق في القرن الثامن عشرو القرن الت

  مدنية قهم الو بين التمتع بحقو األفرادتحول بين  إالو هي نظرة ترى ان الدولة عليها فقط 

انه على  ىإلاإلشارةاإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمن  25و االقتصادية كما تضمن المادة 

خص ، فيما يبمستوى معيشي مناسب المواطنينتدابير لضمان تمتع جميع  اتخاذ الدولة 

صر عنا، كي و الخدمات االجتماعية الضروريةو الملبس و المسكن و العناية الطب المأكل

 (1)لمستوى معيشي مناسب على صعيد الصحة و الرفاهية  أساسية

 الدولة و أوضاعبالغ الصعوبة نظرا الن  أمرلتلك العناصر  الوقوف على محددة إن

ا يعد كم ةمختلفجتماعي مختلف و هو ما ينعكس في تبنيها لمعايير تاريخها االقتصادي و اال

 " مستوى معيشي الئق"

لثقافية او االجتماعية و االقتصاديةمن المعهد الدولي الخاص بالحقوق  12تعرف المادة  

 (1)تباره الحق في الصحة باع

 غه"مستوى من الصحة الجسمية و العقلية يمكن بلو بأعلىفي التمتع  إنسان" يحق كل 

رة و ة مباشيالء عنايإيتم  إنالعمل على رفع مستوى المعيشة غي البلدان النامية  يستلزمو 

 على نحو عاجل لتحقيق التغييرات التالية :

 

 

 

 

 

revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view 
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 العمل على توفير المياه النقية عل نطاق واسع

 معيشية صحية  أوضاعتشييد 

 توفير الطعام علة نحو كاف

 على نطاق واسع  األدويةتوفير التطعيمات و 

 (1)خطط للرعاية بالصحة النفسية  تنفيذ

 اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين

الخاص بحقوق المعوقين مجدداً على الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى أكد اإلعالن 

مناسب من الصحة، كما أقر بحق المعوقين في التمتع بالرعاية الخاصة التي يحتجون إليها؛ 

إذ ينص هذا اإلعالن على: "للمعوق الحق في العالج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك 

التقويم، وفي التأهيل الطبي واالجتماعي، وفي التعليم، وفي  األعضاء الصناعية وأجهزة

التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من 

الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو 

 ".إعادة إدماجه في المجتمع

 ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية الق

أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحماية الدولية للحق في 

التمتع بمستوى مناسب من الصحة، وعرضت لالحتياجات وأوجه الحماية الخاصة التي يجب 

 .1المادة أن تتمتع بها المرأة بهذا الخصوص؛ إذ نصت على
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ما ا، بإمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهه

 ".في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة

 11المادة 

مل دان العي ميتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة ف

. )و( الحق لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق والسيما:..لكي تكفل 

لمنع  وخيافي الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب... ت

لدول اتخذ التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، ت

ال ي األعمفحمل لمناسبة:... )د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الاألطراف التدابير ا

 التي يثبت أنها مؤذية لها

 12المادة 

دان ي ميتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة ف

ل لحصواالرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، 

ن مرغم على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة. بال

لحمل يتعلق با من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما 1أحكام الفقرة 

ة يذية كافك تغوالوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذل

 .أثناء الحمل والرضاعة

  14المادة 

مناطق ي التتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة ف

فية ية الريلتنمالريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في ا

ية لعنااالوصول إلى تسهيالت  وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:... )ب(

 ة،ألسراالصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم 
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أو  انيةنساإلعاملة أو العقوبة القاسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم

 المهينة(1987)

أو  نيةإلنساالمعاملة أو العقوبة القاسية أو من ضروب انصت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 

أو  قتهاالمهينة على أنه يجب أال يتعرض أي فرد للتعذيب سواء من قبل الدولة أو بمواف

 تتجاهل الدولة وقوع التعذيب أيا كانت الظروف؛ وتنص على أن

 2المادة 

ى ت أخرأو أية إجراءاتتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة 

 ...لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي

 (1989اتفاقية حقوق الطفل )

صحة، ن المأكدت اتفاقية حقوق الطفل على الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب 

 حقوقهم.د براموضحة أن األطفال هم من مواطني الدولة، ولهم الحق في التمتع مثل كافة األف

  :وتنص على أن

 6المادة 

راف إلى تكفل الدول األط -2تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيالً في الحياة. 

 ...أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه
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 19المادة 

 لمالئمةامية تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعلي

مال أو اإلهولحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية 

ية، ة الجنسساءالمعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإل

ليه، أو أي الوالدين( أو الوصي القانوني )األوصياء القانونيين( ع)وهو في رعاية الوالد 

 (1)شخص آخر يتعهد الطفل برعايته

 20المادة 

على  فاظاحللطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له، 

لدولة. ما اة ومساعدة خاصتين توفرهمصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماي

يمكن أن  -3ل. تضمن الدول األطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطف -2

 مي، أوإلسالتشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون ا

في  لنظراية األطفال. وعند االتبني، أو، عند الضرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرع

ة لخلفيواالعتبار الواجب الستصواب االستمرارية في تربية الطفل  إيفاءالحلول، ينبغي 

 .الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية
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 23المادة 

ة، في كريمتعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة و

. جتمعظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في الم

 لطفلتعترف الدول األطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل ل

عنها  يقدم عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي ينللمسؤولالمؤهل لذلك 

ا طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. إدراك

ذه المادة من ه 2لالحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 

ة ن برعايقوموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يمجاناً كلما أمكن ذلك، مع مراعاة المو

م الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعال على التعلي

مل، عوالتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد لممارسة 

موه ل ونج االجتماعي للطفوالفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق االندما

ف أن طراالفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن. على الدول األ

 لوقائيةاحية تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الص

متعلقة ال معلوماتوالعالج الطبي والنفسي والوظيفي لألطفال المعوقين، بما في ذلك نشر ال

الدول  مكينبمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية ت

ة بصف األطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجاالت. وتراعى

 (1)خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية
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 24 المادة

حقه تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وب -1

دها في مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول األطراف قصارى جه

تابع ت -2لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. 

: )أ( أجل ا الحق كامال وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة منالدول األطراف إعمال هذ

ة خفض وفيات الرضع واألطفال، )ب( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحي

فحة مكا الالزمتين لجميع األطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية األولية، )ج(

ها لصحية األولية، عن طريق أمور مناألمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية ا

الشرب  مياهوتطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية 

بة المناس صحيةالنقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره، )د( كفالة الرعاية ال

الدين الو ات المجتمع، والسيمالألمهات قبل الوالة وبعدها، )هـ( كفالة تزويد جميع قطاع

عية، لطبياوالطفل، بالمعلومات األساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة 

ى ت علومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعا

ية لرعااتطوير تعليم في هذه المجاالت ومساعدتها في االستفادة من هذه المعلومات، )و( 

 -3ألسرة. اظيم الصحية الوقائية واإلرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتن

تي يدية اللتقلاتتخذ الدول األطراف جميع التدابير الفعالة والمالئمة بغية إلغاء الممارسات 

جل أي من تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدول -4تضر بصحة األطفال. 

صفة باعى التوصل بشكل تدريجي إلى اإلعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتر

 .خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد
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 (9119مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية )

بأن  األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقليةتقر مبادئ حماية 

ذ اعية؛ إجتميجب توفير الرعاية بالصحة العقلية كجزء من النظام العام للرعاية الصحية واال

 :منها "الحريات األساسية والحقوق األساسية" على أن 1ينص المبدأ رقم 

 (1)متاح من رعاية الصحة العقلية يتمتع جميع األشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو

 .التي تشكل جزءاً من نظام الرعاية الصحية واالجتماعية

 صكوك الحماية اإلقليمية

مات لمنظامن الجدير التنويه بأن الصكوك التالي اإلشارة إليها تعني الدول األطراف في 

 اإلقليمية المعنية 

 منظمة الدول األمريكية

 )1948وواجبات اإلنسان )اإلعالن األمريكي لحقوق 

 نظمةيعد اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان موجها عاما للدول األعضاء في م

ما كصحة الدول األمريكية. وقد أقر بحق كافة المواطنين في التمتع بمستوى مناسب من ال

  :ركز بشكل خاص على احتياجات األطفال والنساء. وينص على أن

 7المادة 

لخاصة ولكل األطفال الحق في الحماية ا –أثناء الحمل وفترة الرضاعة  -ء لكل النسا"

 ."والرعاية والمساعدة

 11المادة 

لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق اإلجراءات الصحية واالجتماعية "

امة لعموارد اه الالتي تتعلق بالغذاء والملبس واإلسكان والرعاية الطبية إلى الحد الذي تسمح ب

 وموارد المجتمع
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  (االتّحاد اإلفريقي )عرف سابقا بمنظمة الوحدة األفريقية

 (1979الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )

ي نسان فق اإليعد الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الوثيقة األساسية المعنية بحقو

ن اسب مويقر هذا الميثاق بالحق في التمتع بمستوى منإطار منظومة االتحاد األفريقي. 

 وفيرتالصحة لكافة األفراد وكذلك حقهم في الحماية من الظروف المضرة بحصتهم وكذلك 

 4الرعاية الالزمة لهم. وينص على أنالمادة 

وية. لمعنال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان. ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية وا

 (1).ز حرمانه من هذا الحق تعسفاوال يجو

 

 5المادة 

تغالله ل اسلكل فرد الحق في احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكا

لوحشية املة عقوبات والمعاوامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه وال

 .نسانية أو المذلةأو الإل

 16المادة 

 -2ا. الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليهلكل شخص  -1

وضمان  وبهاتتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صحة شع

 .حصولها على العناية الطبية في حالة المرض
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 18المادة 

ي دية التلتقليافي أداء رسالتها كحماية لألخالقيات والقيم  الدولة ملزمة بمساعدة األسرة -2

 الة حقوقهايتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكف -3يعترف بها المجتمع. 

 -4وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية. 

 .معنويةو الأاية خاصة تالئم حالتهم البدينة للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حم

 (1990الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه )

جات حتيايقر الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه الحقوق األساسية للطفل. ويعرض لال

  :الصحية الخاصة للطفل وما يلزمه من رعاية صحية خاصة. ومما ينص عليه

 5المادة 

ألطراف اتكفل الدول  -2حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق.  يكون لكل طفل -1

كم حال يصدر  -3 .بقاء وحماية وتنمية الطفل –إلى أقصى حد ممكن  –في هذا الميثاق 

 .باإلعدام في الجرائم التي يرتكبها القانون

 11المادة 

 ".تشجيع تفهم الطفل للعناية الصحية األولية ..."

 13المادة 

ه اجاتحلكل طفل معاق عقليا أو بدنيا الحق في إجراءات خاصة للحماية تتالئم مع  يكون

 البدنية واألخالقية، وفي ظل ظروف تضمن كرامته، وتشجع على اعتماده على نفسه،

 .والمشاركة النشطة في المجتمع
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 14المادة 

 لعقليةممكنة التحقيق للصحة البدنية وايكون لكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة  -1

 ق، وتتخذهذا الحتتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق بمتابعة التنفيذ الكامل ل -2والروحية. 

على وجه الخصوص إجراءات: )أ( لتقليل معدل وفيات األطفال؛ )ب( لضمان توفير 

لرعاية امية تأكيد على تنالمساعدة والرعاية الصحية الطبية الالزمة لكافة األطفال، مع ال

حة مكافلالصحية األولية؛ )ج( لضمان توفير التغذية الكافية ومياه الشرب اآلمنة؛ )د( 

جيا المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية األولية عن طريق تطبيق التكنولو

 تظرنلضمان الرعاية الصحية المناسبة لألمهات المرضعات والالتي ين (المناسبة؛ )هـ

( ز)دمات؛ و( لتطوير الرعاية الصحية والوقائية والثقافية األسرية وتوفير الخ)مواليد؛ 

كافة  لضمان أن (إلدماج برامج الخدمات الصحية األساسية في خطط التنمية القومية؛ )ح

 اآلباء واألطفال والمرشدين االجتماعيين –وعلى وجه الخصوص  –قطاعات المجتمع 

ساسية األ الجتماعي قد نالو اإلعالم والمساندة الستخدام المعارفوالعاملين في المجال ا

، يئيةبصحة الطفل، وتغذيته، ومميزات الرضاعة الطبيعية، والصحة العامة، والصحة الب

ات منظمومنع الحوادث المنزلية، والحوادث األخرى؛ )ط( لضمان المشاركة الفعالة من ال

لخدمة مج اان المستفيدين من تخطيط وإدارة برناغير الحكومية، والجمعيات المحلية، والسك

لفنية اعن طريق الوسائل  –األساسية لألطفال؛ )ي( لدعم تعبئة موارد المجتمع المحلي 

 .في تنمية العناية الصحية األولية باألطفال –والمالية 

 15المادة 

عات قطاد( تشجيع نشر المعلومات بشأن أخطار تشغيل األطفال على كافة  ..."2- ) ...

 "المجتمع
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 16المادة 

عينة وية مالدول أطراف هذا الميثاق إجراءات تشريعية وإدارية واجتماعية وترب تتخذ-1

خاصة ونية، لحماية الطفل من كافة أشكال التعذيب، أو المعاملة غير اإلنسانية أو المه

ية ناء رعاسي أثاإليذاء البدني أو العقلي، أو إساءة المعاملة، بما في ذلك االعتداء الجن

نشاء إلراءات الوقائية بموجب هذه المادة اإلجراءات الفعالة تشمل اإلج -2الطفل. 

ة رعاي وحدات متابعة خاصة لتوفير الدعم الالزم للطفل، وألولئك الذين يقومون على

ات، الطفل، وكذلك األشكال األخرى للوقاية من أجل التعرف واإلبالغ عن التحقيق

  .ومعالجة، ومتابعة حاالت إساءة معاملة وإهمال الطفل

 17المادة 

أ( تضمن أال يخضع أي طفل محتجز أو محبوس أو محروم من حريته ) ... -2...

 .للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية أو المهينة

 21المادة 

ن تتخذ الدول األطراف في هذا الميثاق كافة اإلجراءات المناسبة للتخلص م -1

ل و الطفالتي تؤثر على رفاهية وكرامة ونمالممارسات االجتماعية والثقافية الضارة 

اة السليم، وعلى وجه الخصوص: )أ( تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حي

 ... الطفل، أو

 27المادة 

 تغاللتتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق بحماية الطفل من كافة أشكال االس -1

ه أو لمنع: )أ( إغراء أو إكراالجنسي واالعتداء الجنسي، وتتخذ على وجه الخصوص 

و ارة أتشجيع الطفل على المشاركة في أي نشاط جنسي؛ )ب( استخدام األطفال في الدع

(1)احيةالممارسات الجنسية األخرى؛ )ج( استخدام األطفال في األنشطة والعروض اإلب
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  28المادة 

خدام ن استاإلجراءات المناسبة لحماية الطفل متتخذ الدول األطراف في هذا الميثاق كافة 

دولية ت الالمخدرات واالستخدام غير المشروع للمواد المخدرة كما هي معروفة في المعاهدا

 .ذات الصلة، ولمنع استخدام األطفال في إنتاج واالتجار في هذه المواد

 مجلس أوروبا

 (1950االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية )

 2المادة 

حكم فيذاً لال تنحق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. وال يجوز إعدام أي إنسان عمداً إ -1"

 "... .قضائي بإدانته في جريمة يقضى فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة

 3المادة 

 ".ال يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة"

  4دة الما

 "... .ال يجوز استرقاق أو تسخير أي إنسان -1"

 مواد للدفاع والتعليم والتدريب -5

 للمحامين 

مم دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان: مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان باأل

 2001المتحدة، جنيف، األمم المتحدة، 

 يعرض هذا الفصل بشكلالفصل السابع عشر "رصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية" 

تناول لك يموجز للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق في الصحة، وكذ

 (1)نهج رصد مدى الوفاء بتلك الحقوق
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لذين اليا الفصل العاشر "رصد وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بالالجئين و/أو المشردين داخ

 "يعيشون في المخيمات

 "رصد وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بالعائدين والمشردين داخلياً "

 داخلياً  ردينيتناول الفصالن السابق اإلشارة إليهما حقوق اإلنسان الخاصة بالالجئين والمش

 .بما في ذلك الحق في الصحة

 للمتطوعين

 شبكة عالم واحد 

كذلك والحصول على عمل بمساعدة آالف األفراد في  1995قامت شبكة عالم واحد منذ عام 

 على على فرص للتطوع في المنظمات غير الحكومية وقطاع التنمية. ويسمح موقع الشبكة

ي فاالنترنت لمستخدمه بالبحث بسهولة عن فرص العمل والتطوع في العديد من الدول 

 .مناطق العالم المختلفة

 مؤسسة المساعدة الطبية لشرق أفريقيا

 كوس،ق أفريقيا هي منظمة تطوع غير ربحية تقع في نورث أمؤسسة المساعدة الطبية لشر

وعين متط بوالية منيسوتا بالواليات المتحدة األمريكية. وتسعي هذه المؤسسة إلى لتجنيد

ذلك لتوفير تعليم وتدريب طبي ومعدات طبية ورعاية طبية لسكان دول شرق أفريقيا وك

 (1)لجمع التبرعات المالية للمساعدة في تحقيق أهدافها
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 وكالة البيانات الدولية للتطوع

وقامت  الم.تعد وكالة البيانات الدولية للتطوع أشمل جهة فيما يخص بيانات التطوع في الع

سيا وبلدان ألف متطوع للعمل في أفريقيا وآ 29بإرسال ما يزيد على  1985الوكالة منذ عام 

لحظة وبشكل أحدث إلى بلدان أوروبا الشرقية. وفي الالبحر الكاربي ومنطقة باسيفك، 

 الراهنة هناك ألف وخمسمائة متطوع تابع للوكالة يعملون في هذه المناطق. ويضم

ة الوكال تقومالمتطوعين تشكيلة واسعة من حيث انتمائهم إلى بلدان مختلفة وكذلك أعمارهم. و

فة ل ونساء من تخصصات مختلبدال من إرسال الطعام أو األموال بإرسال متطوعين رجا

ون تطوعيرغبون في تحقيق التغيير وتحقيق تقدم في المعركة ضد الفقر. ويعمل هؤالء الم

ر التغيي حقيقبالتعاون مع زمالء من المجتمعات المحلية لتقاسم المهارات وتبادل المعرفة لت

 ن تقديممال امة بدوااللتزام بتحقيق أهداف تنموية طويلة األجل تركز على تحقيق تنمية مستد

 .مساعدات أو حلول مؤقتة

 الجماعة الطبية الدولية

مة من قبل أطباء وممرضين متطوعين من الواليات المتحدة. وهي منظ 1948تأسست عام 

ات جتمعتطوعية غير سياسية خاصة. تعنى برفع مستوى المعيشة عبر العمل تحسين قدرة الم

  تتوفرتي الوضاع المجتمعية وذلك في البلدان الالمحلية على النهوض باألحوال الصحية واأل

 .بها منظمات قادرة على القيام بذلك

 جمعية برامج التطوع الدولية 

ع ة تقجمعية برامج التطوع الدولية عبارة عن تحالف من جمعيات غير ربحية وغير حكومي

تي ظمات اللمنوا أساسا في األمريكيتين. وتتيح جمعية برامج التطوع الدولية قائمة بالوكاالت

 (1)تبحث عن متطوعين في مناطق العالم المختلفة
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 اليونيسف -لمدرسينلغز الهوية ل

حق في ن اليعالج لغز الهوية حقوق الطفل بما في ذلك الحق في الصحة الكافية، وحرمانهم م

 .المواطنة

 الرائد الدولي 

 سرةخالل الخمسة واألربعين سنة الماضية دعمت منظمة الرائد الدولي جهود تنظيم األ

ي لك فوعملت على النهوض بالخدمات الصحية المعنية بصحة النساء والرجال واألطفال وذ

لالتينية دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا ا 23العديد من مناطق العالم. وعبر عملها في 

 سرةنى حرصت منظمة الرائد الدولي على توفير خدمات تنظيم األوالكاربي والشرق األد

 يئاتوالصحة التناسلية لمن يرغب في الحصول عليها. وعبر التعاون مع الحكومات واله

ة لصحياواألطراف المحلية قامت المنظمة بتنظيم برامج مبتكرة للتجاوب مع االحتياجات 

 .لدول تتسم أوضاعها بالتمايز

 ية الدولي مركز بحوث التنم

عامة،  وكذلك كشركة 1970تأسس مركز بحوث التنمية الدولي من قبل برلمان كندا في عام 

لة لية طويل عموذلك بهدف مساعدة الدول النامية على استخدام العلم والتكنولوجيا إليجاد حلو

كل ه بشدعم المدى للمشاكل البيئية واالقتصادية واالجتماعية التي تواجهها. ويوجه المركز

ما بلنامية ان امباشر لتطوير القدرات المحلية المعنية بتوفير تكنولوجية وسياسات تخدم البلد

 (1)فاه والعدالة واالزدهارويحقق ال
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 التحرر من الجوع

تقوم ولم. منظمة التحرر من الجوع هي منظمة تنموية دولية تعمل في ستة عشر بلد حول العا

ر في بتكاالمنظمة بتقديم ودعم وسائل وآليات االعتماد المستمر على النفس وتحث على اال

 1946 الجهود الهادفة إلى كسب المعركة ضد الفقر والجوع. وقد تأسست المنظمة في عام

لوظائف دد اى تقديم الوجبات للماليين واتجه تركيزها إلى تقديم طعام متعوبدأت بالعمل عل

 طبيقية الت عني بالبروتين، وفي السبعينات انتقل تركيز المنظمة إلى تنفيذ برامج التغذية

 .موجهة عناية خاصة إلى ما يتعلق بصحة وتغذية األمهات واألطفال

 ألوضاع الصحية في أفريقياحملة حق أفريقيا في الصحة: معلومات عامة حول ا

نية يتضمن موقع هذه الحملة على االنترنت وصالت للعديد من الوثائق والمواقع المع

ة لصحياألخرى. ويعد نقطة بداية هامة لمزيد من البحث وجمع المعلومات حول المسائل ا

في  خاص العالمية وبشكل خاص ما يتعلق بأفريقيا، كصحة المرأة واألمراض المنتشرة بشكل

 . الّذنب أفريقيا كفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وداء كالّبيّات

 مركز الوقاية من األمراض والسيطرة عليها

ية تأسس مركز الوقاية من األمراض والسيطرة عليها كأحد وكاالت الحكومة الفيدرال

ي دة وفالواليات المتحاألمريكية وذلك من أجل حماية الصحة وتحقيق األمن لألفراد في 

الخارج. وتتمتع المعلومات التي يقدمها المركز بخصوص سبل وفرص تحسين الصحة 

خرى. األ بالمصداقية ويلعب المركز دوره بالتعاون الوثيق مع العديد من الجهات المعنية

ى ل علويقوم المركز بدور رائد على صعيد الواليات المتحدة األمريكية فيما يخص العم

وسبل  يئيةوالحد من األمراض والعمل على السيطرة عليها وكذلك العناية بالصحة الب تطوير

 (1)النهوض بالصحة والتوعية الصحية
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 أطباء بال حدود 

لمسلحة ات ايقوم أطباء بال حدود بتقديم المعونة في حاالت الطوارئ ولضحايا حاالت النزاع

ين ء الذوالصناعية، وكذلك تقدم المعونة إلى هؤالوانتشار األوبئة والكوارث الطبيعية 

 م تأسيسقد تويفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية نتيجة لعزلتهم االجتماعية أو الجغرافية. 

بحق  من قبل جماعة صغيرة من األطباء الفرنسيين المؤمنين 1971أطباء بال حدود عام 

تمائهم و انهم أو دينهم أو عقيدتهم أكافة األفراد في الرعاية الطبية بصرف النظر عن جنس

ظمة ت منالسياسي وأن حاجات األفراد بهذا الخصوص يجب أن تتجاوز الحدود القومية. وكان

س ي نفأطباء بال حدود أول منظمة غير حكومية تعنى بتقديم المساعدات الطبية وتعمل ف

نظمة الم تقدم إليهمالوقت على التعريف بمأزق والمخاطر التي يعاني منها األفراد الذين 

 خدماتها

 (الصحة كأحد حقوق اإلنسان )كلية الحقوق بجامعة دايتون

 لصحةيوجد على موقع الصحة كأحد حقوق اإلنسان على صفحة االنترنت: تعريفات مبسطة ل

ن. كما نساكأحد حقوق اإلنسان والفقرات ذات الصلة الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإل

ون ايضا دليل حول: فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والقانيتضمن هذا الموقع 

ا على أيض األمريكي للرعاية الصحية، والتبع، والعنف والصحة العامة. ويحتوى هذا الموقع

 .مقتطفات من وثائق األمم المتحدة ووصالت إلى مواقع ذات صلة
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 المنظمة األمريكية للصحة 

 زيد علىما يهي منظمة دولية تعنى بالرعاية الصحية لديها خبرة ل المنظمة األمريكية للصحة

. يتينمائة عام. وتعمل على تحسين األوضاع الصحية ومستوى معيشة األفراد في األمريك

بها  يعملوويقع مقر المنظمة األمريكية للصحة في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية، 

كزها العلمية دولة ومرا 27نظمة بمكاتبها الواقعة في علماء وخبراء تقنيين. ويتركز عمل الم

ئيسة همة الرالم الثمانية على األولويات الصحية في بلدان أمريكا الالتينية والكاربي. وتتمثل

 (1)في للمنظمة في العمل على تقوية والنهوض بنظم الصحة المحلية ومستوى صحة األفراد

ية طنية كوزارات الصحة والهيئات الدولاألمريكيتين وذلك بالتعاون مع الجهات الو

والحكومية وغير الحكومية والجامعات والمؤسسات المجتمعية والجماعات المحلية 

 .واألطراف األخرى المعنية

 منظمة كير 

 ألسراتعد منظمة كير واحدة من أكبر المنظمات اإلنسانية الدولية وتحرص على مساعدة 

عام  أسستتعيشي والعمل على القضاء على الفقر. وقد والجماعات الفقيرة ورفع مستواهم الم

ريع حو سلتقديم المساعدات إلى الناجين من الحرب العالمية الثانية، وحظيت على ن 1945

لية والوطنية وتتعاون مع العديد من المنظمات المح .بثقة وتعاطف وكرم الماليين من األفراد

ر ة كيو جماعة دينية ما. وتتمتع منظموالدولية التي ال تتم إدارتها من قبل حكومة أ

 .ىف األخرطراباالستقاللية والمصداقية وهو ما يتيح لها قدرا من المرونة في تعاملها مع األ
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 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

ياسة سدعم تسعى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لخدمة أغراض مزدوجة فهي من ناحية ت

ها من ما أنحرية السوق ك ة ويطامقريالمتحدة األمريكية الخارجية بما في ذلك الدالواليات 

لة لوكااناحية أخرى تدعم فرص تحسين األوضاع المعيشية لمواطني الدول النامية. وتعمل 

غ قيمة تبل األمريكية للتنمية الدولية في مناطق العالم المختلفة لخدمة هذه األغراض حيث

 .ف في المائة من الميزانية الفيدرالية األمريكيةميزانيتها واحد ونص

 وصالت عالمية فيما يتعلق بالصحة 

ت يمكن عبر الوصالت الموجودة على تلك الصفحة االضطالع على العديد من المطبوعا

 .االلكترونية وكذلك التعرف على بعض الكتب والنشرات

 الواليات المتحدة األمريكية  –أطباء العالم 

ية وحما أطباء العالم بالعمل على حشد قطاع الصحة من أجل العمل على ترقيةتقوم جماعة 

 حقوق اإلنسان وذلك من أجل ضمان حصول األفراد على الحقوق التالية

نون، القا أعلى مستوى ممكن من الرعاية النفسية والجسدية يمكن بلوغه، والمساواة أمام :

ختلفة م المكات معنية أخرى في مناطق العالبالتعاون مع شب الحماية من التعرض للتعذيب. و

يها رض فوأطراف المجتمع الدولي األخرى تعمل جماعة أطباء العالم في المناطق التي تتع

 .األوضاع الصحية للمخاطر نتيجة النتهاك حقوق اإلنسان والحريات المدنية
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 البنك الدولي

فسه نلبنك المساعدات في العالم، ويعرف ايعد البنك الدولي أحد أكبر األطراف التي تقدم 

ى مستوبباعتباره يقدم االستراتيجيات والقروض للدول النامية لمساعدتها على "النهوض 

ا وضيحالمعيشة وللحد من أشكال الفقر بها". ويتضمن موقع البنك على شبكة االنترنت ت

تضمن يما عاملين به. كلكيفية عمل البنك وقواعد استخدام موارده المالية ومعلومات عن ال

أجل  نيها منة تبالموقع العديد من المعلومات والخطط التي يرى البنك أنه يمكن للبلدان النامي

 .ئقتحقيق االستقرار والنمو. ويحتوى الموقع أيضا على اآلالف من التقارير والوثا

 المجلس العالمي للصحة 

ة لصحيعمل على تحسين األوضاع ايعد المجلس العالمي للصحة أكبر تحالف دولي يعنى بال

قد ية وفي مناطق العالم المختلفة. وكان يعرف فيما سبق بالمجلس القومي للصحة العالم

ذلك من كمنظمة ال تهدف للربح مقرها الواليات المتحدة األمريكية و 1972تأسس في عام 

صلة ال ذات أجل تحديد المشاكل الصحية العالمية الرئيسية وتقديم التقارير والمعلومات

طنية ية والولدولاللهيئات العامة في الواليات المتحدة والمجالس التشريعية والهيئات الحكومية 

ه ضويتعوالمعاهد األكاديمية والمجتمع الدولي. ويضم المجلس العالمي للصحة حاليا في 

 ةمعنيالعاملين بالمهن الصحية ومنظمات معنية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ال

 عمتع بالصحة للجميوكذلك المؤسسات األكاديمية الهادفة إلى ضمان الت

ول ير حو التفك التأملكما ان قانون الصحة الجزائري ، من خالل روح الدستور يدعو الى 

  :و هو ما سنعالجه في االتي (1): الجوهر ، القيمة ، المبدأثالثة مسائل رئيسية 

 التشريع الجزائري .: الحق في الصحة في المبحث االول 

 الحق قي الصحة أهمية: مفهوم و لمطلب االول ا
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ادر صعوبات كيف ما كانت الهيئة التي تب روح و معنى الحق في الصحة يفترض وجود أن

من يض إنمايضمن الصحة و  ن الدستور الجزائري العلى إ التأكداحترامه و يكفي  إلى

ات تشريع، وقد تم تفعيل هذا على مستوى الفانمختل أمران، و هما حماية الرعاية الصحية

حين  ، ففي مختلف بين فرنسا و الجزائر األمرالذي جعل  الشيءالعادية المتعلقة بالصحة ، 

وى  يكرس س ي عن سياسية الصحة العمومية ، فان التشريع الجزائري السالتشريع الفرن

 .األساسيعن الهدف  الصحية المعبرة المنظومةالعامة المتعلقة بالسير  األحكام

 أساسية بادئمو  بأحكام......................... 18/11الصحة الجديد  نكما جاء في القانو

ن من القانو 1المادة ففي مجال الصحة ، تجسيد حقوق وواجبات المواطنين إلىدف ته

ظ و الحفا األشخاصالضمان الوقاية و حماية صحة  الى تنص : .. يرمي 1فقرة  18/11

 لخاصة "اة اعليها و استعادتها و ترقيتها ضمن احترام الكرامة و الحرية و السالمة و الحي

الراحة  : "تساهم حماية الصحة و ترقيتها في( من نفس القانون2عليه المادة ) و ما نصت

ا في ساسيو النفسية و االجتماعية للشخص ورقيه في المجتمع ، و تشكالن عامال أ البدنية

 "لتنمية االقتصادية و االجتماعيةا

و  قيتهاالمشرع الجزائري آن أولى اهتمام كبير في مجال الصحة و تر أنو هذا دليل على 

 ضمان احترام للسالمة و الراحة للشخص و رقيه في وسط المجتمع ، مثله كمثل ميع

 ى " عل ومالدساتير و النصوص القانونية الدولية تعبر عن بصيغ مختلفة و تؤكد على العم

من  إالتضمن الصحة  ال األخيرة" ، فهذه إليهاوضعية صحية يستطيع الفرد الوصول  أحسن

 باإلمكانالذي ليس  األمرخالل الحفاظ على الحياة ، و من خالل تقليص عدد الوفيات و هو 

من  األمرباألحرى حاليا ، فدساتير الدول العربية تؤكد على نفس  أودائما  إليهالوصول 

انه مطلب  أو، فهل معنى ذلك أن الحق في الصحة ال وجود له ؟ (1)خالل حماية الصحة 

 خيالي ؟
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ختلط ي ال أن، لكن شريطة في الصحة هو معادلة األكثر صعوبةالحق  أنمن بديهي القول 

 ننسا، فإذا كان اإلعالن العالمي لحقوق اإلبالحق في الضمان االجتماعي مهذا المفهو

 (1)   13و  11( ، و الميثاق االجتماعي األوروبي المادتين  25و  22) فيالمادتتين 

 و مختلف الدساتير األجنبية يؤكدون على فصل الحق في الصحة عن الحق في الضمان

ية ت حما، و واقع األمر إذا كانبأخرىاالجتماعي ، فان الخلط بينهما موجود بكيفية او 

 الدستوري الجزائري حيث ان كالهما يدعم األخر بكل وضوحالصحة مضمونة لقانون 

ل مجا في المواطنينفتهدف المنظومة الوطنية للصحة في الجزائر الى التكفل باحتياجات 

 ةمساواالالشمولية و  مبادئالصحة بصفة شاملة و منسجمة و يرتكز تنظيمها و سيرها على 

ت خدمارارية الخدمة العمومية  و الي الحصول على العالج و التضامن و العدل و استمف

 الصحية

ة لرعاييمكن استخالصه مما سبق ، ان النصوص القانونية و الدولية تهتم بضمان ا ما إن

ه نجد ل الحق في الصحة يمكن ان إن، و ليس بضمان الصحة بالمفهوم العام الصحية و

 ،لصحةاحة و قانون بين الحق في الصتوجد عالقة  بالتأكيد، و معنى في النظام القانوني

، فال  شغيل، و الحق في الشعل و قانون التو قانون العمل كالتي نجدها بين الحق في العمل

نية و القانو والذي يمنح القيمة الدستورية  المبدأتعني  األولىمجال للمقارنة الن الصيغة  

 طاتهي المواد و مجموع القواعد التي يمكن تنفيذها في شكل نشا الثانيةالصيغة 

 ا ، و حمايتها و الوقاية من تدهورهاإلنسان، من شانها الحفاظ على صحة و خدمات 

 ، الصيغتينكال  أهداف، و لكن المسالة تكمن في تحديد وجود لتعارض ال األمرو حقيقة 
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، و يضمن خصوصية ة يجد مكانه ضمن الحقوق المشروعةالحق في الصح إنو يبقى 

، ةلصحاة في القوانين االجتماعية و القوانين الخاصة التي تعالج و منذ مدة مسال أيضا

يد ى تجدللقانون العام يدعو غالفقانون الصحة الذي هو إضافة للقانون الخاص أكثر منه 

 1989ر الحق في الصحة قيمة دستورية ذلك ان دستو مبدأالتفكير في تقسيم الحقوق يضمن 

 ءإنشاي في وقتنا الحالي خاص بحرية ضرور مبدأوضع حيز التنفيذ  1996المعدل سنة 

عن احتكار  ذاته تم االستغناء الوقت ، و بنفس الكيفية  و في منه 40ي المادة الجمعيان ف

في  داولهبعين االعتبار الحق في حماية الصحة الذي تم ت الخدالحزب الواحد ، بعدها تم 

صحة ة ال، فالحمايله قيمة دستورية كمبدأكثير من النصوص من منظور الحماية االجتماعية 

 ساسيةاأل د الحقوقلتحدي كإجراء، ة، فكرة تم تبنيها من قبل الدستوركهدف ذو قيمة دستوري

وع مع المصلحة العامة مع فرض ن تتعارضالمعبرة عن المصالح الخاصة التي يمكن ان 

وع مع فرض نالتي يمكن ان تتعارض مع المصلحة العامة  خاصة، من الرقابة الدستورية

انون و الق بين المعايير، خاصة و ان هذه الفكرة تهتم مباشرة بصراع من الرقابة الدستورية

رع تصرفات المش من صبغ الصفة الدستورية على القانون حتى يكون في ما أي، ستورالد

 العادي

ة عموميخاص بحماية الصحية ال األولوليس هدفاواحدا:فالدستور الجزائري قد اقر هدفين 

 في مصاريف الصحة  والثاني التحكم

رة هو القد، فولياألبعيدا عن المعيار  تأثيراتههو السلوكيات التي تنتج عن  المبدأيجلبه  إنما

 والأ ترجع ،ه علناالمعبر عن للمبدأمسبباته القانونية او انعدامها و الترجمة العلمية  انتحعلى 

 مبدأالان ؟ خاصة اذا كأوال؟ و ماذا نريد ان نعني به يقرر في حد ذاته أنماذا يريد  إلى

ن ال ،انياثنتجه يطبيعة القانون الذي  بنا الىعاما في محتواه تم ان مايتناوله او يجلبه يعود 

 .طبيعة هي التي تسمح بقياس ضرورته
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ريف ي مصافالتحكم  أمامبدأو الهدف الوقائي، المبدأبدا حماية الصحة العمومية يعني  اانم

 الصحة يتوجه الى الجانب العالجي 

ياسة سعلى العالج مع تطور  ، الحصولبصيغة فما يأتيهذا الترتيب للمبادئ و األهداف 

ن اكر ذ، ون حماية الصحة و ترقيتها الجديدالتحكم في المصاريف الصحية و هذا أكده قان

ب مع مستوى الحق في الصحة يتطلب ان يكون الهدف التقديري لمصاريف الصحة يتناس

 ق فينع ان يكون الح، انم بدا التحكم في المصاريف الصحية يمتغطية الحاجات الصحية

كانت هناك صعوبات مالية وجب ضمانات قانونا عن طريق  إن، حتى و الصحة للجميع

حل المساواة في الحقوق و المساواة في الحصول على هذه الحقوق و هي مسالة تبقى م

 .(1تساؤل 

 لصحية في التشريع الجزائري الجديدوقاية ا

 األخير ذاهانه يوصف في  إال ،در الحق في الصحة يستخلص من النصمص أنرغم 

ل ، و ليس كمثالوصف إلىمنه  عالنإلى إ: فهو اقرب نقول واسع ، حتى الكمصطلح عام

 جلالتدخل من ا إلىيدعو القاضي حتما  و هو ما النصوصالتي نصادفها في  التعاريف

 

 

 

 

 

-89ص  2001المؤسسة الجامعية للدراسات و انشر و التوزيع  – 1محمد طفة( ص  –د  –المجلس الدستوري) ترجمة1
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ي لحق ف، و اكالحق في العالج التأويالتالعديد من  المبدأتحديد معنى الحق و قد عرف  

و  عيتهمالمستهلكين و تو فيما يخص اإلعمال المتعلقة بإعالمبعض الخدمات االجتماعية ،

تحقق  و من اجل ،وضع المعالم المتعلقة بالصحةالى مدعون  الجزائريفالقضاة ، حمايتهم

بناء  و تأسيس، لكي ليتمكنوا من إطالقهاعلى عموميتها و  المبدأ، وجب عليهم ترك ذلك

ن م 54 نص المادة إن، من تدخل يمنعهم من تحديد محتواه ، و نظرا لما قد يجدوهقرارتهم

 ، و المثير الهايمكن اختز ال دأمبك إبعاده أن إال، إطالقها، رغم عموميتها و  1996ور تدس

 لتاليةعوامل ابه من جديد بغرض تسهيل الفهم وفق احد ال مأتى  إثبات، و هو لالنتباه في هذا

امل ، هو االكثر ورودا و لكن ليس وحده بل يضاف ع: " عامل الصحة العمومية " مثال

 المتدوال(1)قانون التأمينات 

بعاد ابشكل عشوائي و ذلك انه يتضمن االستثنائي، فال يمكن حصر محتوى المبدأ و غير 

 وقائية و عالجية فردية و أخرى جماعية .

ي فلحق تحديد معنى الحق و قد عرف المبدأ العديد من التأويالت كالحق في العالج، و ا

م و يتهو توع ،بعض الخدمات االجتماعية فيما يخص اإلعمال المتعلقة بإعالم المستهلكين

قق ل تححمايتهم، فالقضاة الجزائري مدعون إلى وضع المعالم المتعلقة بالصحة، و من اج

ء بنا وذلك، وجب عليهم ترك المبدأ على عموميتها و إطالقها، لكي ليتمكنوا من تأسيس 

من  54ة قرارتهم، و نظرا لما قد يجدوه من تدخل يمنعهم من تحديد محتواه، إن نص الماد

لمثير اا ، و ، رغم عموميتها و إطالقها، إال أن إبعاده كمبدأ ال يمكن اختزاله 1996 دستور

ية ل التالعواملالنتباه في هذا، و هو إثبات مأتى  به من جديد بغرض تسهيل الفهم وفق احد ال

امل : " عامل الصحة العمومية " مثال، هو األكثر ورودا و لكن ليس وحده بل يضاف ع

 المتداول(1)ت قانون التأمينا
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 األبعاد الفردية و الجماعية :

ة و تقني، الالتطبيقات الطبية فقواعدكانت الصحة تخدم دوما البعدين الفردي و الجماعي 

لعالقة احيث قبل الميالد ( هي فردية من  380-460التي وضعها أبقراط) حوالي  األخالقية

ت لجماعي الذي تحدده المؤسسا، و في المقابل يوجد العامل ابين المريض و الطبيب

د الى ي تعومايؤكد ارتباط البعدين هو ان فعاليته الوقائية الت إنن بال شك  االستشفائية

 .. الخ (إمكانية التحكم فيما هو عمومي ) عزل المصابين باألمراض المعدية ، التقيحات.

ا هنالك م للجميع ، لكن ليسمن الدستور الجزائري ، تضمن رعاية الصحة  54المادة 

 نهااأم، يكونوناالذين  لألفرادن كان مصطلح ""لكل"" موجه للمجموعة عامة او يوحي أ

صحة الالمتعلقة بعامل  القوانيناغلب  إن؟ ما يالحظ تخاطب الكل أو كل فرد على حدا

 نبدأ ندماع، لكنا باسم الصحة للجميع األفراد، تكون في فائدة العمومية السيما عند حصرها

 مكافحةبعامل الوقاية الذي اعتنى ة، نجد حماية و ترقية الصحة العمومي محتوى استهداف

 .ال و االتجار غير المشروعين بهاالمخدرات و المؤثرات العقلية وقمع االستعم

 

 

 

 

 

 

 (1)المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها  11-18من قانون  62و 61و  60كما جاءت المواد 

 

 



 الجزائر والمنظومة الصحية الجديدة       الفصل الثاني                                     
 

 54 

صنفة و م اخرى معينةيمنع الترويج و الرعاية و اإلشهار للمشروبات الكحولية و لكل مادة 

يخضع للمصلح العامة ، و  اإلطارقانون الصحة في  مضمون. يبدو ان مضرة بالصحة

ية يبغي من السلطات العمومية الحام يرتكز على الجماعة منه على الفرد ، و هو ما

اسب لتي تهدد صحتهم .ففكرة تطوير الحق في الصحة تتنالجماعية للشعب ضد االخطار ا

حد  اص علىالعام و الخ المبدأينسيخدم  إليمع تطور العلم الذي سيفتح مجاالت للتشريع و 

 سواء.

ة و شخصي مطلق للحالة الصحية المثلى، بل هو حق في الحماي ذن الحق في الصحة ليسإ

 صول اليها .، للوضعية الصحية التي يرغب الفرد الوالرعاية

 :البعد الوقائي و البعد العالجي

 ر أننا ، غيلقد رأينا ان الحق في الصحة يرتكز على البعد الجماعي أكثر منه البعد الفردي

ي يعطى الذ نسجل هنا ان البعد الوقائي للقانون غالب األحيان مهمل ، و مهما يكن التعريف

ج ي العالفي الصحة فقط و إنما الحق فيمكن أن ينظر إليه على أن حق  للصحة فان الحق ال

لمرض ، مما يعني ان الحق هذا هو الحق في العالج رغم انه يتضمن الوقاية من اكذلك 

لرعاية ا، و فالنص الدستوري يقرر أن :"الرعاية الصحية حق ... تكفل الدولة بالوقاية ..."

انون من ق 59مادة ، و ما نصت عليه الو الحامية و التامين من المخاطر تعني الحفاظ

م و من اإلعالبقوله :" تبادر الدولة ببرامج و أعمال الوقاية ... و تض 18/11الصحة الجديد 

 (2التربية الصحية و االتصال بكل وسيلة مالئمة" .)

 

 

 ( المرجع السابق2و) (1)
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و  ، إحداهما الحفاظ على الصحة التي هي رأس مالفالحق في الصحة يقوم على عاملين

 ية ضدهو الحما األول ،وضعها الطبيعي إن هي تعرضت لألذى. بمعنىالثاني إعادتها إلى 

 .المرض و الثاني ، توفير مصدر العالج 

و مع  ،كاف الوقاية مازال لم يتأسس بشكلن العالقة بين الحق في الرعاية الصحية و مبدأ إ

رهن م يبك ان مثل هذا التقارب بين الصحة كمبدأ ذي قيمة دستورية ، ومفهوذلك فما من ش

في  ، يمد احدهما األخريمكن ان يفضي إلى هياكل هامةباستمرار على أهميته ، بحيث 

 .و الشرعية، و الفردي و الجماعي، الوقائي و العالجي المجال الصحي بالقوة

 في مجال الصحة: الدولة: وواجبات المبحث الثاني

 حةة عن صيلقد جاء في مقدمة ميثاق المنظمة العالمية للصحة ان :" الحكومات مسؤول

 .لصحية و االجتماعية المطلوبة "ا أخذ التدابير، فعليها شعوبها

 ياالشتراكو بخاصة تلك التي عرفت النظام السياسي  اإلفريقية ففي عديد من الدول

 مقاربة الصحة من منظور الخدمة كانت تستجيب أين المنظومة الصحية كالجزائر فا

 راسيمصدور العديد من الم ، و كذلكنفتاحعلى الرغم من توجه الجزائر نحو االالعامة 

 ، الزاليتهاي، اال ان قانون الصحة و ترقية المنظمة للقطاع الخاص في المجال الصحالتنفيذ

 18/11نون الصحة الجديد رقم جاء به قا و ما، (1)يحمل بعض ترسبات النهج االشتراكي

منه  12مادة نصت ال إذا، شعوبهابين لنا ان الدولة بدأت تولى اهتماما متزايدا بحماية صحة 

تعمل الدولة على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق أساسي لإلنسان على كل : 

ة لدولاعمومي لتغطية كامل التراب الوطني، كما تضمن المستويات عبر انتشار القطاع ال

 (1)عبر كامل التراب الوطني المواطنين، و تضمن الحصول عليه لكل مجانية العالج

 ( المرجع السابق2و) (1)
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 ياكلضى في كل الهذلك بتنفيذ كل وسائل التشخيص و المعالجة و استشفاء المر و يكون

ة و للدو، و تضمن االموجهة لحماية صحتهم و ترقيتها األعمال، و كذا كل العمومية للصحة

ها الى رقيتية و الترقية في مجال الصحة ،كما تهدف حماية الصحة و تماتنظم الوقاية و الح

 ولعمل االمعيشة و  إطارالصحة و سالمة المحيط و  حفظضمان حماية المستهلك و البيئة و 

 من نفس القانون . 9هذا مانصت عليه المادة 

 إزالة الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية و و يكون كل هذا عن طريق 

ة لدولاتنظم التكامل بين القطاعين العمومي و الخاص الصحة و ضمان العالجات و تتولى 

قطاع ة لل، كما تتولى عناية خاصحماية و ترقية حق المواطنين في التربية في مجال الصحة

وية و لثاناعدية او األولية و العالجية العمومي للصحة ، و تسهر على ضمان العالجات القا

 العالجات ذات المستوى العالي.

و  قطاعو عليها ايضا تطوير نشاطات التكوين و البحث في مجال الصحة لتلبية حاجيات ال

 تتولى الدولة حماية و ترقية حق المواطنين في التربية في مجال الصحة.

 المطلب االول : الحماية في الصحة

ر الحق في الصحة يستخلص من النص ، اال انه يوصف في هذا األخيرغم ان مصدر 

ثل ، و ليس كمو اقرب إلى اإلعالن من إلى الوصف: فهكمصطلح عام، حتى ال نقول واسع

جل يدعو القاضي حتما إلى التدخل من ا التعاريف الني نصادفها في النصوص و هو ما

 تحديد معنى الحق .

 

 ( المرجع السابق2و) (1)

 

 

 



 الجزائر والمنظومة الصحية الجديدة       الفصل الثاني                                     
 

 57 

 قتضييها ما أصابها و ا يتدخل القاضي الخاص بحماية الصحة تكون الصحة قد أصابفعندم

قل من اال ىضي يساهم في فاعلية القانون علا، فالق، التعويض، العقاباإلصالح: التدخل هنا

، وميةمكان التشريع يتماشى و المستجدات في الصحة الع إذا، و خالل احترامه و تطبيقه

، لطبيةمن خالل تحديد المسؤولية ا الصحة العمومية او الفرديةفان دوره مهم في مجال 

غ لبالاي له دور الفعال و ارد، فالقاي اإلحماية الصحة حاضر في كل قراراته فالحق في

ده الصحي" يده يم األمناالثر ، دونما االعتماد على نص محدد بالذات فيكفي ان " 

 متعلقة، النحو الوقايةبكثير  أكثر، بل إجراءات احتياطية ضد المخاطر اتخاذبمشروعية 

 ة ومنظم" الحق في الرعاية الصحية " الذي يوجب اجراءات وقائية تفرض نفسها في  بمبدأ

ن قبل وج مراد ، التداول في السوق ، و استعمال المنتي، االست اإلنتاجالصحة العمومية ،

 المستهلك .

يئية الب وية و االجتماعية و التربوية الصحة هي كل التدابير الصحية و االقتصاد فحماية

 أوي وارث أصلالرامية الى الحد من االخطار الصحية او القضاء عليها سواء كانت ذات 

ى صحة مرتبط بالبيئة و ذلك بغض الحفاظ عل أو اإلنسانعن سلوك  أو التغذيةناجمة عن 

 ، حسبنفيذهارامج حماية الصحة و تضمن تة ببحيث تضع الوال، (1)الشخص و الحماية 

 على جهوية و محليةنظيم و تكون برامج حماية الصحة وطنية وكيفيات تحدد عن طرق الت

ية ج الوطنبرامال إعداداعاتق الدولة كما تستفيد من الوسائل المالية الضرورية النجازها يتم 

ة  الصحلحماية الصحة و االشراف عليها و تقييمها بصفة دورية من طرف الوزير المكلف ب

 تكفلالتعاون مع جميع القطاعات المعنية و تخصص البرامج الجهوية لحماية الصحة للب

ح لمصالو تنفيذها ا إعدادها، و تتولى حية الخاصة بعدة واليات من الوطنبالمشاكل الص

 الخارجية و يتم تقييمها من طرف الوزير المكلف بالصحة .

 

 ( المرجع السابق2و) (1)
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 اجات الحيةلحماية الصحة من تعديالت نوعية تخص االحتيتستفيد البرامج الجهوية 

مة بين توأ، و العلق بتنظيم الهياكل في شكل شبكات، السيما فيما يتألحواض سكانية  معنية

 (1)يذها تعبئة الموارد البشرية الضرورية لتنف، من ؤسسات الصحة من اجل التكفل و كذام

 الصحيةالوقاية  المطلب الثاني:

 كل األعمال الرامية إلى:الوقاية هي 

 .التقليص من اثر محددات األمراض-

 .أمراضحدوث  تفادي -

 .ايقاف انتشار أو الحد من أثارها -

 رجع السابقمال 1

ت خدمافي الحصول على العالج و التضامن و العدل و استمرارية الخدمة العمومية  و ال

 الصحية

رعاية النصوص القانونية و الدولية تهتم بضمان ال إن، استخالصه مما سبق يمكن ما إن

ه إن نجد لالحق في الصحة يمكن  إن، و ليس بضمان الصحة بالمفهوم العام الصحية و

، ةالصح بين الحق في الصحة و قانون، و بالتأكيد توجد عالقة معنى في النظام القانوني

فال  ،شغيلالشعل و قانون الت و الحق في، و قانون العمل كالتي نجدها بين الحق في العمل

 وانونية الق ومجال للمقارنة الن الصيغة  األولى تعني المبدأ الذي يمنح القيمة الدستورية 

 الصيغة الثانية هي المواد و مجموع القواعد التي يمكن تنفيذها في شكل نشاطات

 

 ( المرجع السابق2و) (1)
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 ها و خدمات ، من شانها الحفاظ على صحة اإلنسان، و حمايتها و الوقاية من تدهور 

، و كمن في تحديد أهداف كال الصيغتين، و لكن المسالة توجود لتعارض و حقيقة األمر ال

، و يضمن خصوصية أيضا ة يجد مكانه ضمن الحقوق المشروعةالحق في الصح إنيبقى 

، فقانون ة الصحةقوانين الخاصة التي تعالج و منذ مدة مسالفي القوانين االجتماعية و ال

الصحة الذي هو إضافة للقانون الخاص أكثر منه للقانون العام يدعو غالى تجديد التفكير في 

المعدل  1989دستور  إنو يضمن مبدأ الحق في الصحة قيمة دستورية ذلك  تقسيم الحقوق

إنشاء الجمعيان قتنا الحالي خاص بحرية ي في ووضع حيز التنفيذ مبدأ ضرور 1996 سنة

، و بنفس الكيفية  و في الوقت  ذاته تم االستغناء عن احتكار الحزب منه 40في المادة 

الواحد ، بعدها تم الخد بعين االعتبار الحق في حماية الصحة الذي تم تداوله في كثير من 

ماية الصحة كهدف ، فالحاعية كمبدأ له قيمة دستوريةالنصوص من منظور الحماية االجتم

، كإجراء لتحديد الحقوق األساسية المعبرة ذو قيمة دستورية، فكرة تم تبنيها من قبل الدستور

فرض نوع من تتعارض مع المصلحة العامة مع  إنعن المصالح الخاصة التي يمكن 

مع فرض نوع من تتعارض مع المصلحة العامة  إن، خاصة التي يمكن الرقابة الدستورية

هذه الفكرة تهتم مباشرة بصراع المعايير بين القانون و  إن، خاصة و رقابة الدستوريةال

من تصرفات المشرع  الدستور ، أي صبغ الصفة الدستورية على القانون حتى يكون في ما

 .العادي

 

 

 

 ( المرجع السابق2و) (1)
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تفادي  طنة وبشكل دائم لمكافحة االمراض المتو الضروريةو ذلك بتنفيذ التدابير و الوسائل 

صحة ي الظهور االوبئة و القضاء على اسباب الوضعية الوبائية و ترتكز برامج الوقاية ف

من  ، قصد التمكنعنها األنظارة و غير المنتقلة و على شبكات رصد االمراض المنتقل

ير غ لألمراضبالنسبة  ، و على سجالت الرصجالمبكر عنها و التصدي السريع لهاالكشف 

ها يما منسو ال قلة التي يكون الكشف عنا سريا و مجانيانالمت األمراضالمنتقلة و تحدد قائمة 

 (1)عن طريق التنظيم  ،األمراض المنتقلة جنسيا

 و يكون ذلك عن طريق :

 مكافحتهاو  قلةنالمت األمراضالوقاية من 

ية ر الصحالدولة التدابي مكافحتها، تضعالوقاية من االمراض ذات االنتشار الدولي و 

نتشار ت االالقطاعية المشتركة الرامية الى وقاية المواطنين و حمايتهم من االمراض ذا

 الدولي .

 .مكافحتهاو  قلةغير المتن األمراضالوقاية من 

لتي ا تبغعل  ال اإلدمانمكافحة عوامل الخطر و ترقية انماط حياة صحية تكون بمكافحة 

تعاون حة بال، بحيث تقوم مصالح الصالمواطنين و الحفاظ عليهاحماية صحة  إلىتهدف 

 .تهمكافح من االدمان على التبغ و ووضع برامج الوقاية بإعداد، مع القطاعات المعنية

 ، عبرةوضع و احترام مقاييس في مجال لتغذيية الصحة تسهر الدولة على ترقية التغذ

 (1)يس االتصالبرامج التربية و العالم و التحس

 

 ( المرجع السابق2و) (2)
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 ترقية ممارسة التربية البدنية و الرياضية

 و الطفل األمحماية صحة 

 حماية المراهقين

 المسننين األشخاصحماية صحة 

ع صعب: يعتبر أشخاصا في وضع صعب، السيما أشخاص في وض األشخاصحماية 

 ، ضحاي الكوارث ... الخذو الدخل الضعيف، المعوقين

 امعية و في التكوين المعنيو الج التربوية األوساطالحماية الصحية في 

 حماية الصحة في وسط العمل

 حماية الصحة في الوسط العقابي

 حماية الصحة العقلية و ترقيتها

 (1)البيئةحماية الوسط و 

 

 

 

 

 

 ( المرجع السابق2و) (3)
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و  قيتهافي مجال الصحة و ترو هذا دليل على أن المشرع الجزائري آن أولى اهتمام كبير 

، مثله كمثل ميع احة للشخص و رقيه في وسط المجتمعضمان احترام للسالمة و الر

 ى " م علالدساتير و النصوص القانونية الدولية تعبر عن بصيغ مختلفة و تؤكد على العمو

  منة إالتضمن الصح ، فهذه األخيرة الصحية يستطيع الفرد الوصول إليها"أحسن وضعية 

كان اإلمب، و من خالل تقليص عدد الوفيات و هو األمر الذي ليس خالل الحفاظ على الحياة

من  ألمر، فدساتير الدول العربية تؤكد على نفس اصول إليه دائما أو باألحرى حالياالو

لب نه مطالحق في الصحة ال وجود له ؟ أو إ ، فهل معنى ذلك أن(1)خالل حماية الصحة 

 خيالي ؟

ختلط ي ، لكن شريطة أن الاألكثر صعوبةالقول أن الحق في الصحة هو معادلة من بديهي 

 ننسا، فإذا كان اإلعالن العالمي لحقوق اإلمفهوم بالحق في الضمان االجتماعيهذا ال

 (1)   13و  11، و الميثاق االجتماعي األوروبي المادتين ( 25و  22مادتين  ) فيا

 

 

 

 

 

 

 

 ( المرجع السابق2و) (1)
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في الضمان و مختلف الدساتير األجنبية يؤكدون على فصل الحق في الصحة عن الحق 

ة حماي ، و واقع األمر إذا كانتأو بأخرى، فان الخلط بينهما موجود بكيفية االجتماعي

 كالهما يدعم األخر بكل وضوح أنالصحة مضمونة لقانون الدستوري الجزائري حيث 

 ي مجالالتكفل باحتياجات المواطنين ف إلىالجزائر فتهدف المنظومة الوطنية للصحة في 

واة لمساالصحة بصفة شاملة و منسجمة و يرتكز تنظيمها و سيرها على مبادئ الشمولية و ا

ت خدمافي الحصول على العالج و التضامن و العدل و استمرارية الخدمة العمومية  و ال

 الصحية

 وعية إن التحوالت التي شهدها المجتمع الجزائري في المجاالت االقتصادية و االجتما

ة و عولمالسياسية و كذلك التحوالت المرتبطة بالبيئة الخارجية المتمثلة في تحديات ال

ات لتحدياو البيئة و ظهور أمراض جديدة و غيرها من  االقتصاديةالتكنولوجية و المشاكل 

 ي للسياسة الصحية ال يوجد المرحلة الراهنة.جعل المضمون الحال

يق ي تحقمما يستوجب تكييف التفكير و الجهد المالئمة السياسية الصحية و المتمثل ف

ل أهداف الدولة في بناء منظومة صحية متطورة و متوازنة و االستجابة إلى أما

طار إفير المواطن في تغطية صحية فعالة و التجاوب مع انشغاالت مهني الصحة في تو

ل كمهني مالئم و من بين اإلمالحات التي سهر المشرع الجزائري عليها هي ضمان 

بين حقوق المريض على جميع األصعدة و في كل الحاالت و كذا تقليص الفوارق 

المناطق في مجال حصول على الخدمات الصحية و كرس حقوق المريض في اإلعالم 

 بخصوص حالة الصحية.

 

 بق( المرجع السا2و) (4)
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محور كما يستوجب هذا القانون إلى مقتضيات ترقية منظومتنا الصحية و تطويرها تت

 اطن.حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العالجات التي نشكر مكسبا أساسيا للمو

إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام 

  السر الطبي. الكتمان و  ألمعلوماتي مع احترامالوطني 

فادي و ت المتوطنة األمراضذلك بتنفيذ التدابير و الوسائل الضرورية بشكل دائم لمكافحة 

ة ي الصحالوضعية الوبائية و ترتكز برامج الوقاية ف أسبابو القضاء على  األوبئةظهور 

من  ، قصد التمكنعنها األنظارالمنتقلة و غير المنتقلة و  األمراضعلى شبكات رصد 

ر ض غيالكشف المبكر عنها و التصدي السريع لها ، و على سجالت الرصج بالنسبة لألمرا

نها سيما مو ال المنتقلة و تحدد قائمة األمراض المتنقلة التي يكون الكشف عنا سريا و مجانيا

 (1)المنتقلة جنسيا ،عن طريق التنظيم  األمراض

 و يكون ذلك عن طريق :

 األمراض المتنقلة و مكافحتها الوقاية من

ية ر الصحذات االنتشار الدولي و مكافحتها، تضع الدولة التدابي األمراضالوقاية من 

شار االنت ذات األمراضوقاية المواطنين و حمايتهم من  إلىالقطاعية المشتركة الرامية 

 الدولي .

 

 

 

 ( المرجع السابق2و) (5)
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 :كافحتهاقلة و مالوقاية من األمراض غير المتن

لتبغ مكافحة عوامل الخطر و ترقية أنماط حياة صحية تكون بمكافحة اإلدمان عل  ا

حة ، بحيث تقوم مصالح الصو الحفاظ عليها المواطنينحماية صحة  إلىالتي تهدف 

غ و التب على اإلدمان، بإعداد ووضع برامج الوقاية من بالتعاون مع القطاعات المعنية

 مكافحته .

 ، عبرةلتغذياالصحة تسهر الدولة على وضع و احترام مقاييس في مجال  التغذيةترقية 

 (1)و التحسس االتصال برامج التربية و العالج

 ترقية ممارسة التربية البدنية و الرياضية

 حماية صحة األم و الطفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المرجع السابق2و) (6)
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 سائر ذبه تبدألى أن الحق في الحياة هو الحق األول لإلنسان، أ نخلص إ وإلى هنا

 .تنعدم الحقوق وعند انتهائهتطبق بقية الحدود  وعنده وجودهالحقوق 

قيم و لى الحفاظ  على اليطمح إى الركيزة األساسية لمجتمع فالحق في الحياة يبق

ا كانت و إذ التشريعات السماوية و الوضعيةنسانية التي لطالما نادت بها جميع المبادئ اإل

على  أكدت قرار هذا الحق فان القوانين الوضعية هي بدورهاالشريعة اإلسالمية سباقة إلى 

دم علتي تنص على قرارها للعديد من المواد اته عناية خاصة من خالل هذا الحق و أول

ولى أه من يعية في حماية الحق باعتبارهمية التشرو من هنا تتجلى األ،المساس بهذا الحق 

ر جب تسخيا يو بهذ،نين الداخلية و المواثيق الدوليةالحقوق التي طالما دافعت عنه جل القوا

و أ اءةساحة ليس للتحسيس فحسب و إنما للتحذير من خطورة اإلكل الجهات و الوسائل المت

 .بهذا الحق و حمايته من كل اعتداءالمساس 

لمتعلقة كرس الحقوق و الواجبات ا 18/11ن القانون و بناءا على ما تقدم، يتضح من أ

، و اعتبر ا الرعاية الجسمية و المعنوية لإلنسانولى اهتمامها، و أبحماية الصحة و تالقي

خالل توخاه المشرع من وهذا ما. لبالداالجتماعية و االقتصادية ل عامال أساسيا في التنمية

واألخطار وتحسين لى حماية اإلنسان من األمراض تطبيق نصوصه، بغية النصوص إ

ن جهود الفقه و القضاء في ترسخ معالم البعد التعاقدي . و معلوم أوالعملالمعيشة  ظروف

و  ين وضعية المريض، كان نتيجة الرغبة الملحة في تحسلطبيب بالمريضفي عالقة ا

دى ستقاللية و مكانة الطبيب من جهة أخرى، و قد أ، بما يضمن حرية و احمايته من جهة

أمام الحريات التعاقدية لألفراد،  ، و فسح المجالإلى التضييق من مجال تدخل الدولةذلك 

خيرة و فشلها في ضمان اكبر حماية للمريض و توفير العالج المناسب عجز هذه األ مامأ

يادات و المستشفيات الخاصة التي مام العاألمر الذي فسح المجال أة خاصة، لهم بصف

المستشفيات و العيادات العمومية، بإمكانيات مادية و علمية ضخمة، و هذا  صبحت تنافسأ

في تراجع المتمثل  ليستبقثر التوجيه االقتصادي الرأس مالي، إن األطار دون شك في إ
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اهرة عل سالمة و صحة المواطنين، ترتب عنه اثر الس، باعتبارها الدولة في تقديم العالج

 حكام التي تنظمه.إلى الرغم من بقاء األالعالج بالمجان  ختفاءأخر يتمثل في ا

يجعل  ، ممادولة الجزائرية على اقتصاد السوقن القانون جاء سابقا على انفتاح الهو أ

ل طار التعديي إن ما جاء به المؤسس الدستوري فمنه في كثير من الحاالت متخلفا ع

 الدستوري

ضروريات الصحة في المجتمع  الحلول لتوفير أو من االقتراح وهناك العديد

، كان على حق أساسي لإلنسان وبكون الصحةالمطلوبة  والتمتع بالحقوقالجزائري 

ومؤسسات حكومية  وجمعيات غير وما بين حكوميةالمؤسسات المعنية من حكومية 

 وأن وخاصةكنة. كما وجب التعاون بين الدول، واجب حمايتها بكل األشكال المم صحافية

 .مكن مكافحتها من كل دولة بمفردهامراض المعدية اليمن األ أنواعا

ريا المال والسل و ، تشكلت مؤسسات جديدة كالصندوق الدولي لمكافحة االيذزوعليه

اية حي حمفمبتغى النظام ال سياسية.الولى االهتمامات بات األمن الصحي الدولي من أ حيث

غير  اتوتخفيف الوفيمراض يمكن من األ وتجنب مالدرء األخطار  وتقوية قدراتهاإلنسان 

 المحتمة.

ي صل فلذي ح، فالتقدم الي اهتمام متزايدا بحماية شعوبهات توأذ كانت الدولة بدإ

، الخاصة دراتمدنية  المباال خيرة يعود بالمقابل بجزء كبير منه لدور المجتمعاتاآلونة األ

، ةالفقير لدولتكون كافيا و باألخص في ا ن الفي تكملة دور الدولة الذي يمكن أ نما تسهمو إ

ات بميين ، تعاظم دور الشركاء غير الحكوإليجاد إجابات مناسبة للجميعففي تعقيد  يجعل 

غنياء األ ن فقراء وهام جدا بحيث يزيد من فعالية الدولة و مؤسسات لتقليل الالمساواة بي

 فقيرة وت الأمام المرض و للتقدم في مضمار األمن اإلنساني، كذلك لنشر المعرفة بين الفئا

 .ور الكبير في كبح جماح انتشار األمراض و الوقاية منهاالتي لها الد

ية مضمار الدفاع عن حقوق اقتصاد والخيرية فينسانية ازداد دور الجمعيات اإللقد 

 ، حتى في حال توفر حسن نواياها تتمكن الدول . حقوق الكالصحةوالتعليمواجتماعية 
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مدارس عدد المشافي و ال . لوحظ تصاعد دورها في ارتفاعتجاهعلى القيام بما يجب 

ل هيالتأ وراتها و المنح الدراسية و دالتي تبنيها و البعثات الدائمة و المؤقتة التي توفر

لخيري ابحت من عاديات العمل صو غير ذلك من مهمات أالتي تتيحها للكوادر مع المحلية 

ذه ه نساني  مع ذلك تراهن القوة العظمى في العالم على حجم نشاط عدد هام منو اإل

ية ربلعارهاب الذس تنفذ من خاللها سياساتها في المنطقة الجمعيات من منفذ مكافحة اإل

ون متع بالحق في الصحة دالت ، يمكن الحديث عن تحقيقبشكل خاص و في نهاية المطاف

صادية قتالاعايير الدولية التي نصت عليها الصكوك  االتفاقيات الخاصة بالحقوق مغفال الإ

 ، و هيةساسيأأربعة محددات ، و لعل ابرز هذه المعايير االلتزام بو االجتماعية و الثقافية

حق في ال لحديث عنيمكن ا دات الرب و القبول، و بإغفال هذه المحدالوفرة و الجودة و الق

 ي التطبيب، و الحق في التمريض،فالصحة، هذا الحق الذي يمكن تجزيئة إلى الحق 

 .اية و الوقايةملى الحق في الحباإلضافة إ

 ينهاحوفي الصحية المناسبة فالحق في الصحة حق شامل اليقتصر على تقديم الرعاية 

ة مونه الشرب المأول على مياساسية للصحة مثل الحصفحسب، بل يشمل أيضا المقومات األ

عمل لل والظروف الصحية،والتغذية والمسكنبالغذاء اآلمن  واإلمداد الكافيالمناسب، 

 .يتصل بالصحة والمعلومات فيماالتوعية  والحصول على، والبيئة

 لنصير.نعم المولى ونعم ا والتوفيق فانههللا المزيد من النجاح  نسألخير في األ
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:والمراجعصادر مة القائم  

، الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري، لسان العربأبي األفضل جمال 

.الثاني، دار الصياد بيروت لبنانالمجلد   

، دار الجامعة الجديدة الفاسد و الملوثناشئة عن الغذاء ، األضرار الثروت عبد الحميد

. 2007اإلسكندرية مصر   

طباء في ضوء القانون الجزائري دار هومة للطباعة و ؤولية المدنية لأل، المسرايس محمد
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