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 امللذمت العامت : 

 العامت امللذمت .1

ال الصخت ٢ُإ ًدٓى لم
ّ
م ٖلى والاحخماُٖين الا٢خهاصًين الباخثين مً ال٣لُل مبةهخما ب  مً الٚغ

 ٞجل ؤلاوؿاوي، وو٢ٗه الاحخماعي البٗض زال٫ مً ال٣ُاٖاث باقي ًٖ وجٟغصها وزهىنُتها ؤهمُتها

ال الا٢خهاصًت، ٖاثال٣ُا ٖلى جىهب ٧اهذ ألابدار
ّ
 بهظا الاهخمام اإلا٨ٍٟغً ٖلى ٞغى الخالي الىا٢٘ ؤن ب

ت الخدالُل ٖبر الجاهب تها التي ٞاإلاكا٧ل .وهخاثجها اإلاىخهجت للؿُاؾاث الاهخ٣اصًت وألابدار الىٍٓغ  ٖٞغ

 و اإلاالُت الخالت لخٟا٢م هخاحا ٧اهذ والتي هُا٧له، مؿخىي  ٖلى الاوؿضاص خالت وباألزو ال٣ُإ اهظ

ت  هظه حىهغ لدؿىٍت اإلاخبٗت الؿُاؾاث ًٖ الخضًث بلى ؤصث التي الٗىامل ؤ٦ثر مً هي لها الدؿُيًر

 .اإلاكا٧ل

 البلضان ػمغة في ؤو ٩٦ل الٗالم في هاما جُىعا ألازيرة ال٣ٗىص في قهضث ٢ض ال٣ُإ اهظ ؤن ُٞه ق٪ ال ومما

 الُبُت ألابدار باحؿإ لخُىعاثا هظه جميزث ٢ض و الخهىم وحه ٖلي الٗغبُت البلضان و الىامُت

 ؤمغا ألاٞغاص لضي اإلاؿخٗهُت الصخُت اإلاكا٧ل خل حٗل مما الهخي ال٣ُإ مؿخىي  ٖلي والبُىَبُت

 . آلازغ و الخين بين واعصا

 الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت الخُىعاث م٘ جؼامىذ ٦بيرة جُىعاث ال٣ُإ اهظ قهض ٣ٞض للجؼاثغ باليؿبت ؤما

 الخ٩ىمُت الجهاث بها ٢امذ التي الخُىاث ؤولى مً ٧ان ٢ض و .ٖام بك٩ل الجؼاثغي  اإلاجخم٘ قهضها التي

ت بالخُٛيراث ال٣ُام مداولت وهى ال٣ُإ، بهظه الخىمُت لخد٤ُ٣  جُب٤ُ ٖبر الصخُت اإلاىٓىمت في الًغوٍع

 مً اإلاالُت مسههاتها زال٫ مً ال٣ُإ اهظ جىمُت ٞخٓهغ اإلااصًت الىاخُت مً ؤما مبرمجت، ؾُاؾاث

 .الخىمُت في ال٣ُإ اهظ جلٗبه الظي الضوع  بد٨م وهظا للضولت الٗامت اإلايزاهُت

م ٖلي ل٨ً ٘ ؾبُل في حهىص مً الضولت جبضله ما و ، ال٣ُإا هظ ٖلي ؤلاهٟا١ اعجٟإ مً الٚغ  مً الٞغ

ال  الصخُت الخضماث مؿخىي 
ّ
 ل٣ُإا اهظ ب٣ي ؤًً اإلاُلىب اإلاؿخىي  صون  ػا٫ ما طل٪ مً الاؾخٟاصة ؤن ب

ت الؿُاؾاث ٞٗالُت ٖضم ،و حهت مً ؤلاصاعي  لل٣هىع  هدُجت اإلاكا٧ل مً للٗضًض ٖغيت  حهت مً اإلاىيٖى

 اإلاك٩ل هظا ًٖ جدؿاء٫ والخ٩ىماث الؿلُاث حٗل ال٣ُإ اهظ ج٩ال٠ُ في اإلاظهل اعجٟإ ان.( ؤزغي 

ً  للى٣ٟاث مهضع٦ ال٣ُإ هظه بلى ًىٓغ ؤنبذ ٣ٞض وبهظا لدؿىٍخه، بجباٖها الىاحب الؿُاؾت ٖو

ُت صًاثالخذ هظه ؤمام و .الىمى وجيرة لضٞ٘ مىٟظ ٧ىجها مً بضال والخبظًغ الباهٓت  التي مُت ال٪ و الىٖى

ين ٖلي لؼاما باث ٣ٞض الجؼاثغ في ال٣ُإ اهظ حكهضها  مىاحهت ؾبل في حضًت بهٟت الخ٨ٟير ٖليها اإلاكٞغ

 حؿُير خؿً و ٣ٖالهُت زال٫ مً  لصخُتا الخضماث حىصة ٖلي اإلاداٞٓت وبالخالي الخدضًاث هظه

 اإلاهير جخٟاصي بظل٪ و ، وحه وؤخؿً ؤ٦مل ٖلي لها اإلاغؾىمت اإلاهام جاصي ختى لها اإلاسخغة الُا٢اث

ال ًإحي ال طل٪ ٧ل و ألازغي  الا٢خهاصًت ال٣ُاٖاث بلُه آلذ الظي اإلاكئىم
ّ
 حُٛير في ناص٢ت هُت ببروػ  ب

 ٞٗا٫ الٛير ؤلاهٟا١ اؾدبٗاص م٘ ال٣ُإ ابهظ ؤلاهٟا١ لجىاهب اإلاالي و اله٨ُلي الخدلُل و٦ظا الدؿُير همِ
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 امللذمت العامت : 

 :البدث مً الھذف .2

ل٣ت الخ٣اث٤ لبٌٗ الخُغ١  بلى البدث هظا حهضٝ ّٗ  الجىاهب ببغاػ زال٫ مً وهظا الصخت، بال٣ُإ اإلاخ

 :الخالُت

 .ال٣ُإا هظ ه٩ُلت -

 .٣ُإال اهظ قهضتها التي ؤلانالخاث ؤهم -

 .جمىٍلها مهاصع -

 .الٗامت اإلايزاهُت مً اإلاالُت مسههاجه -

 .ال٣ُإ اهظ مغصوصًت ج٣ُُم -

ت م٘ ال٣ُاٖاث بهظه الخلل جدضًض مداولت -  ؤصث التي ألاؾباب مٗٞغ

 .مهامها جإصًت في ٞكلها بلى

 جُىع  لضعاؾت ٦ُٗىت ٖمىمُت الاؾدكٟاثُت  ماؾؿت ٖلى الًىء وؿلِ ألازير وفي -

 .٣ُإال اهظ

 :البدث أهمُت .3

 ؤحل مً ه٣ٟاث مً جخُلبه وما الجؼاثغ، في الهخي ال٣ُإ جُىع  مضي ببغاػ ًخم البدث هظا زال٫ مً

 بلى ؤصث التي ألاؾباب ببغاػ م٘ ال٣ُإ اهظ مغصوص ج٣ُُم ًخم ألازير وفي منها، غحىةاإلا ألاهضاٝ جد٤ُ٣

 .اإلاخاخت للمىاعص الؿيئ الاؾخٗما٫ م٘ والخسُُِ، الدؿُير ؾىء بلى ؤؾاؾا جغح٘ والتي ازخاللها،

 :البدث مىھج .4

 الاؾخ٣غاء ؤؾاؽ ٖلى ٌٗخمض الظي الخدلُلي الىنٟي اإلاىهج جُب٤ُ ٖلى الضعاؾت هظه في اٖخمضها

 .والاؾخيخاج

 :البدث اخخُاس دوافع. 5

 :الخالُت لألؾباب البدث مىيٕى ازخُاع جم ل٣ض

 .الىَىُت باللٛت زانت  لصختا مُضان في البدث جدىاو٫  التي الضعاؾاث ه٣و -

 و الٗاعمت الٟىض ى طل٪ في بما ، ألازيرة آلاوهت في زانت ال٣ُإ هظ حِٗكها التي الؿِئت الىيُٗت -

 . ال٣ُإ لٗما٫ اإلاخخالُت ؤلايغاباث

 اإلاالُت، للمىاعص اؾتهال٧ا ألا٦ثر هي ال٣ُإ اهظ ؤن باٖخباع الىَني الا٢خهاص في اإلاىيٕى هظا ؤهمُت -

 .البالص جىمُت ٖلى جإزيرا ثروألا٦

 :إلاؼيالیت   .6

 :الخالُت الغثِؿُت ؤلاق٩الُت َغح بلي ٣ًىصها الصخت ه٣ٟاث ج٣ُُم مىيٕى بن

  الجضائش؟ في الصخت كطاع لدعیير الذولت جىفشھا التي املالیت املخّصصاث حجم ھى ما

 .املبالغ؟ ھزه اظخغالٌ في فعالیت ھىان ھل و
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 امللذمت العامت : 

ت ؾىُغح الجىهغي  الدؿائ٫  هظا مً ال٢ااهُ ُت الاؾخٟؿاعاث و الدؿائالث مً مجمٖى  التي و الٟٖغ

 :٧الخالي هي و للبدث، خضوصا بظل٪ جغؾم و اإلاىا٢كت ه٣اٍ مؤه جلخو

 و هُا٧لها ٦ظا و ؤهٓمتها مؿذ التي الخُىعاث ؤهم بلي الخُغ١  صون  هظال٣ُإ ًٖ الخضًث ًم٨ً هل - ؤ

 .؟ جمىٍلها مهاصع ؤهم

 الخد٨م ًم٨ً ؤزغي  ألؾباب ،ؤم مالُت ٖىامل بلي مغصها ال٣ُإ هظ بليها آلذ التي الىيُٗت ؤن هل - ب

 .؟ طل٪ ؤعصها متى ٞيها

الػمت الخلى٫  و الىؾاثل ، ؤلاحغاءاث ؤهم هي ما - ج
ّ
 .؟ مؿخضامت جىمُت هدى ال٣ُإ هظ مً للخُٟٗل ال

 الٟغيُاث مً اهُل٣ىا ٖامت بهٟت الى٣اف ؾاخت و بدثال بق٩الُت في اإلاُغوخت الدؿائالث ٖلي لإلحابت

 :الخالُت

 ال٩افي بال٣ضع اؾخجابتها لٗضم هٓغا الغاهً الى٢ذ في يغوعي  مً ؤ٦ثر ؤنبذ الصخُت اإلاىٓىمت بنالح -أ

 .لألٞغاص اإلاخىامُت للمخُلباث

ال اإلاسجلت الاًجابُت اإلااقغاث بلي بالىٓغ وؿبُت هي الصخُت اإلاىٓىمت ٞٗالُت بن -ب
ّ
 الىخاثج هظه ؤن ،ب

 . اإلاؿخ٣بل في مىاحهخه ًيبغي جدضًا حك٩ل التي الى٣اثو مً حملت جسٟي

 حٗاوي التي ٞاإلاك٩لت بالخالي ،و ال٣ُاٖاث لهظه الخؿً الؿير لًمان ٧اُٞت هي اإلاالُت اإلاسههاث بن - ج

 ( الدؿُير الخىُٓمي جاهببال ؤؾاؾا جخٗل٤ طل٪ مً ؤٖم٤ هي بل ( اإلاالي بالضٞ٘ جخٗل٤ تباإلااصً لِؿذ منها

ساظت صعىباث  .7
 الذّ

ت هي التي جل٪ ًٖ جسخل٠ ال البدث هظا اهجاػ ؤزىاء واحهخىا التي الهٗىباث بن  الباخثين ب٣ُت لضي مإلٞى

 : ًلي ما في هىحؼها التي و

 .الٗغبُت باللٛت ألامغ حٗل٤ ؾىاء اإلاغاح٘ في ال٨بير الى٣و-

 مبضؤ ٨ًغؽ ما هى و باإلاىيٕى نلت لها مٗلىماث ي بإ لإلصالء اإلاٗىُت باإلاهالر الاجها٫ نٗىبت -

 .الٗمىمُت ؤلاصاعاث لظي البيرو٢غاَُت

ت اإلاهالر بين ؤلاخهاثُاث في جًاعب -  . الىػاعاث و ؤلاصاٍع

ال جدىاو٫  ال ٞهي وحضث بن و الصخت ه٣ٟاث ج٣ُُم مىيٕى جدىاو٫  التي الضعاؾاث هضعة -
ّ
 الجىاهب بٌٗ ب

 .الخ٣ُُم ٖملُت في بليها ٌؿدىض مٗاًير وٗضاما هدُجت الٟىُت،

 ٚالبا التي و ( بها مىزى١  ٚير ص٣ُ٢ت بخهاثُاث و بُاهاث وحىص مً جهٗب التي و اإلاٛل٣ت ألاهٓمت َبُٗت -

 .( الؿُاؾاث ه٣ضًتلهظه صعاؾاث ي ؤ ًٖ الٗؼوٝ بلي الباخث جضٞ٘ ما

 املفاھیم جدذیذ  8 

ٌ بلي اإلا٣ضمت لخضماثا مجمٕى هي: الصخیت الخذماث حىدة.أ  اإلاغ٦ؼ ؤو اإلاؿدكٟي بلي ونىله مىظ اإلاٍغ

 . الُبُُٗت خالتها بلي بٖاصتها و الٟغص صخت جدؿُين وعائها مً الهضٝ و مىه، زغوحه ٚاًت بلي الهخي
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 امللذمت العامت : 

 :ؾُتؤؾا ؤبٗاص زالزت زال٫ مً الُبُت الخضماث ج٣ضًم في ًضج و ٖالي مؿخىي  جد٤ُ٣ بها ٣ًهض ٦ما

٣ت بي،الِ الجهاػ ٦ٟاءة ٌ، م٘ الخٗامل ٍَغ غة الخجهيزاث و الصخُت اإلايكأث اإلاٍغ  .اإلاخٞى

اصة هي لال٢خهاصًين باليؿبت: الخىمیت.ب ض ص٫بم٘ الخضماث و الؿل٘ في الٍؼ اصة ًٖ ًٍؼ  في الخانلت الٍؼ

جها للؿُاؾُين باليؿبت ما ،ؤ الؿ٩ان ٖضص
ّ
لخا١ حٗني ٞة

ّ
 الخُير اإلاثلث ٖلي ال٣ًاء و اإلاخ٣ضمت بالضو٫  ال

 . ألاولي بالضعحت ؤلاوؿان جمـ قاملت ٖملُت هي ٖمىما ،و(الجٕى ال٣ٟغ اإلاغى)

ت هي الخىمُت ٖامت بهٟت  حُٛير بخضار بلي ،تهضٝ الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت الخضابير و ؤلاحغاءاث مجمٖى

اصة جد٤ُ٣ جًمً ا٢خهاصًت آلُت لبىاء الا٢خهاصي ال٨ُان في ه٨ُلي  ،وعٞ٘ ؤلاحمالي الىاجج في خ٣ُ٣ُت ٍػ

 . الىاجج هظا جىػَ٘ في الٗضالت جًمً التي ،بال٨ُُٟت الخ٣ُ٣ي الٟغصي الضزل مؿخىي 

 جدؿين ،و مِٗكخه مؿخىي  ٢ُاؽ و الٟغص ٢ضعاث بضٖم متهذ:البؽشیت الخىمیت.ج

 . اإلاجخم٘ في ؤوياٖه

 جلبُت ٖلي اإلا٣بلت ألاحُا٫ ٢ضعة جضمير بلي يجاص ؤن صون  الخايغ اخخُاحاث جلبُت هي: املعخذامت الخىمیت.د

لب مؿخضامت جىمُت جد٤ُ٣ ٞان بالخالي و. الخانت اخخُاحاتها
ّ
 في اإلاخسظة ؤلاحغاءاث بين ج٩امل بخضار ًخُ

 جىػَ٘ في البُئُت،الٗضالت و الُبُُٗت اإلاىاعص الاحخماعي،خٟٔ و الا٢خهاصي الىمى ؤؾاؾُت مجاالث زالزت

 .اإلاىاعص

 وجلعیماجھ البدث مدخىیاث .9

 جخًمً التي اإلاىهجُت زال٫ مً لإلق٩الُت ألاؾاؾُت اإلاداوع  بلى الخُغ١  ؾىداو٫  البدث هظا زال٫ مً

ت ٞهى٫  ( 03 ) زالزت هل هٍٓغ  .جُب٣ُي ٞو

 الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي ًدىاو٫  ألاو٫  الٟهل

 :زال٫ مً

 جُىعه و .واكع الىظام الصحي في الجضائش  ببغاػ -

  الجؼاثغ في الهخي ال٣ُإ ه٩ُلت -

 .الجؼاثغ في تالصخُ الانالخاث في اإلآىمت ا -

اإلاؿدكٟى في ال٣ُإ الهخي و الضوع الظي ًلٗبت في اإلاىٓىمت الصخُت   ًسو ٞهى الثاوي الٟهل ؤما

 :الخالُت الجىاهب ببغاػ زال٫ مً الجؼاثغ في٩٦ل 

 لهخي _ جُغ١ خى٫ اهمُت اإلاؿدكٟى في الىٓام ا

 _  خؿاؾُت هظه اإلااؾؿت و حٗامل اإلاباقغ م٘ الاٞغاص  

 _  الغهاهاث الخالُت و اهم الخدضًاث التي جىاحه اإلاؿدكُٟاث  

صادس و اهظمت الخمىٍل في اللطاع الصحي و جطىس الاهفاق و مذي ملاما الٟهل الثالث ؾىسههه 

 ُت مع ابشاص الجىاهب الخالفعالُخه في الىظام الصحي الجضائشي  
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 امللذمت العامت : 

 جطىس الاهفاق عال الشعاًت الصخُت _ مذي    

 هيل  امليزاهُت العامت للصخت باليعبت للميزاهُت الذولت_  هُفُت جخصُص  

 _  هظام الخمىٍل في اللطاع الصحي الجضائشي و مصادسه 

 ىظىمت        في الجضائش و مذي فعالُخه في ملحشخُص الىظام الخمىٍل لللطاع الصحي  _    

 الصخُت

 "خمضون  قٗبان" الكهُض اؾم بمٛىُت ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت ًسو ٞهى الغاب٘ الٟهل ؤما

 مضي جُىع ٞٗالُت الىٓام الخمىٍل في اإلااؾؿت 

 الهخي في اإلااؾؿت  ؤلاهٟا١ حاهب جدلُل_          

 صعاؾت مهاصع الخمىٍل في اإلااؾؿت _           

ال٣ُإ ُٞما ًسو حاهب الخمىٍل و َغ١  هظا  بةنالح حٗنى التي الخلى٫  بٌٗ بلى خُغ١ ؾي ألازير وفي

 الاهٟا١ في  الىٓام الهخي  
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 ٌ   : الفصل الاو

الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت 

 اللطاع الصحي
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

 جمهُذ

 ؤلاوؿان ؤن بط نُاهتها و ٖليها الخٟاّ ًجب زغوة ؤجها خُث خمٗاثإلاجا جمل٨ه ما ؤٚلى اإلاىاًَ صخت بن

 طل٪ مُالب ؤو٫  هى الخُاة مُلب بن و زضماث مً الخىمُت زُِ و بغامج ج٣ضمه ما ل٩ل هضٝ هى

 لٗملُاث ألاولى الىؾُلت هى ٞاإلوؿان ؤزغي  حهت مً ،و الصخت هى خُاةال م٣ىماث ؤهم و ، ؤلاوؿان

 و بل الىخُض بالهضٝ لِـ ٞهى نخي هٓام ألي الغثِس ي الهضٝ هى الصخت جدؿين ٧ان ٞةطا ، الخىمُت

 جِؿير زال٫ مً ألاٞغاص بين الٗضالت جد٤ُ٣ ٦ظا و الصخُت الخضماث حىصة جدؿين هدى الؿعي ًجب

 .ٖليها خهىلهم

ً ال٣ٗضًً زال٫ نت زا ٦بيرا جُىعا الصخت ٢ُإ قهض ٣ٞض للجؼاثغ ؿبتبالي  اإلااض ي ال٣غن  مً ألازيًر

م ٖلى ل٨ً .للبلض الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت الخٛيراث م٘ جؼامىا  هظا ٖلى الضولت جى٣ٟه ما ضخامت مً الٚغ

 ؤو الٗام ال٣ُإ ا٣ًضمه التي الصخُت الخضماث ٖلى اإلاتزاًض الُلب جلبُت ؾبُل في الخؿاؽ ال٣ُإ

 للٗضًض ٖغيت ال٣ُإ ًب٣ى ؤًً اإلاُلىب اإلاؿخىي  صون  ػا٫ ما الخضماث هظه مً الاؾخٟاصة ؤن بال الخام

  . اإلاكا٧ل مً
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

ٌ  املبدث  .الجضائش في لصحيا الىظام واكع :ألاو

 الاحخماُٖت الخىمُت لخد٤ُ٣ ألاهمُت بالٜ مىعصا ؤؾاؾيي ٖالمي خ٤ ٧ىجها حاهب بلى الصخت حٗخبر

اع هظا وفي ولصخهُت والا٢خهاصًت ير الاؾخ٣ال٫ مىظ الجؼاثغ خاولذ ؤلَا  مجا٫ في الؿ٩ان خاحُاث جٞى

يرا الصخت  للمىٓىمت الخىحُهي الخهمُم ٌك٩ل يالظ الهخي، اإلاُثا١ بَاع في ومىخضا وميسجما ٧امال جٞى

 ٢ُىص ْل في وجغ٢ُتها الصخت بدماًت ال٨ُٟلت الىؾاثل حمُ٘ حسخير مداولت زال٫ مً للصخت الىَىُت

 .مدضصة

ٌ  املطلب  .جطىسه ومشاخل الجضائشي  الصحي الىظام :ألاو

خ 1-  :الجضائش في الصخُت املىظىمت جاٍس

 مىٗغحاث حٗخبر َىٍلت ؾىىاث ٖبر امخضث مخباًىت سُتجاٍع خ٣باث الجؼاثغ في الصخت ٢ُإ ٖٝغ ل٣ض

 اهسٌٟ خُث الٗاملين ٖضص في اجهُاع الهخي ال٣ُإ ٖٝغ و٢ض بالجؼاثغ، الصخت ٢ُإ جاٍعش في خاؾمت

باء ٖضص  100.000 ل٩ل واخض َبِب بمٗض٫ ؤي َبِب، 600 بلى حؼاثغي  285 منهم َبِب 2500 مً ألَا

لبُت ؤًً 1380 ًخٗضي ال اإلامغيين مً نخي َا٢م بلى باإلياٞت ال٨بري  اإلاىا٤َ في مخمغ٦ٍؼً ؾا٦ً  ألٚا

 اإلااقغاث واحؿمذ 94 .اإلاؿير ؤلاصاعي  للُا٢م الخجغبت اوٗضام و٦ظا قهاصاث لضحها ولِؿذ ماهلت ٚير

ُاث مٗضالث باعجٟإ الى٢ذ طل٪ في الصخُت  واإلاخى٣لت، اإلاٗضًت ألامغاى اهدكاع بؿبب وؤلاناباث الٞى

 وػاعة ويٗذ اإلاىاعص إلادضوصًت وهٓغا باالوكٛا٫، الضولت صٞ٘ مما مثُل لها ٌؿب٤ لم هُا١ ٖلى

 اخههى٫  وجدؿين اإلاٗضًت ألامغاى م٩اٞدت :الىي٘ هظا إلاٗالجت الغثِؿُت ألاهضاٝ مً ازىين الصخت

اًت، ٖلى  الخُُٗم( واإلاجخم٘ الىاؽ خهماًت الصخت بغهامج بدىُٟظ الىا٢٘ اعى ٖلى الٗمل وجميز الٖغ

ٟا٫ لجمُ٘ حباعي ؤلا  ا اإلاال ٖلى ال٣ًاء( اإلاىدكغة ألامغاى مً والى٢اًت )ألَا  ؤنبذ هىا ومً.) والؿل ٍع

 ٖمىمُت زضمت الهخي الىٓام ؤن بلى ًضٖى الظي الاقترا٧ي اإلاكغوٕ بخُب٤ُ واضخت ؾُاؾت اهتهاج لؼاما

 اإلابظولت الجهىص بغاػب هى الصخت إلاؿئىلي باليؿبت واإلاهم الخضمت، هظه في حؿاهم الخانت والُٗاصاث

اصة ٖلى وؤلانغاع اإلاؿدكُٟاث، لبىاء باء ٖضص ج٩ىًٍ في الٍؼ  به ًخمخ٘ الظي اليؿبي الظاحي والاؾخ٣ال٫ ألَا

اًت مجا٫ في اإلاماعؾين ض ال اخه٩ىماث مً الٗضًض الن الصخُت، الٖغ  ؤؾاؽ ٖلى مؿدكُٟاتها حكُٛل جٍغ

 ميزاث بثالر الاؾخ٣ال٫ بٗض الثاوي ال٣ٗض في الهخي لىٓاما جميز و٢ض .ال٣ىمي ميراثها مً حؼء ألجها ججاعي 

 :وهي عثِؿُت

اًت ج٣ضًم -  1973 صٌؿمبر في الخىُٟظي للمغؾىم جُب٣ُا ، 1974 ًىاًغ مً عؾمُا وب٢غاعها اإلاجاهُت الٖغ

سُت الىزاث٤ ٧ل مكغوٕ ًخًمً ولظي ت للثىعة الخاٍع  في الؿ٩ان ويُٗت مً ٖؼػ  ما وهظا الجؼاثٍغ

اًت ىٖل الخهى٫   .صخُت ٖع

 

 
 أطشوخت ،)بخلمعان الجامعي املعدؽفى في واملشضىى ألاطباء ملىاكف جدلُلُت دساظت( الؽاملت الجىدة ئداسة جطبُم سخُمت، خىالف  -1

 .133، ص 2010/2009جلمعان باللاًذ بىش أبى حامعت دهخىساه،
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 ٌ  لصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحيالىظام ا                                             :  الفصل ألاو

 .الخسههاث مسخل٠ في الُبي الخٗلُم نالح  -

 اإلاغا٤ٞ مً الٗضًض بةهجاػ الصخُت الخُُٛت هُا١ بخىؾُ٘ جُىٍغه ومداولت الصخت ٢ُإ بوكاء -

 وطل٪ الصخُت واإلاغا٦ؼ الكاملت ٧الُٗاصاث الىػن الخُٟٟت والهُا٧ل اإلاؿدكُٟاث وزهىنا الصخُت،

اًت، وهي ؤؾاؾُت مهام زالزت ٤لخد٣ُ  .والبدث الخضٍعب الٖغ

ت بالصها ومغوع حهت مً الىِٟ ٖاثضاث اهسٟاى وبؿبب والدؿُٗىاث الثماهِىاث ٣ٖضًً وزال٫  بالٗكٍغ

 هٓام قهض ؤن بٗض ، 1994 مىظ اله٨ُلي الخٗضًل بلى للغيىر الىٓام ايُغ ؤزغي، حهت مً الؿىصاء

اًت  .والٗالجي الخ٣ني اإلاجالين في ه٣و مً ويٌٗا حٗله اجهُاعا الصخُت الٖغ

 بين ما الٟترة وزال٫ - مً الٗضًض في حؿببذ الدجم ٢ىٍت اهخ٩اؾاث الُبي اإلاجا٫ قهض 1998

 بها، اإلا٣ضمت الخضماث وجضهىع  الاؾدكٟاثُت الهُا٧ل مسخل٠ ويُٗت جضهىع  في جمثلذ اإلاماعؾاث1989

باء مً الٗضًض جظمغ بلى باإلياٞت هىع  والاحخماُٖت، اإلاهىُت الىيُٗت ؾىء بؿبب ألَا  الُٗاصاث ْو

 .اإلاىاٞؿت الخانت

خي الخطىس  2-  :الجضائش في الصحي للىظام الخاٍس

 :في وجخمثل مغاخل زالر بلى ج٣ؿُمه جم ٣ٞض

 (1965 1962  ( الاولى املشخلت 1-2- - :

 مخمغ٦ؼا حىصاإلاى  الهخي الىٓام ٧ان خُث ومخضهىعة مترصًت صخُت خالت 1962 ؾىت الجؼاثغ وعزذ

خمثل ٢ؿىُُىت، وهغان، ٧الجؼاثغ، ال٨بري  اإلاضن في ؤؾاؾا  صازل ًخم الظي الٗمىمي الُب في زانت ٍو

ُاصاث اإلاؿدكُٟاث،  اإلاضعس ي الُب ومغا٦ؼ اإلاجاهُت، الُبُت اإلاؿاٖضاث وج٣ضم البلضًاث ٖليها حكٝغ ٖو

 .والخٗلُم التربُت وػاعة ٖليها حكٝغ الىٟس ي

غ البالص ج٨ً لم 1965 ؾىت ٢بل ا 285 منهم َبِبا 1319 ٖلى بال جخٞى  َبِب ٌٗاص٫ ما وهى ٣ِٞ، حؼاثٍغ

 ٩ٞاهىا ألاؾىان ؤَباء ؤما وؿمت، 52323 ل٩ل واخض نُضلي ؤي نُضلُا، 264 و مىاًَ، 8092 ل٩ل واخض

 مً الضولت بُلب حهت مً امخاػث اإلاغخلت هظه  70688 ل٩ل واخض ؤؾىان َبِب ؤي َبِبا، 151 خىالي

 وػاعة َٝغ مً حؿير والتي والاؾدكٟاء، AMG في الٗالج جًمً التي الاؾدكٟاثُت اإلااؾؿاث زال٫

 مً حؿير والتي والبلضًاث، اإلاضن اإلاجاهُت الُبُت اإلاؿاٖضة جًمً التي الصخُت واإلاغا٦ؼ الصخت،

 هىا٥ ؤزغي، حهت ومً .الخٗلُم وػاعة َٝغ مً حؿير والتي اإلاضعؾُت الىٓاٞت مغا٦ؼ وؤزيرا البلضًاث،

باء بةم٩ان ول٨ً الخانت، الُٗاصاث في لبرالي َاب٘ طو ٖالج ٣ًضم زام نخي ٢ُإ  الخىام ألَا

 ًخم ألاهٓمت مً الخلُِ وهظا حٗا٢ض، بَاع في وطل٪ للضولت الخابٗت الٗمىمُت اإلااؾؿاث اؾخٗما٫

ت َٝغ مً له الخيؿ٤ُ  .الصخت صاثغة مضًٍغ

 

 
 الاكخصادًت العلىم ولُت ألاعماٌ ئداسة فشع ماحعخير، مزهشة الجضائشي، الصحي اللطاع يف الؽاملت الجىدة ئداسة مىيرة، عطُت بً -2

 .  2008 الجضائش، حامعت / 170 ص ، 2009 . الدعُير وعلىم
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

 (1979 1965 اهُت  )الث املشخلت 2-2-

 الٗالج بُٖاء مداولت وهظا ، 1979 الى 1969 بين ما الٟترة في الٗالج ٢اٖاث مًاٖٟت اإلاغخلت هظه ميزث

ير ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ؤولىٍت ألاولي  مؿخىي  ٖلى ؤو بلضًت ٧ل مؿخىي  ٖلى الصخُت واإلاغا٦ؼ الٗالج ٢اٖاث جٞى

 الجؼاثغي  اإلاجخم٘ لخهىنُت هٓغا الى٢اًت ش يء ٧ل ٢بل هى ال٣اٖضًت الهُا٧ل هظه مً والهضٝ 95 .حي ٧ل

 لم الصخُت الخُُٛت هاخُت مً 1974 ؾىت مً بضاًت الخضماث اإلاخٗضصة الُٗاصاث إلوكاء و٦ظل٪ الكاب،

ض٫ بههاٝ هىا٥ ٨ًً ت اإلاىا٤َ بين ٖو ُٟت، اخهًٍغ ت اإلاىاعص جمغ٦ؼ ٞىجض والٍغ  والكبه الُبُت البكٍغ

ُابها ال٨بيرة إلاضنا في ال٣اٖضًت والهُا٧ل الُبُت با ٚو ُٟت اإلاىا٤َ في ج٣ٍغ ُٟت، والكبه الٍغ  ألازيرة هظه الٍغ

ىان بٌٗ ٖلى بال جدخىي  التي  ؤما .للخمٍغٌ ألاؾاس ي الخ٩ىًٍ ختى ًخل٣ىا لم الظًً الُبُين الكبه ألٖا

٤ قٕغ ، 1975 ومىظ اإلاغخلت، هظه في الهخي البرهامج بكإن  بٖضاص في الازخهاناث مخٗضص ٖمل ٍٞغ

 ألاولىٍت طاث الصخُت اإلاك٨الث جدضًض جم ٣ٞض وه٨ظا الثاوي، الغباعي اإلاسُِ في لخُب٣ُه نخي بغهامج

 :ًلي ٦ما وهي والاحخماُٖت، الا٢خهاصًت اإلاك٨الث جدضًض م٘ الاعجباٍ

ا، مثل اإلاخى٣لت، ألامغاى ٦م٩اٞدت :الصخُت اإلاك٨الث -  .الخ... اإلاٗضًت ألامغاى الغمض، الؿل، اإلاالٍع

 .الخ... ال٣ٗلُت ألامغاى ال٣لب، ٦إمغاى :مخى٣لت ٚير ألامغاى ٩اٞدتم -

 .الٗمل في وألامً اإلادُِ بىٓاٞت اإلاخٗل٣ت اإلاك٨الث -

ُٟتها، وجدؿين للىًَ الصخُت بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت اإلاهالر -  وجدضًض الصخُت الهُا٧ل مجا٫ في ْو

 .الخُىع  بلى ج٣ىص التي اإلاٗاًير

 َٝغ مً 30 و الى٣ٟاث، مجمٕى مً % 60 ب الضولت وؿبت ٢ضعث ٣ٞض لخضماثا هظه جمىٍل خُث مً ؤما

 الاحخماعي الًمان هُئاث ٧اهذ بدث ألاؾغ، ؤو الؿ٩ان َٝغ مً % 10 والبا٢ُت الاحخماعي، الًمان

اهت ٍَغ٤ ًٖ اإلاٗىػًٍ بالؿ٩ان الضولت وجًُل٘ بليها، للمىدؿبين الٗالج ه٣ٟاث حُٛي  AMG  الُبُت ؤلٖا

 اإلاجاهُت

    (1990  2000) الثالثت املشخلت 3-2- -

ت اللجىت واٖخبرث الثماهِىاث، جهاًت مىظ جُىعث التي اإلاكا٧ل بترا٦م اإلاغخلت هظه جميزث  لجبهت اإلاغ٦ٍؼ

غ  الا٢خهاصًت للخىمُت الىَني اإلاسُِ يمً ًضمج ؤن ًجب الىَني الهخي الىٓام ؤن الىَني الخدٍغ

 96 :ٖلى التر٦يز جبً الهضٝ هظا ًخد٤٣ وختى والاحخماُٖت

 وبهما ٣ِٞ، الصخت وػاعة ٌكمل ال وهظا وألاصاء الىْاث٠ وجدضًض ال٣ُاٖاث بين الخ٩امل بلؼامُت -

٣ت بالصخت ٖال٢ت لها التي الىَىُت والخىُٓماث ال٣ُاٖاث  الصخت مك٩ل ألن مباقغة ٚير ؤو مباقغة بٍُغ

 .٣ِٞ الصخت وػاعة مك٩ل لِـ
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

 في والجهىٍت الىَىُت البرامج جُب٤ُ في ال٣اهىهُت َبُٗتها ٧اهذ مهما الصخُت الهُا٧ل حمُ٘ ج٩امل -

 .الصخت

٤ ًٖ ج٣ضًمه ًم٨ً الظي ال٣اٖضي للٗالج ألاولىٍت وبُٖاء الٗالج في الدؿلؿل  -   الصخُت الهُا٧ل ٍَغ

 .ال٣اٖضًت

 97 :في جمثلذ والتي الصخت، وػاعة ليكاٍ الضٖم هُا٧ل الخُب٤ُ خيز ووي٘ بوكاء -

 

   ٢بل صواء ل٩ل ال٣بلُت باإلاغا٢بت الهُضالهُت ٧ل٠ اإلاىخجاث إلاغا٢بت الىَني اإلاسبر - 

 .الؿى١  بلى بصزاله

ت الهُضلُت (PCH) باإلاىخجاث الصخُت الهُا٧ل جمىًٍ بًمان اإلا٩لٟت -   الهُضالهُت للمؿدكُٟاث اإلاغ٦ٍؼ

( 1994) 

  1995 ؾىت للضم الىَىُت الؿُاؾت بىي٘ اإلا٩لٟت (ANS ) للضم الىَىُت الى٧الت-

  والاجها٫ واإلاٗلىمت الخىز٤ُ بخُىٍغ اإلا٩لٟت  ABNS الهخي للخىز٤ُ الىَىُت الى٧الت-  

٣ٓت الهُضالهُت لل٣ُٓت الىَني اإلاغ٦ؼ-   اؾتهال٥ ٖلى  اإلاترجبت آلازاع بمغا٢بت إلا٩ل٠ا CNPM الٗخاص ٍو

ت  .الُبُت اإلاٗضاث واؾخٗما٫ ألاصٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت، العمىمُت املعدؽفُاث ئداسة خاسوػ، الذًً هىس   150 ص ظابم، مشحع الجضائٍش

 الاكخصادًت العلىم ولُت ألاعماٌ ئداسة فشع ماحعخير، مزهشة الجضائشي، الصحي اللطاع في الؽاملت الجىدة ئداسة مىيرة، عطُت بً 97
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

 .الجضائش في الصحي الىظام هُيلت :الثاوي املطلب

اًت ج٣ضًم ًٖ ألاو٫  ؿئى٫ اإلا والؿ٩ان الصخت وػاعة حٗخبر ير الصخُت الٖغ  اإلاؿخىي  وعٞ٘ الضواء وجٞى

ين للمىاَىين الهخي  الجامُٗت اإلاؿدكُٟاث جليها الُبُت، مكا٧لهم ٖلى وال٣ًاء وألاحاهب الجؼاثٍغ

 98 .لهظا الخابٗت ال٣اٖضًت والىخضاث الصخُت ال٣ُاٖاث زم الجهىٍت

كمل  :في وجخمثل ؤؾاؾُت مؿخىٍاث زالزت َو

 : املشهضي  ملعخىي ا 1-

 :مً وجخ٩ىن  اإلاؿدكُٟاث وبنالح والؿ٩ان الصخت وػاعة في اإلاغ٦ؼي  اإلاؿخىي  ًخمثل

 99 :مجا٫ في ٢ُاٖه ؤٖما٫ لخىمُت اؾتراجُجُت بىي٘ والؿ٩ان الصخت وػٍغ ٣ًىم :الىصٍش 1-1-

 وعٖاًخه، الؿ٩ان صخت و٢اًت  -

 الٗاثلي، والخسُُِ الضًمٛغافي الىمى في الخد٨م  -

ُت الهخي لخىُٓما  -  الصخُت، والخٍغ

 الصخُت، الهُا٧ل في الُبي الٗالج  -

 َبُين، والكبه الُبُين اإلاماعؾين ج٩ىًٍ ؤهماٍ جدضًض  -

ت اإلاىاعص جىمُت ٖلى الٗمل  -  اإلاٗلىماث، وجدضًض اإلاؿخىي  وجدؿين الخ٩ىًٍ مُضان في اإلااهلت البكٍغ

ٗض اإلاهً ًىٓم  - ُٗت الخىُٓمُت الخضابير ٍَغ٤ ًٖ بها الخام الخىُٓم َو ما٫ لها جسً٘ التي والدكَغ  ألٖا

 جُب٣ُها، ٖلى والؿهغ ازخهانه إلاُضان الخابٗت

ما٫ صٖم  -  واإلاؿخضًمت، الىباثُت ألامغاى وم٩اٞدت بالى٢اًت ٖال٢ت لها التي ألٖا

ت التزوٍض  -  وجىػَٗها، الُبُت واإلاٗضاث باألصٍو

 .والٗملي اثليوالٗ التربىي  الىؾِ في الصخُت اخهماًت  -

ت ؤلاصاعة وحكمل  :آلاجُت اإلاهالر ٖلى اإلاؿدكُٟاث وبنالح والؿ٩ان الصخت لىػاعة اإلاغ٦ٍؼ

ضصهم بالضعاؾت م٩لٟىن  ٌؿاٖضه الظي الضًىان مضًغ ٩ًل٠ :الىصٍش دًىان 2-1-  وملخ٣ىن   (07ؾبٗت ) ٖو

ضصهم بالضًىان  وجدًيرهم بازخهاناتهم اإلاغجبُت وألابدار الضعاؾاث ؤقٛا٫ بجمُ٘ ،) 04 ( ؤعبٗت ٖو

 الخاعج م٘ ٖال٢خه وفي الخ٩ىمت ؤٖما٫ في الىػٍغ مكاع٦ت

 

 

 

 

 
Ministre de la santé et de la population, développement du système national de santé : stratégie  

perspective, mais 2001. http://www.Ands.DZ./systéme de santé htm  

ل 30 في املإسخ 124 90سكم   خىفُزيال املشظىم بمىحب    9 1990 أفٍش
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 ( م02ًازىان ) ٌؿاٖضه ٖام مضًغ بصاعتها ٖلى ٌكٝغ التي الٗامت ألاماهت ج٩ل٠ :العامت ألاماهت 3-1-

لخ٤ اؾاثالضع  مضًغي  ض م٨خب بهما ٍو ت الهُا٧ل بين والخيؿ٤ُ والاجها٫ البًر  لها الخابٗت واإلاهالر اإلاغ٦ٍؼ

 .وجىحيهها وج٣ُُمها

 100 :الخالُت باإلاهام ٣ًىمىن  مٟدكين ؾخت ٖليها ٌكٝغ :العامت املفدؽُت 4-1-

 الصخُت، اإلاهالر وحؿُير الخ٣هير ؤهىإ ٧ل مً الى٢اًت -

ً جىحُه -  الخىُٓمُت، وألاخ٩ام ال٣ىاهين إلاغاٖاة موبعقاصه اإلاؿيًر

 واإلاىاعص، للىؾاثل اإلاد٨م الاؾخٗما٫ ٖلى الٗمل -

 .الٗمل جىُٓم في الهغامت مُلب يمان -

اث 5-1- ت املذًٍش اث زماهُت وحكمل :املشهٍض  :وهي مٗين ازخهام منها ل٩ل مضًٍغ

ت ت الى٢اًت، مضًٍغ ت الصخُت، اإلاهالر مضًٍغ ت ،والضواء الهُضلُت مضًٍغ ت الؿ٩ان، مضًٍغ  الخ٩ىًٍ، مضًٍغ

ت ت الخسُُِ، مضًٍغ اث الخ٣ىين مضًٍغ  .واإلاىاٖػ

 :الىالئي املعخىي  على 2-

 ما ب٩ل مؿخىي الىالًت ٖلى والؿ٩ان الصخت وػٍغ جمثُل ؤهمها مهام بٗضة والؿ٩ان الصخت مضًغ ٩ًل٠

 جدًير ومخابٗت ومخىاػها اميسجم جىػَٗا الصخُت الىؾاثل جىػَ٘ ٖلى والٗمل والؿ٩ان، بالصخت ًخٗل٤

ت وجىػَ٘ مغا٢بت بلى باإلياٞت وجىُٟظها، الصخُت ال٣ُاٖاث ميزاهُاث  وج٣ٟض الهُضالهُت واإلاىاص ألاصٍو

ت والٗالج الى٢اًت مجا٫ في الىالًت في الصخُت الاخخُاحاث لخدضًض الخالزُو وبٖضاص زؼجها ْغوٝ  وألاصٍو

ت واإلاىاعص  الٗمىمُت بالىٓاٞت الخام الخىُٓم وجُب٤ُ والخ٩ىًٍ هيزوالخج ألاؾاؾُت واإلايكأث البكٍغ

 وصعاؾت باؾخمغاع ويبُها )الضًمٛغافي الىمى( اإلاىاَىين حضو٫  بةٖضاص تهخم ؤجها ٦ما الٗامت، والى٢اًت

اث  جدضًض في اإلاٗىُت باإلاهالر الاجها٫ بلى باإلياٞت الصخت، مماعس ي حؿُير بإٖما٫ اإلاترجبت اإلاىاٖػ

ٟا٫ والخ٨ٟل الخ٩ىًٍ، بمُضان الخام الٗمل بغامج وبٖضاص الصخت ىْٟيم بلى الاخخُاحاث  اإلاٗى٢ين باأَل

 الُبُت )CMS( الاحخماُٖت باإلاغا٦ؼ تهخم ؤجها ٦ما والاحخماُٖت، الُبُت للمؿاٖضاث اإلاٗىػًٍ وألاشخام

 الٗما٫ امنه لِؿخُٟض الٗمىمُت والكغ٧اث لإلَاعاث الاحخماُٖت الخضماث مجالـ وحؿيرها جيكئها التي

اثالتهم  إلاماعس ي ألاؾاس ي ال٣اهىن  جُب٤ُ ٌؿهل ؤن قإهه مً بحغاء ؤي جُب٤ُ في جتهاون  ال ؤجها ٦ما .ٖو

 .الىالًت في الصخت

 

 

 

 

 

 

 
  100 - 1990 حىان 23 في املإسخ ( 111 . 90)  سكم الخىفُزي املشظىم بمىحب    
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 :الجامعُت الاظدؽفائُت املشاهض  1-2-

 بلى660 حهىي  اؾدكٟاجي مغ٦ؼ الجداص هخاج وهي ، 1011974 حىان 13 في الجامُٗت اإلاؿدكُٟاث ؤوكإث

غ 700  .اإلاخميزة شخهُتها ٣ًٟضها ؤن صون  َبي، ومٗهض ؾٍغ

 اإلاالي، والاؾخ٣ال٫ اإلاٗىىٍت بالصخهُت جخمخ٘ بصاعي  َاب٘ طاث ٖمىمُت ميكاة الاؾدكٟاجي اإلاغ٦ؼ ٌٗخبر

خم  بالخٗلُم اإلا٩ل٠ والىػٍغ بالصخت اإلا٩ل٠ الىػٍغ بين مكتر٥ ا٢تراح ٖلى بىاء مغؾىم بمىحب بوكائها ٍو

ت الىناًت بالصخت اإلا٩ل٠ الىػٍغ ًماعؽ بدُث الٗلمي، الٗالي والبدث  ؤالؾدكٟاجي اإلاغ٦ؼ ٖلى ؤلاصاٍع

ماعؽ لجامعي،ا  ًىن٠ ؤن ًم٨ً ٖامت وبهٟت .البُضاٚىحُت الىناًت الٗالي بالخٗلُم اإلا٩ل٠ الىػٍغ ٍو

٣٘ ٦بير ٩ًىن  ما ٖاصة الظي الىٕى مً اإلاؿدكٟى طل٪ ؤجها ٖلى الجامعي الاؾدكٟاجي اإلاغ٦ؼ  بمى٣ُت ٍو

ت، ت ج٣ضًم ًخىلى والظي خًٍغ ؿخ٣بل الٟىُت الخضماث مً مجمٖى  الؿ٩ان ضة٢اٖ بين مً مغياه َو

اًت البدث مجا٫ في ٞىُت هُئت بخضٍعب وحهخم الٍٗغًت،  زالر ٖلى ٌكٝغ ؤهه بمٗنى الؿىاء ٖلى والٖغ

 102 :هي ؤؾاؾُت مُاصًً

 الهخي، اإلاُضان -

 الخ٩ىٍني، اإلاُضان -

 .والبدث الضعاؾت مُضان -

ؿيره بصاعة، مجلـ الاؾدكٟاجي اإلاغ٦ؼ ًضًغ ؼوص ٖام مضًغ َو  .الٗلمي اإلاجلـ مىٌؿ اؾدكاعي  بجهاػ ٍو

 :)والبلذًت الذائشة( املدلي املعخىي  على 3-

 الٗمىمُت اإلااؾؿاث( صخُت ٢ُاٖاث ق٩ل في والبلضًت الضاثغة مؿخىي  ٖلى الصخُت الخضماث جىٓم

 جدضًض اإلايكأث هظه جخىلى ،)٢اٖضًت صخُت ووخضاث 103 مخسههت اؾدكٟاثُت وخضاث الاؾدكٟاثُت،

 اإلااصًت للمىاعص ألامثل باالؾخٗما٫ وهظا واإلادلُت، الىَىُت الصخُت البرامج جىُٟظ ٢بل الؿ٩ان اخخُاحاث

ت  des soins الٗالج  لؿلمُت وجُب٣ُا الاؾدكٟاثُت اإلاغا٦ؼ ٖلى الًِٛ مً وللخض .والبكٍغ

hiérarchisation ُت صخُت ٢ُاٖاث ( جم بوكاء  ؤولُت ؤو ٢اٖضًت اإلاؿماة sous-secteurs sanitaire(  ٖٞغ

 منها الخُير وجىحُه ٦كٟها بٗض اإلاغيُت اخهاالث اهخ٣اء مهمت لها ؤو٧لذ خُث  اإلاجخم٘ في ؿبتهاو لخدؿ٘

اًت اإلاؿدكٟى هدى  لؿ٩ان والخُُٗم الى٢اثُت اخهمالث في بؾهامها حاهب بلى طاجُا، البؿُُت منها والٖغ

 :مً الترجِب ٖلى جخ٩ىن  وهي مُٗىت، مى٣ُت

 

 

 
 1974 حىان 13 في دسةالصا 0 74 سكم كاهىن  بمىحب 101 -

  102 - /199712/12 في املإسخ97 -467  .سكم  الخىفُزي املشظىم

ت بالشخصُت جخمخع ئداسي  طابع راث عمىمُت ميؽأة هي :املخخصصت الاظدؽفائُت امليؽأة 103  بمشض جخىفل املالي، والاظخلالٌ املعىٍى

 العشطان، أمشاض معدؽفى العللُت، ألامشاض معدؽفى لمث .معين عمش راث مجمىعت أو معين عظىي  حهاص أصاب مشض أو معين

 .ألاطفاٌ أمشاض
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

 الخذماث مخعذدة عُادة 3-1 

 خسههت اإلا الٗامت والٟدىناث والاؾخعجالُت الصخُت الخضماث مسخل٠ ج٣ضًم  -

 البلضًت  الصخُت اإلاغا٦ؼ ٖلى وؤلاصاعي  الٟني ؤلاقغاٝ  -

 .واإلاؿدكٟى الهخي اإلاغ٦ؼ بين الىؾاَت بضوع  ج٣ىم  -

)Centre de santé( : -2-3 ت ٧ل ٖىض ًيكإالصحي  املشهض  مهمت له وجى٧ل ؾ٩اوي، ججم٘ ٧ل ؤو ٢ٍغ

 الٗامت والٟدىناث والٗالحاث والخُُٗم والُٟىلت ألامىمت وخماًت الصخُت، الى٢اًت

)salle de soin( : -3-3 ل٩ل البؿُُت الٗالحاث ج٣ضًم جخىلى التي وهيالعالج  كاعاث 

 .ؾا٦ً 2000-1000

  :بلى الصخُت ال٣ُاٖاث ج٣ؿُم حُٛير جًم2007ً لؿىت الخىُٟظي اإلاغؾىم ٢غاع ول٨ً 104

.établissement Publics Hospitalier (EPH( : دكٟاثُتالاؾ الٗمىمُت اإلااؾؿاث  – 

ت  للصخت الٗمىمُت اإلااؾؿاث  -   Etablissements publics de santé de proximité EPSPالجىاٍع

  Etablissements Hospitaliers spécialisé (EHS.اإلاخسههت  الاؾدكٟاثُت اإلااؾؿاث  -

 الخضماث مخٗضصة ُٖاصاث بلى بضوعها ( لخخدى٫ Centres de santéالصخُت )  اإلاغا٦ؼ ؤلُٛذ و٢ض -

Polycliniques للٗالج ٢اٖاث بلى ؤو ،salles de soin( اإلااصًت خالت ويُٗتها خؿب 

  ٖمىمُت ماؾؿت هي ط٦غه الؿاب٤ الخىُٟظي اإلاغؾىم خؿب الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت بن

 مً جخ٩ىن  وهي الىالي، وناًت جدذ وجىي٘ اإلاالي والاؾخ٣ال٫ اإلاٗىىٍت بالصخهُت جخمخ٘ بصاعي  َاب٘ طاث

ت ؤو واخضة بلضًت ؾ٩ان حُٛي الُبي، الخإهُل وبٖاصة والاؾدكٟاء والٗالج للدصخُو له٩ُ  مجمٖى

 بالصخت اإلا٩ل٠ الىػٍغ مً ب٣غاع الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت للماؾؿت اإلااصًت اإلاكخمالث جدضص بلضًاث،

 مخ٩املت بهٟت الخ٨ٟل في اإلاغؾىم هظا مً 4 اإلااصة خؿب الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت مهام جخمثل

اع هظا وفي للؿ٩ان، الصخُت باخهاحاث ومدؿلؿلت  :الخالُت اإلاهام الخهىم ٖلى جخىلى ؤلَا
 

 .والاؾدكٟاء الُبي الخإهُل وبٖاصة والدصخُو الٗالج جىػَ٘ وبغمجت جىُٓم يمان  -

 .للصخت الىَىُت البرامج جُب٤ُ   -

 .ماُٖتالاحخ وآلاٞاث ألايغاع وم٩اٞدت والى٣اوة الصخت خٟٔ يمان   -

هم وججضًض الصخت مهالر مؿخسضمي مؿخىي  جدؿين يمان   -  .مٗاٞع

 

 

 

 

 

 
 

  104 - 2007 ظىت ماًى املىافم 1428 عام ألاولى حمادي 2 في املإسخ 140سكم  الخىفُزي امشظىم كشاس
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 ٌ  لطاع الصحيالىظام الصحي في الجضائش وهُيلت ال                                             :  الفصل ألاو

 في والخ٩ىًٍ الُبي وقبه الُبي للخ٩ىًٍ مُضاها الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت اؾخسضام ًم٨ً ٦ما

 هٟـ لها اإلاغؾىم هٟـ خؿب الخ٩ىًٍ، ماؾؿاث م٘ جبرم اجٟا٢ُاث ؤؾاؽ ٖلى الاؾدكٟاجي الدؿُير

ت للصخت الٗمىمُت اإلااؾؿت اما ( EPSP)  اإلااؾؿت حٍٗغ٠  جخ٩ىن  ؤجها بال ؾدكٟاثُت،الا  الٗمىمُت الجىاٍع

ت مً  لها الجٛغافي واخهيز اإلااصًت اإلاكخمالث جدضص الٗالج، و٢اٖاث الخضماث مخٗضصة ُٖاصاث مجمٖى

 بهٟت الخ٨ٟل ٞهي اإلاغؾىم هظا مً 8 اإلااصة خؿب مهامه ؤما 105 .بالصخت  اإلا٩ل٠ الىػٍغ مً ب٣غاع

 :ًلي بما ومدؿلؿلت مخ٩املت

 ي،ال٣اٖض والٗالج الى٢اًت -

 اإلاغى، حصخُو -

 الجىاعي، الٗالج -

 ال٣اٖضي، اإلاخسهو والُب الٗام بالُب الخانت الٟدىم -

 الٗاثلي، والخسُُِ ؤلاهجابُت بالصخت اإلاغجبُت ألاوكُت -

 والؿ٩ان، للصخت الىَىُت البرامج جىُٟظ -

 والى٣اوة الصخت ٔبدٟ اإلاغجبُت اإلاجاالث في البِئت وخماًت جغ٢ُت في باإلاؿاهمت الخهىم ٖلى وج٩ل٠ -

 .اإلاضعؾُت والصخت الاحخماُٖت وآلاٞاث ألايغاع وم٩اٞدت
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 ٌ  ي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحيالىظام الصح                                             :  الفصل ألاو

 .الجضائش في الصحي الىظام ئصالح :الثالث املطلب

 بلى والؿ٩ان الصخت وػاعة اؾم حُٛير الجؼاثغ، في الصخت مجا٫ في ، 2002 لؿىت اإلاميز الٗىهغ ٌٗخبر

ىضعج اإلاؿدكُٟاث، وبنالح والؿ٩ان الصخت وػاعة  هضهاحك التي ؤلانالخاث خغ٦ُت يمً الخُٛير هظا ٍو

 .ال٣ُاٖاث مً الٗضًض مؿذ والتي الجؼاثغ،

 :وملفاجه إلاصالح مؽشوع أهذاف 1-

 :إلاصالح مؽشوع أهذاف 1-1-

غ ؤوعص ل٣ض ت اإلاؿدكُٟاث إلنالح الىَني للمجلـ الخمهُضي الخ٣ٍغ  ٌؿعى والتي ألاهضاٝ، مً مجمٖى

 106 :آلاحي في وجخمثل جد٣ُ٣ها، بلى ؤلانالح

خماص للمىاًَ الصخُت اخهاحاث م٘ وج٨ُُٟها ؾدكٟاءوالا  الٗالج ٖغوى بخهاء   -  هٓام ٖلى بااٖل

 .ٞٗا٫ بٖالمي

 .الصخُت للماؾؿاث اخهؿً للؿير الالػمت اإلاالُت اإلاىاعص يمان   -

 .الخهىم وحه ٖلى اإلاغض ى وخماًت اإلاؿخٗملين وواحباث خ٣ى١  ٖلى الخإ٦ُض    -

 .اإلاىاًَ صخت في اإلاخضزلين ل٩ل الخٗا٢ضًت الالتزاماث ٖلى الخإ٦ُض بٖاصة   -

ير   - ت ؤلام٩اهُاث جٞى  بإ٦ثر الاؾخجابت ٢هض وطل٪ مؿاولُاتهم، ٧اهذ مهما الصخت، إلادترفي الًغوٍع

 .والاحخماُٖت الصخُت للخاحاث ٞٗالُت

 .الصخُت للماؾؿاث ٧ان ق٩ل ؤي في الجماٖت جسههها التي الى٣ٟاث ٞٗالُت جدؿين   -

خطر   -  وجدؿين الصخُت اإلاٗلىماث هٓام في الخد٨م :هما ؤؾاؾُين هضٞين هىا٥ ؤن ألاهضاٝ هظه مً ٍو

 .اإلا٣ضمت الخضماث حىصة

 :إلاصالح مؽشوع ملفاث 2-1-

 :ًلي ُٞما وٗغيها ملٟاث، ؾخت ٖلى جهىعه في اإلاجلـ ع٦ؼ ٣ٞض ؤلانالح، ملٟاث ًسو ُٞما ؤما

لب الصخُت اخاحُاث مل٠ 1-2-1-  :الٗالج َو

 الاؾدكٟاثُت ومىٓىمخه للصخت الىَني الىٓام بين الخيؿ٤ُ ٦ُُٟاث عاؾتص خى٫  اإلال٠ هظا جمدىع 

ُت،  الٟٖغ

اع ًٖ الاؾدكٟاثُت اإلااؾؿاث بنالح ٖؼ٫  بخٟاصي وطل٪  وجم .والخىُٓمي اإلاالي الىباجي، الاحخماعي، ؤلَا

ت الهُا٧ل بين الخيؿ٤ُ ٦ُُٟاث بلى الخٗغى  بين اإلاىحىصة وجل٪ حهت، مً ال٣ُإ ومؿدكٟى الجىاٍع

 ؤزغي  حهت مً الىَىُت ؤو الجهىٍت اإلاغحُٗت واإلاؿدكُٟاث ال٣ُإ مؿدكُٟاث

 

 

 
ش املعدؽفُاث، إلصالح الىطني املجلغ املعدؽفُاث، وئصالح والعيان الصخت وصاسة 106  إلصالح الىطني للمجلغ جمهُذي جلٍش

 :املعدؽفُاث

اث .  200 حاهفي 12 الجضائش، املعخعجلت، وألاوؽطت ألاولٍى
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ٌ الفصل ألا   الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  و

 :الاظدؽفائُت الهُاول ملف  2-2-1- 

 :ًلي ُٞما وٗغيها ألاهضاٝ مً حملت بةصعاج وصل٪ الصخُت، الهُا٧ل بنالح خى٫  اإلال٠ هضا جمدىع 

ؼ -  .والخانت الٗمىمُت الٗالج ماؾؿاث ٖلى الضولت ع٢ابت حٍٗؼ

 وحىصة الٗالج، قب٨ت جىػَ٘ خى٫  بأعائهم ؤلاصالء زال٫ مً اإلاغض ى ولجمُٗاث للمٍغٌ الٟٗالت اإلاؿاهمت -

 .ؤصائها

 .بنالحي ٖمل ؤي لىجاح ألاؾاؾُت الغ٦يزة حٗض التي بٖالمُت صٖامت وي٘ اؾخعجا٫ -

ت املىاسد ملف 3-2-1-  :البؽٍش

 مغاحٗت ٖلى الؿهغ زال٫ مً وطل٪ اإلاؿخسضمين، وهى الهخي ٓامالى في ؤؾاس ي بٗهغ اإلال٠ هضا اهخم

غوٝ قغوٍ الصخهُت، ؤخىالهم  خُث وج٩ىٍنهم، اإلانهي اإلاؿاع في جغ٢ُتهم وؤحىعهم، ٖالواتهم ٖملهم، ْو

ً الُبُين، قبه الُبُين، اإلاؿخسضمين ٞئاث ل٩ل باليؿبت ملخت يغوعة ٌٗض الخ٩ىًٍ ؤن   اإلاؿيًر

 .الخهىم وحه ٖلى اإلانهي والخ٩ىًٍ الٗالي ٧الخٗلُم ؤزغي  ٢ُاٖاث م٘ ا٥باالقتر  وهظا ولخ٣ىُين،

 :املادًت املىاسد ملف 4-2-1-

ت اإلااصًت الىؾاثل بصماج يغوعة ٖلى اإلال٠ هظا اعج٨ؼ  بين جىاػها ٌؿخضعي الظي الٗالج، لخىُٓم الًغوٍع

 ٧ل بُٖاء هى ل٪ط مً والهضٝ الىؾاثل، وج٣ُِـ الٗالج حؿلؿل وبين اليكاٍ ومؿخىي  الىؾاثل

ت الىؾاثل  بالهُاهت اإلاغجبُت الجىاهب وحك٩ل ب٣ٗالهُت، مىػٖت ج٩ىن  ؤن قٍغ الٗالج لكب٨ت الًغوٍع

ُت باألمً والخانت الخ٣ىُت واإلاٗاًير  .اإلال٠ لهضا م٨ملت ٖىانغ وج٩ىًٍ والىٖى

 :الخمىٍل ملف 5-2-1-

 مً الخىُٓم في الىٓغ بٖاصة غوعةوي اإلاؿدكُٟاث، جمىٍل مىاعص جىؾُ٘ َغ١  بضعاؾت اإلال٠ هظا اهخم

 الصخُت اإلااؾؿاث حؿير التي ألاؾاؾُت ال٣ىاهين ج٠ُُ٨ ٖلى الؿهغ بلى باإلياٞت اإلاالي، الدؿُير هاخُت

ت الخٗضًالث م٘ خالُا  الكغوٍ وخى٫  اليكاَاث، في الخٗا٢ض ٖلى ال٣اثم الخمىٍل مجا٫ في زانت الجاٍع

 باليؿبت الٗالج ٖلى اخههى٫  في اإلاؿاواة لخد٤ُ٣ حؿعى ٣ٍتبُغ  والٟىجغة اإلايزاهُاث لخسهُو الىاحبت

 اإلاغض ى ل٩ل

 :اللطاعاث اؼتران ملف 6-2-1-

 مً الٗضًض بيكاَاث بُٗض خض بلى اإلاؿدكُٟاث وبنالح والؿ٩ان الصخت وػاعة وكاَاث العجباٍ هٓغا

 الخٗلُم الخًامً، الاحخماعي، الًمان الاحخماُٖت، واخهماًت الٗمل اإلاالُت، ٣٦ُإ ألازغي  ال٣ُاٖاث

 بين الاوسجام يمان ًجب ٞاهه والٟالخت، الهىاٖت والبُئُت، اإلادلُت الجماٖاث اإلانهي، الخ٩ىًٍ الٗالي،

 يمً بالصخت الهلت طاث ال٣ُاُٖت ألاوكُت ٧ل بصعاج زال٫ مً ألازغي  الٗمىمُت والؿُاؾاث الصخت

 .ػاعة للى الٗامت الاؾتراجُجُت
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

 والىَني الجهىي  اإلاؿخىٍين ٖلى والاؾخعجاالث الجىىب بمى٣ُت الٗالج جىُٓم ؤن باإلقاعة والجضًغ

ين  الٗالج جىُٓم وحىب بلى مغاث ٖضة ؤلاقاعة جمذ ول٣ض اإلاكغوٕ، هظا في بليها الخُغ١  ًخم لم مىيٖى

 الٓغوٝ الهُاهت اإلاىازُت، والٓغوٝ بالبٗض اإلاغجبُت الٗغا٢ُل ًٖ الىٓغ بٌٛ الجىىب، بمى٣ُت

 ؤما الصخُت، الاخخُاحاث مجمٕى جلبُت ًم٨نهم الظًً اإلاخسههين الُبُين اإلاؿخسضمين بخُٗين الخانت

 اإلاٗهض به ًخ٩ل٠ الظيو  خالُا، الجاعي  الخد٤ُ٣ هخاثج ٖلى مٗم٣ا بدثا ٞدؿخضعي لالؾخعجاالث باليؿبت

 .الىػاعة مً بُلب الٗمىمُت للصخت الىَني

 :الجذًذة إلاصالخاث ظل في الجىدة مياهت 2-

 - ِٞؿير اإلااؾؿاث هظه وحؿُير الخىُٓم هاخُت مً 041 07ع٢م  الخىُٟظي ال٣اهىن  في الجىصة م٩اهت جٓهغ

ت للصخت ٖمىمُت وماؾؿت اؾدكٟاثُت ٖمىمُت ماؾؿت ٧ل  مضًغ بقغاٝ جدذ صاعةب مجلـ الجىاٍع

ت بهُئت وجؼوصان اإلااؾؿت،  والظي 2007 لؿىت الخىُٟظي اإلاغؾىم ٞمىظ. الُبي اإلاجلـ جضعى اؾدكاٍع

 جدضًض زال٫ مً اإلا٣ضمت، الخضماث حىصة لخدؿين ؤولىٍت ؤُٖى 2008 بضاًت مىظ الخىُٟظ خيز صزل

 للصخت الٗمىمُت واإلااؾؿاث ُتالاؾدكٟاث الٗمىمُت للماؾؿاث الىُُْٟت للٗال٢اث الضازلي الخىُٓم

ت  في ألاؾغة ٖضص بلٜ خُث الخام لل٣ُإ م٩اهت الجضًضة ؤلانالح ؾُاؾت ؤُٖذ و٢ض 107 .الجىاٍع

ض ما بلى الخام ال٣ُإ غ، 3000 ٖلى ًٍؼ غ 62000 مً ؤ٦ثر بلى الٗام ال٣ُإ في وونل ؾٍغ  ؤما .ؾٍغ

 بٌٗ مثل ألاحاهب اإلاؿدثمٍغً ؤمام بالبا الجؼاثغ ٞخدذ ٣ٞض اإلاجا٫ هظا في الاؾدثماعاث بسهىم

ين مهىضؾين ومنهم ونُاهخه، الٗخاص بنالح في ألاحىبُت الكغ٧اث ت في ألاحاهب بٌٗ بلى بياٞت حؼاثٍغ  خٍغ

 ٧ىبُت ماؾؿاث بوكاء جم و٢ض .ونُاهخه الٗخاص بنالح بهضٝ الىَني التراب حمُ٘ ٖبر الاهخ٣ا٫

دث ًٟخذ الظي الص يء الىًَ الىالًاث بٌٗ في الُٗىن  َب في وزانت مخسههت  اإلااؾؿاث ٍو

ت  .الٗاإلاُت الجىصة وبلٙى الخضماث ج٣ضًم في بالجىصة ؤ٦ثر الاهخمام ٖلى الجؼاثٍغ
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 املبدث الثاوي هُاول اللطاع الصحي في الجضائش 

ً ال٣ٗضًً زال٫ زانت ٦بيرا جُىعا الصخت ٢ُإ قهض ٣ٞض للجؼاثغ باليؿبت  اإلااض ي ال٣غن  مً ألازيًر

م ٖلى ل٨ً .للبلض الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت الخٛيراث م٘ جؼامىا  هظا ٖلى الضولت جى٣ٟه ما ضخامت مً الٚغ

 ؤو الٗام ال٣ُإ ٣ًضمها التي الصخُت الخضماث ٖلى اإلاتزاًض الُلب جلبُت ؾبُل في الخؿاؽ ال٣ُإ

 للٗضًض ٖغيت ال٣ُإ ًب٣ى ؤًً اإلاُلىب اإلاؿخىي  صون  ػا٫ ما الخضماث هظه مً الاؾخٟاصة ؤن بال الخام

 . اإلاكا٧ل مً

 : بدُث مُالب  زالر بلى بدثاإلا هظا زال٫ مً خُغ١ ال اعجإًىا ألاؾاؽ هظا ٖلى و

 ٢ُإ الهخي الٗمىمي  : ألاو٫  ُلب اإلا زال٫ مً ؾيخُغ١    

 ٢ُإ الهخي قبه الٗمىمي  :ُلب الثاوي اإلا زال٫ مً ؾيخُغ١    

 ٢ُإ الهخي الخام  :الثالث  ُلب اإلا زال٫ مً ؾيخُغ١     

ٌ  طلب امل  كطاع الصحي العمىمي : ألاو

ت مً الٗمىمي الهخي ٣ُإال ًخ٩ىن   الُاب٘ طاث الٗمىمُت الصخُت اإلااؾؿاث مً مجمٖى

اع ألاؾاؽ هظا ٖلى و اإلاالُت باالؾخ٣اللُت ٦ظا و اإلاٗىىٍت بالصخهُت جخمخ٘ ؤلاصاعي،  الخىُٓمي ٞاإَل

 : هي و ؤؾاؾُت مؿخىٍاث زالزت ٌكمل الٗمىمي الهخي لل٣ُإ

 الفشع الاٌو املعخىي املشهضي 

 الؿ٨غجير بىاؾُت ميؿ٣ت و مغؾىم ٍَغ٤ ًٖ ماؾؿت وخضاث ٖكغ ٖلى ةالىػاع  حكمل

ىُت لجان جىحض طل٪ بلى باإلياٞت الٗام  و بالصخت اإلا٩لٟت الىػاعة مً مباقغة ؾلُتها ٢ُاُٖت و َو

 البرامج ج٣ُُم ٦ظا و اإلاخابٗت و الخىمُت في ماها صوعا جلٗب و ، بالٟدو اللجان هظه ج٣ىم الؿ٩ان

 مجلـ َٝغ مً مؿيرة الىػاعة وناًت جدذ هُئاث ( 10 ) ٖكغ جىحض اإلا٣ابل في و ، للصخت الىَىُت

 . ؤلاصاعة

 الجھىي  املعخىي 

 يمان ؤحل مً ٦ظل٪ و الؿ٩ان اخخُاحاث و الٗالج ٖغى بين اإلاالثمت جد٤ُ٣ ؤحل مً

 1995 ؾىت للصخت الجهىٍت ؤؾؿذ الصخُت الخضماث مً الاؾخٟاصة في ألاٞغاص بين الٗضالت و اإلاؿاواة

 :ب م٩لٟت ال٣ُاٖاث صصة مخ٘ ٞاخهت هُئت للصخت الجهىي  لـا ٌٗخبر خُث ،

 . ؤلاؾتراجُجُت الخىحهاث بخدضًض ًخٗل٤ ُٞما اإلاضوي جم٘ا و اإلاخضزلين بين الدكاوع  جضُٖم -

 الجهىٍين اإلاغا٢بين اٖخباع ًم٨ً ،٦ما للمىاعص ألامثل الخسهُو زال٫ مً ال٣غاع اجساط -

 ، الصخُت باإلاٗلىمت مغجبُت زانت مت مه جماعؽ الٗمىمُت للصخت الىَني للمٗهض ث٦ملخ٣ا للصخت

جضع  : الىًَ في صخُت مىا٤َ (5 ) زمـ جىحض ؤهه ٖلى ؤلاقاعة ٍو

 
1 - Le ministère de la santé et de la population , Rapport national sur le développement du 

système national de la santé ,Alger , mai 2006 . 
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 . والًت  11 جًم جٌ :الىؾِ مى٣ُت

  .والًت 14 جًم :الكغ١  مى٣ُت

  .والًت 11 جًم :الٛغب مى٣ُت

  .والًاث 7 جًم :قغ١  حىىب

  .والًاث 5 جًم :ٚغب حىىب

 للمى٣ُت اؾخ٣اللُت جىحض ال خُث اٞتراض ي ًب٣ى الجهىي  اإلاؿخىي  ؤن بالظ٦غ الجضًغ .

ت ب ٌٗٝغ ما هجض ( والًت 48 ) الجؼاثغ والًاث مً والًت ٧ل في  جإؾِؿها جم و التي والؿ٩ان الصخت مضًٍغ

 :في ؾاؤؾا مهامها وجخمثل 1997 حىٍلُت 14 في اإلااعر 261 97 الخىُٟظي اإلاغؾىم بم٣خط ى

  .الصخُت اإلاٗلىمت جدلُل و . حم٘     

  .الهخي لليكاٍ ال٣ُاُٖت البرامج الخىُٟظ خيز .  وي٘    

  .الصخُت الهُا٧ل وكاَاث بين . الخيؿ٤ُ    

  .الخام ال٣ُإ هُا٧ل . مغا٢بت    

 الجؼاثغ في الصخُت للمىٓىمت باليؿبت ألاؾاؾُت الىىاة الهخي ال٣ُإ ٌٗخبر :الصخت اللطاعاث.أ

 81 اإلاغؾىم ٖلى بىاءا بوكائها جم صخُا ٢ُاٖا 185 ٖضصها بلٜ خُث - ؾبخمبر 5 في اإلااعر 442

 :ًلي ٦ما صخُت مىا٤َ زمؿت ٖلى مىػٖت 1981

  . نخي ٢ُإ 56 ٖلى جخّىٞغ : الىؾِ مى٣ُت

  . نخي ٢ُإ 55 ٖلى جخّىٞغ :الكغ١  مى٣ُت

 نخي ٢ُإ 43 ٖلى جخّىٞغ : الٛغب مى٣ُت

  . نخي ٢ُإ 20 ٖلى جخّىٞغ :الكغقي الجىىب ى٣ُتم

غ : الٛغبي الجىىب مى٣ُت   .نخي ٢ُإ 11 ٖلى جخٞى

 اإلاٗىىٍت بالصخهُت جخمخ٘ بصاعي  َاب٘ طاث ٖمىمُت ماؾؿت ًٖ ٖباعة الهخي ٞال٣ُإ بطن

 ٢ُإ يؤ خل الىالي اؾدكاعة بٗض الؿ٩ان و بالصخت اإلا٩ل٠ الىػٍغ ٣ًترح اإلاالي باالؾخ٣ال٫ ٦ظا و

ت مً الهخي ال٣ُإ ًخ٩ىن  .جىُٟظي مغؾىم ٖبر نخي  :بلي تهضٝ التي الهُئاث مً مجمٖى

ت ؾ٩ان خاحُاث .   حُُٛت   لتي و البلضًاث مً مجمٖى
ّ
  .بالصخت اإلا٩لٟت الىػاعة بلى جابٗت هي ا

  ال٣اثمت اإلااؾؿت م٘ جى٢٘ اجٟا٢ُاث زال٫ مً الصخُت اإلاهالر مؿخسضمي جإهُل .    بٖاصة  

 .بالخ٩ىًٍ        

  .الٗالج و الدصخُو و الى٢اًت وكاَاث .  جىُٓم  

 .الاحخماُٖت آلاٞاث م٩اٞدت زال٫ مً اإلادُِ .   جغ٢ُت  

 
 

  1- - 465- 466- . الصخیت الھیاول ئوؽاء كىاعذ بخجذیذ ،املخعللت 1997 دیعمبر 02 في مإسخت 467 97 سكم الخىفیزیت ٌ املشاظیم



30 
 

 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                              : الفصل ألاو

 في اإلااعر342 8122  ع٢م اإلاغؾىم ٖلى بىاءا بوكائها جم ل٣ض :املخخصصت الاظدؽفائُت املشاهض -ب -

 25 بلى اٖضصه ونل خُث نهت اإلاخش الاؾدكٟاثُت اإلااؾؿاث بوكاء اإلاخًمً و 1981 ؾبخمبر 5

 جخمخ٘ بصاعي  َاب٘ طاث ٖمىمُت ماؾؿاث هي اإلاخسههت الاؾدكٟاثُت ٞاإلااؾؿاث بطن.ماؾؿت

 ا٢تراح ٖلى بىاءا نهت اإلاخش الاؾدكٟاثُت اإلاغا٦ؼ هظه ؤوكإث اإلاالي، الاؾخ٣ال٫ و اإلاٗىىٍت بالصخهُت

 :بليها جى٧ل التي ماإلاها ؤما ، الىالي اؾدكاعة بٗض هظا و الؿ٩ان و بالصخت اإلا٩ل٠ الىػٍغ مً

  . للصخت اإلادلُت و الجهىٍت و الىَىُت البرامج بخُب٤ُ ج٣ىم ٞهي      

  .الصخت مهالر مؿخسضمي جإهُل بٖاصة في اإلاؿاهمت      

 .الاؾدكٟاجي الدؿُير و َبي الكبه لخ٩ىًٍ ٦مُضان اؾخسضامها     

 في اإلااعر 25 86 ع٢م اإلاغؾىم بمىحب اإلاغا٦ؼ هظه ؤوكإث : الجامعُت الاظدؽفائُت املشاهض.ج

 و اإلاٗىىٍت بالصخهُت جخمخ٘ بصاعي  َاب٘ طاث ٖمىمُت ماؾؿاث ًٖ ٖباعة هي و 1986 ُٟٞغي  15

ت الىناًت بالصخت اإلا٩ل٠ الىػٍغ ًماعؽ ، اإلاالي الاؾخ٣ال٫  الىناًت بالخٗلُم اإلا٩ل٠ الىػٍغ ؤما ؤلاصاٍع

 :في جخمثل ٞهي الجامُٗت الاؾدكٟاثُت غا٦ؼاإلا هظه بلى ؤؾىضث التي اإلاهام ،ؤما البُضاٚىحُت

 :الٗالج

  .الؿ٩ان صخت جغ٢ُت في اإلاؿاهمت.             

  .اإلاخسههت الٗالحاث يمان.             

 :الخ٩ىًٍ

ُضة ٖال٢ت الجامُٗت الاؾدكٟاثُت للمغا٦ؼ.               م ًش ٞيها الُبُت للٗلىم الٗالي اإلاٗهض م٘ َو

 .الخضعج بٗض ما و الخضعج إلاغخلت ٩ىًٍالخ.            

ين ألاٖىان ج٩ىًٍ بلى بياٞت.              ..مؿخىاهم جدؿين ؤحل مً ؤلاصاٍع

 :الٗلمي البدث

 . الٗلمي البدث ٖملُت ًسو ٞيها مها صوع  الجامُٗت الاؾدكٟاثُت اإلاغا٦ؼ جلٗب

 .الُبُت اإلاىايُ٘ مسخل٠ في صعاؾُت ل٣اءاث و هضواث جىُٓم زال٫ مً

ت و اإلااصًت) ؤؾاؾِخين هاخُخين مً الٗام لل٣ُإ الصخُت اإلاىٓىمت جُىع  هبرػ ؤن م٨ًً  (البكٍغ

 الخِ الجاهب هظا زال٫ مً ؾىداو٫ :اإلااصًت هاخُت مً .ؤوال

تها التي الخُىعاث بلى ع١   الهُا٧ل ٖٞغ

 الُٗاصاث، ،الٗالج ٢اٖاث الصخُت، اإلاغا٦ؼ الجامُٗت، اإلاؿدكُٟاث ) الٗام لل٣ُإ ال٣اٖضًت الصخُت

 (.الهُضلُاث
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 .الٗام لل٣ُإ ال٣اٖضًت الصخُت الهُا٧ل جُىع    :  (0  - 0 )ع٢م الجضو٫ 

 
 3110 الؿىت 

 

3113 3112 3114 3112 3112 3112 3112 3112 3101 

 الُبُت اإلاؿدكُٟاث

 الجامُٗت
432 504 442 515 224 222 603 222 222 222 

 1308 1296 1287 1285 1281 1268 1252 1185 1126 0001 اإلاغا٦ؼ الصخُت 
 4687 4628 4454 4412 4267 4100 3954 3851 3780 3601 الٗالج ٢اٖاث

 اإلاخٗضصة الُٗاصاث

 الخضماث

462 478 487 496 504 478 516 518 520 533 

 1019 1054      / 1012 1035 1022 989 994 1099 1108 الهُضلُاث 

                                            

 املعدؽفُاث ئصالح و الصخت وصاسة لإلخصاء الىطني الذًىان :املصذس

 

ُت ٢ٟؼة ٖٝغ الجؼاثغ في الصخت ٢ُإ ؤن ٖلى الجضو٫  في الىاعصة البُاهاث جىضر  الىؾاثل خُث مً هٖى

 % 8 الجؼاثغ زههذ خُث اإلاىهغمت ؾىىاث الٗكغ زال٫ زانت (للصخت ال٣اٖضًت الهُا٧ل ) اإلااصًت

 مً هظا و 1999 لؿىت اإلادلي الىاجج مً% 1.6 ٖىى 2010 ؾىت في الصخت ٢ُإ بلى اإلادلي الىاجج مً

 بؾتراجُجُت جد٤ُ٣ وعاء الجؼاثغ ٞؿعي 1 الصخت ٢ُإ مىه ٌٗاوي الظي العجؼ وؿبت مً ج٣لُو ؤحل

 ٖلى الجهىص جغ٦يز ٖبر للصخت الىَىُت الؿُاؾت زال٫ مً ججؿض ألاٞغاص ل٩اٞت الصخُت الخضماث حٗمُم

 :خُث ال٣اٖضًت الصخُت اإلايكأث

اصة الجامُٗت الُبُت اإلاؿدكُٟاث سجلذ -    %14   بمٗض٫ ٍػ

  11  %ٞبمٗض٫ الصخُت اإلاغا٦ؼ ؤما - .

    % 12    ٞبمٗض٫ الٗالج اٖاث٢ ؤما -   

    %11            بمٗض٫ الخضماث مخٗضصة الُٗاصاث ؤما -   

 ٖلى زانت ًخم بالجؼاثغ الصخت ٢ُإ حهىص جغ٦يز ؤن ٖلى الجضو٫  في الىاعصة اليؿب جىضر ٦ما

 .ؤٖال وصًت مغص و ؤ٢ل ج٩لٟت طاث الصخُت الهُا٧ل مؿخىي 

 

 

 

ني الخ٣غیغ  .2001 ؾبخمبر . 05 بخاعیش اإلاى٢٘ جهٟذ جم ، اإلاؿدكٟیاث بنالح و الؿ٩ان و الصخت ل٣ُإ اإلاسّههت تالجلؿ ًٖ الهاصع الَى
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 ما جتراوح بيؿبت ال٣اٖضًت الصخُت الهُا٧ل يمً ألاولى اإلاغجبت الٗالج ٢اٖاث جدخل خُث - 

 2004 لؿىت % 56.79 بلي 1997 لؿىت % 53.67 بين .

      الؿىت هٟـ مً % 16،08 بلي 16،54 بين ما جتراوح بيؿبت الصخُت اإلاغا٦ؼ جليها و -

 ) حؿخلؼمها التي اإلاالُت اإلاىاعص لطخامت هٓغا و الجامُٗت الُبُت اإلاؿدكُٟاث ؤن خين في  -

 ال٣اٖضًت الصخُت الهُا٧ل يمً مغجبت آزغ جدخل حٗلها الظي الص يء (جهيزهاج و بوكائها ؤحل مً

 8،48 بلى% 6،33 مً جتراوح بيؿبت %.

م ل٨ً ال بالجؼاثغ الصخُت الهُا٧ل في الخُىع  هظا مً بالٚغ
ّ
 ؾىء ًٟؿغ مما الٗالج ٖلى ًتزاًض الُلب ؤن ب

 الخلل ًٖ البدث ٌؿخضعي ما هظا و الٗمىمي الهخي ال٣ُإ لضي اإلاخّىٞغة ؤلام٩اهُاث هظه اؾخسضام

 و (له مسُِ ٧ان ٖما بُٗضة جب٣ى الىا٢٘ ؤعى ٖلى ضةلؿاثا الهُا٧ل ) اإلاىاعص لهظه الخسُُِ في اإلاىحىص

 التي باإلاكا٧ل الخ٨ٟل ؤحل مً الهخي الىٓام ٞٗالُت خى٫  الخضًث ٦ثر بٗضما زانت اؾخسضامها ٦ُُٟت

 .الصخُت ثالخضما جدؿين بُٛت ال٣ُإ هظا منها ٌٗاوي
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

 ب الثاوي كطاع  الصحي ؼبه عمىمُت املطل

 الهُا٧ل هظه ؤلخ٣ذ و٢ض 1 الاحخماعي للًمان الُبُت اإلاغا٦ؼ في بالخهىم الهُا٧ل هظه جخمثل

 الكبه الهُا٧ل حُٛى 1984 ٖام اثُا طل٪ جم خُث الهخي بال٣ُإ (اؾدكٟاثُت ُٖاصاث،مغا٦ؼ)

دت الاحخماعي للًمان الخابٗت ٖمىمُت  ألامغاى، مً الخ٣لُل في ٦بير صوع  لها دُثب جم٘ا مً ٦بيرة قٍغ

 هظا بلى اللجىء مً الهضٝ بن .اإلاهىُت ألامغاى مً والى٢اًت الصخت في واؾٗت مؿاهماث لها ؤن ٦ما

٠ٟ حاء خُث الٗمىمي ال٣ُإ هجضة هى ال٣ُإ
ّ
 مؿ٨ىا بمثابت ٩ٞان مله ًخذ الظي الٗبء مً لُس

 .الٗمىمي ال٣ُإ لخضهىع  و٢خُا

 َبُت مغا٦ؼ مً م٩ىهت الىخضاث هظه 1979 ؾىت وخضة 145 مً ؤ٦ثر ًضًغ الاحخماعي ًمانال ٧ان ل٣ض

 ًخًمً حضا هام اؾدثماع بغهامج وي٘ جم 1980 ومىظ للخدلُل ومسابغ ههتسمخ ُٖاصاث احخماُٖت،

 .الخىٟـ بهٗىبت زانت مغا٦ؼ 8 و للمٗى٢ين، مغا٦ؼ 9 مخسههت، ُٖاصاث 6 احخماعي، َبي مغ٦ؼ 12

 الثالث : كطاع الصحي الخاصاملطلب 

 هظا ًىمىا بلى الاؾخ٣ال٫ مىظ ٖضًضة جدىالث و حٛيراث الخام لل٣ُإ الصخُت الخضماث قهضث ل٣ض

ت اإلاضن بخىؾُ٘ طل٪ و 1969 مىظ ًخىؾ٘ بضؤ خُث  الاحخماُٖت و الهىاُٖت الاؾدثماعاث جمغ٦ؼ و الخًاٍع

ال ؤهمُخه جٓهغ ٞلم الؼمً مً َىٍلت ترةلٟ َال ّّ  م٘ و مكا مه ال٣ؿم هظا ٧ان ٞل٣ض.اإلاضن في
ّ
 ؤن بٗض ب

 الخضماث ٖلى اإلاتزاًض الُلب جلبُت ًٖ الضولت عجؼ بلى عاح٘ هظا و ٖضًضة مكا٧ل الٗام ال٣ُإ ٖٝغ

 جُىع  في ؾاهمذ التي الٗىامل ؤ٦ثر مً هى الٗام ال٣ُإ وصًت مغص ٠ًٗٞ ، ألاٞغاص ٢بل مً الصخُت

 الٗمىمي لل٣ُإ مال م٪ ؤنبذ ؤ0221ًً بنالخاث ٍَغ٤ ًٖ خه٢ى٢ٗ مً زغج ٞل٣ض.الخام ال٣ُإ

باء مً ٦بير ٖضص حسجُل جم بط خضة مى ؤهضاٝ ؤحل مً ٌٗمالن خُث  اهخ٣لىا الظي ألازهاثُين و ألَا

 ٖضص بلٜ بدُث ألازيرة ؾىىاث الٗكغ زال٫ 110% جٟى١  بيؿبت الخام ال٣ُإ بلى الٗام ال٣ُإ مً

باء  ٦ما 1991 ؾىت الٗمىمي ال٣ُإ في 7240 م٣ابل 15000 . الخام ال٣ُإ يف ألازهاثُين و ألَا

غ ؤقاعث باء مً% 44 ؤن ٖلى الخ٣اٍع  الٗام الُب في نهين اإلاخش مً % 34 و ألازهاثُين و ألَا

 في هٍؼ٠ خضور باخخما٫ ًُٟض مما جؼاًض في هي اليؿب هظه بن و الخام، ال٣ُإ في متهوكاَا ًماعؾىن 

 ال٣ُإ منها ٌٗاوي التي الٗضًضة للى٣اثو هدُجت الٗمىمي الهخي ال٣ُإ

                 ٌ  الخاص اللطاع في (الطبي العلً عماٌ) املماسظين عذد جطىس   :(  2- 1) سكم الجذو
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 العىت 
 12487 12350 11982 11464 11401 10776 10345 9706 8699 8195 الاطباء 
 حشاخى

 ألاظىان

2764 2901 3049 3346 3580 3747 4804 3987 4472 4728 

 7103 6305 5860 5502 4995 4778 4575 4305 3948 3604 الصُادلت
 24156 23127 21829 20770 20143 19134 18252 17060 15548 14563 املجمىع 

 املعدؽفُاث ئصالح و العيان و الصخت وصاسة :املصذس                                                      
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

ت زال٫ زانت الُبي بالؿل٪ الٗاملين ٖضص في اإلالخىّ الخُىع  الجضو٫  في الىاعصة البُاهاث جىضر  الٗكٍغ

 ال٣ُإ مً الٗاملت الُض مً الٗضًض جدى٫  في ؾببا ٧اهذ الٗام ال٣ُإ منها ٌٗاوي التي ٞاإلاكا٧ل زيرةألا 

باء ٞئت جّمثل ؤزغي  حهت مً و.الخام الهخي ال٣ُإ هدى الٗمىمي الهخي  الؿل٪ في الٛالبت الٟئت ألَا

 % 25 مً جتراوح بيؿبت تالهُاصل ٞئت جإحي ،جم % 57 بلى   51%مً جتراوح بيؿبت الخام بال٣ُإ الُبي

  %19  بلى % 18 مً جتراوح بيؿبت ألاؾىان حغاخىا ٞئت جإحي ألازير في و % 29 بلى
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 ٌ  الىظام الصحي في الجضائش وهُيلت اللطاع الصحي                                             :  الفصل ألاو

ٌ  الفصل خاجمت     ألاو

 

 ا٫إلاجا في الاخخُاحاث جلبُت ؤحل مً الىؾاثل ٧ل ويٗذ الجؼاثغ في اويلثا للُب الضولت بخال٫ مىظ

 اٖخباع ًم٨ً ألؾاؽ هظا ٖلى و.الصخت وػاعة َٝغ مً اإلاؿُغة ألاهضاٝ جد٤ُ٣ ؤحل مً هظا و الهخي

ت الصخُت للمىٓىمت ؤلاحمالُت الٟٗالُت  اإلاسجلت، الصخُت اإلااقغاث اًجابُت بلى بالىٓغ وؿبُت الجؼاثٍغ

 حك٩ل التي و الصخُت مىٓىمخىا حٗاهيها جؼا٫ ال التي الى٣اثو حملت جسٟى ؤن ًجب ال الىخاثج هظه ؤن بال

غاُٞت ثالخدىال  ْل في مؿخ٣بال مىاحهخه ًيبغي ٦بيرة جدضًاث ت حٛير و الضًمٚى  ٞةنالح بطن. اإلاغى زاَع

 ال٩افي بال٣ضع اؾخجابتها لٗضم عاح٘ هظا ،و الغاهً الى٢ذ في يغوعي  مً ؤ٦ثر ؤنبذ الصخُت اإلاىٓمت

ت الؿلُاث ًجٗل ما هى و الٟٗالُت ي٠ٗ ْل في ٦ظا ،و للؿ٩ان اإلاخىامُت للمخُلباث  ج٣خى٘ الجؼاثٍغ

٘ بدخمُت  م٘ الٗالج مؿخىٍاث جغجِب و اإلاىاًَ، مً الصخت ج٣ٍغب ٖلى ٣ًىم ٤ُٖم حي م بنالح حؿَغ

ُت وجدؿين الى٢اًت ٖلى التر٦يز بٖاصة ىن  اقخ٩ى َاإلاا ال التي الخضماث هٖى  .اتهعصاء مً الجؼاثٍغ
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37 
 

 الصحي الشعاًت  همىسد املعدؽفى                                                               :  الفصل الثاوي

 :ملذمت

 الىبُل، ؤلاوؿاوي الجاهب ٚيرها ًٖ ًميزها ما ؤهم زانت، زضماث ٦ماؾؿت اإلاؿدكٟى حٗخبر

ت  بدُاة لخٗل٣ها ؤوكُتها خؿاؾُت حاهب بلى هظا ؾا(، 24 /ؾا 24 الٗام ) مضاع ٖلى ؤوكُتها اؾخمغاٍع

 ؤنبدذ اإلاىٓمت هظه حكهضه الظي الخُىع  م٘ وحؿاًغا ٞاإلاؿدكٟى اإلاىٓماث، مً و٦ٛيرها .وؿانؤلا

٘ اه٣ٟا جغقُض بلى زاللها مً ؾٗذ هامت، بنالخاث وا٦بتها ٦بيرة جدىالث حِٗل  حىصة مؿخىي  مً والٞغ

 .اإلا٣ضمت الصخُت الخضماث

لى  مؿاع جهاخب مخباًىت ؤهمُت طاث ثالخض٣ٞا مً الٗضًض بةصاعة اإلاؿدكٟى ج٣ىم ألاؾاؽ، هظا ٖو

ٌ  الٛؿُل الىحباث، مثل الٟىض٢ُت الخض٣ٞاث مثال ٞىجض زغوحه، ٚاًت بلى اإلاؿدكٟى صزىله مً اإلاٍغ

ت، الىٓاٞت بكغوٍ ب٢ترهذ بطا البالٛت بإهمُتها جدٓى ال والتي  والتي الهُضالهُت الخض٣ٞاث و٦ظا ؤلاحباٍع

ٌ لخُاة الخُىٍت الخانُته هٓغا الىٟاط ٖضم بةلؼامُت جخميز  ؤزغي  ماصًت جض٣ٞاث بلى بياٞت هظا .اإلاٍغ

ين اإلاؿدكٟى جدبنى وبظل٪ .الؿاب٣ت اهٓير ًٖ قاها ج٣ل ال والتي الُبُت وألاحهؼة اإلاٗضاث ٦خض٣ٞاث  هٖى

ين ْاهغ هى ما منها (Front office) ٖنهم زٟي هى ما ومنهاBack office). اإلا٣ضمت الخضماث مً  اإلاغض ى أٖل

 مً الهخي الىٓام مً ٦جؼء للمؿدكٟى اؾخٗغايىا م٘ الٟهل، هظا زال٫ بليها ؾيخُغ١  اٍه٣ ٧لها

اًت و٦مىعص حهت،  هظه ج٣ابل التي والخدضًاث الخىحهاث مسخل٠ بُان م٘ آزغ، حاهب مً الصخُت للٖغ

 .اإلااؾؿت
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 الصحي الشعاًت  همىسد املعدؽفى                                                               :  الفصل الثاوي

ٌ  عمىمُاث :-املبدث الاوٌ     املعدؽفى خى

ج ج٣ضًم جخىلى اجها خُث الخضًث جم٘ا في الهامت اإلايكأث مً اإلاؿدكٟى حٗخبر  مً مخىٕى مٍؼ

بُت والخٗلُمُت والى٢اثُت الٗالحُت الخضماث ٘ في بظل٪ حؿهم وهي والبدثُت والخضٍع  خياله اإلاؿخىي  ٞع

ير زم ومً للبالص  .مغجٟ٘ ٦ٟاءة بمؿخىي  والا٢خهاصًت ؤلاهخاحُت ألاهضاٝ لخد٤ُ٣ اإلاىاؾبت الٓغوٝ جٞى

 املعدؽفى مفهىم :املطلب الاوٌ -

 اللٛت وفي ، الٗلت مً البرء ؤي 37 " الكٟاء ُٞه ًُلب الظي اإلا٩ان" الٗغبُت في اإلاؿدكٟى ٧لمت حٗني

 وؤَل٤ مخٗضصة ؤق٩اال اإلاٗانغ بمٟهىمها اإلاؿدكُٟاث اجسظث و٢ض ، 38 ال٠ًُ ب٦غام حٗني الالجُيُت

ت مؿمُاثٖليها  ٣ُت الخًاعة في البضاًت ٧اهذ و٢ض. اإلاسخلٟت الٗهىع  ٖبر مخىٖى ٍغ  ٢بل 1200 ؾىت ؤلٚا

 39 " الُب آلهت مٗابض"ب ؾمُذ مٗابض ق٩ل اإلاؿدكُٟاث بجسظث خُث Aesculapivs ، زههذ اإلاُالص

اًت باء بضوع  ٣ًىمىن  اإلاٗابض ٦هىت و٧ان واخض، و٢ذ في وللٗباصة اإلاغض ى لٖغ  الىزاث٤ حكير ٦ما ، ألَا

سُت ت الخاٍع  هٟـ اؾخسضم و٢ض م ١ 600 ؾىت مهغ في "الكٟاء مٗابض "ب ٖلُه ًُل٤ ما وحىص بلى اإلاهٍغ

 مٗابض ؤي ؤلاوؿان ؤمغاى لدصخُو اإلاسههت ألاما٦ً ٖلى ؤَل٤ خُث م ١ 273 ؾىت الهىض في اإلاؿمى

الحها " Cikista 40 الكٟاء  - إلًىاء اإلاؿُدُت بال٨ىاجـ ملخ٣ت ؤما٦ً مُالصًت  500 الؿ٨ُؿخا " اؾم ٖو

الج 350 الٟترة زال٫ زههىا ٢ض الغومان ؤن خين في  اإلاؿدكُٟاث ٖلى الٗغب ؤَل٤ و٢ض. 41 اإلاغض ى ٖو

ٌ بمٗنى "سبُما" ٧لمخين مً ًخ٩ىن  ٞاعس ي لٟٔ والبُماعؾخان اإلاغض ى، صوع  ؤي "البُماعؾخاهاث" لٟٔ  مٍغ

 جىُٓم مجا٫ في واؾٗت زُىاث ؤلاؾالمُت الٗهىع  في الٗغب زُى و٢ض . 42 صاع بمٗنى "ظخان"و ٖلُل ؤو

ت وويٗىا والهُضلت الُب مهىت  الخضًث الٗهغ في ا اإلاٗمى٫  الىٓم م٘ جلخ٣ي التي ال٣ىاٖض مً مجمٖى

إحي  :ًلي ما الىٓم ؤو ال٣ىاٖض هظه بين مً ٍو

 .آلازٍغً اإلاغض ى بمسالُت مٗضًت بإمغاى اإلاهابين ؤو ىللمغض  الؿماح ٖضم -

 . اإلاؿدكٟى إل٢امت مىاؾب بُئي مى٢٘ ازخُاع -

 .الىاثُت اإلاىا٤َ بلى وبعؾاله مخى٣ل مؿدكٟى وحىص -

 . للمؿدكٟى الضازلُت البِئت بىٓاٞت الاهخمام -

اًت حىصة ٖلى التر٦يز -  . للمغض ى اإلا٣ضمت الُبُت الٖغ

 .الامخدان بىاؾُت والهُضلت الُب ىتمه مؼاولت بحاػة -
 

 

 

 

 

36 Sheila Twinn and al , Community health care nursing: principles for practice , Elsevier Health Sciences, 

2002, pp161 -162. 
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 الصحي الشعاًت  همىسد املعدؽفى                                                               :  الفصل الثاوي

ذ الخضًث الٗهغ وفي ٨ُت الهُئت ٖٞغ  (American Hospital Association)للمؿدكُٟاث  ألامٍغ

 وزضماث للىىم ؤؾغة حكمل صاثمت َبُت بدؿهُالث ًخمخ٘ َبي حهاػ ٖلى جدخىي  ؿتماؾ":ابإ اإلاؿدكٟى

باء زضماث جخًمً َبُت  ." للمغض ى الالػمين والٗالج الدصخُو لخ٣ضًم اإلاؿخمغة الخمٍغٌ وزضماث ألَا

ذ ٣ٞض الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ؤما ُٟي مىٓىع  مً اإلاؿدكٟى ٖٞغ  جىُٓم مً ؤؾاس ي حؼء" :ابإ ْو

ُٟخه جخلخو بي،َو احخماعي اًت ج٣ضًم في ْو وجمخض  و٢اثُت، ؤم ٧اهذ ٖالحُت للؿ٩ان ٧املت صخُت ٖع

 الصخُين الٗاملين لخضٍعب مغ٦ؼ ؤًًا اؤ ٦ما اإلاترلُت، بِئتها في ألاؾغة بلى الخاعحُت ُٖاصاجه زضماث

 43 ." خُىٍت احخماُٖت ببدىر وال٣ُام

ذ و٢ض الحهم اإلاغض ى لخىىٍم م٩ان ابإ ؾاٖاحي ؤلاله ٖبض الض٦خىع  ٢بل مً ٖٞغ  طل٪ ًخُلب بما ٖو

ير ٞىض٢ُت زضماث مً  إلحغاء وم٩ان اإلاؿخمغ والخٗلُم للخضٍعب م٩ان ؤًًا اوؤ للمغض ى، الخٛظًت وجٞى

 44 ." الصخُت الخ٣ى٫  مسخل٠ في البدىر

 systèmes  approche des الىٓم  مضزل الٗلمُت وال٨خاباث والضعاؾاث البدىر بٌٗ اؾخسضمذ ٦ما

ت مً مغ٦با هٓاما باٖخباعها وطل٪ اإلاؿدكٟى حٍٗغ٠ يف ُت هٓم مجمٖى   مميزة َبُٗت منها ل٩ل ٖٞغ

ؤٞغاص  صخت حٗترى مك٨الث خل ٖلى ٌٗمل ألهه مٟخىح هٓام بمثابت ؤًًا حٗخبر ٦ما مسخلٟت، وزهاثو

خإزغون مٗه ًخٟاٖلىن  الظًً اإلاجخم٘ ازغون به ٍو  45 .ُٞه ٍو

 حؼء اؤ ٖلى الازيرة هظه حٍٗغ٠ ًم٨ً للمؿدكٟى الؿاب٣ت إلاٟاهُما زال٫ ومً ج٣ضم، ما يىء وفي

اثٟه ؤصاء في ًغجبِ الاحخماعي الىٓام مً  هٟـ وفي 46 الٗام الهخي الىٓام م٘ مخ٩امل نخي ببرهامج ْو

ت ًًم ٦لي هٓام ًٖ ٖباعة هي الى٢ذ ُت الىٓم مً مجمٖى  الخضماث هٓام في واإلاخمثلت اإلاخ٩املت الٟٖغ

ت، الخضماث وهٓام الٟىض٢ُت الخضماث وهٓام اإلاٗاوهت الخضماث وهٓام الُبُت  الىٓم جل٪ وجخٟاٖل ؤلاصاٍع

اًت ؤ٢ص ى جد٤ُ٣ صٝ مٗا ٌ مم٨ىت ٖع بُت الخٗلُمُت ألاوكُت وجضُٖم واإلاهاب للمٍغ  والبدثُت والخضٍع

  الُبي اإلاجا٫ في والٗاملين للضاعؾين

 

 

 

 

 

 

 

 
ش ظلعلت ،املعدؽفُاث ئداسة العاملُت، الصخت مىظمت عشا، ، العاملُت الصخت ،مىظمت 395 سكم الفىُت الخلاٍس  6 ص ، 1980 ظَى

 31 ص ظابم، مشحع املعدؽفُاث، ئداسة مبادئ ظاعاحي، إلاله عبذ 44 .

 51 ص ، ظابم مشحع ، املعدؽفُاث ئداسة خشظخاوي، مدمذ هزًش خعان
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  للمعدؽفُاث ألاظاظُت الىظائف :املطلب الثاوي   -2

اث٠ جسخل٠ ٢ض  ؤن بال بوكائها وعاء مً ألاهضاٝ ازخالٝ بؿبب بٌٗ ًٖ بًٗها اإلاؿدكُٟاث ْو

اث٠ هىا٥  :وهي الٗالم في الخضًثت اإلاؿدكُٟاث مٗٓم ٞيها حكتر٥ ؤؾاؾُت ْو

ي- اًت زضماث رجٞى ؼ الالػمت ألاولُت الٖغ  . اإلاجخم٘ صخت لخٍٗؼ

ؼ-  . بالصخت الٗال٢ت طاث ألازغي  والٗلىم الُبُت الٗلىم مجاالث في البدىر حٍٗؼ

 .اإلاؿاٖضة الُبُت والٗلىم والخمٍغًُت الُبُت اإلاجاالث في الٗاملين وجضٍعب حٗلُم-

 الٗالحُت الخضماث ج٣ضًم-

 صولت 166اج٤ٟ  ممثلى  خالاإلاا احخمإ وزال٫ 1978 ٖام في: ألاولُت تالصخُ الشعاًت خذماث جىفير_ 

 حؿعى ؤن ًخىحب الظي الهضٝ هى للجمُ٘ الصخت هضٝ ٩ًىن  ؤن ٖلى الٗاإلاُت الصخت مىٓمت في ًٖى

ذي اإلااآجا بٖالن بةنضاع الاحخمإ هظا جخىٍج وجم جد٣ُ٣ه بلى الضو٫  اًت ؤن ٖلى هو الظي الخاٍع  الٖغ

 جد٤ُ٣ بلى الغامُت وؤلاؾتراجُجُاث والؿبل ألاؾـ مدضصا الهضٝ هظا جد٤ُ٣ وؾُلت هي تألاولُ الصخُت

اًت ٖلى للضو٫  الصخُت الؿُاؾاث جغ٦ؼث لظل٪ وهدُجت 48 طل٪  ؤنبدذ التي ألاولُت الصخُت الٖغ

 ؤنبدذ وه٨ظا .الٗالم صو٫  مً ال٨ثير في م٨ث٠ باهخمام وخُٓذ الصخُت للخضماث ألاؾاس ي اإلادىع 

اًت زضماث ج٣ضًم في حؿاهم ُٟاثاإلاؿدك اصة ألاؾاس ي اإلاضزل اهواٖخبر  ألاولُت الصخُت الٖغ  جىحُه إٖل

ير زال٫ مً جم٘ا في الهخي الىٓام  اإلاكا٧ل جٟهم ٖلى خم٘إلاجا ؤٞغاص وحصجُ٘ للجمُ٘ الصخت جٞى

 اإلاضًغ Halfdan Mahler الض٦خىع  ؤ٦ضه ما وهظا.منها الخسلو وعاء ؾُٗا جم٘ا منها ٌٗاوي التي الصخُت

اًت  ٖلى ال٣اثم الهخي الىٓام ؤن: ٢ىله في ألاؾب٤ الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت الٗام  ال ألاولُت الصخُت الٖغ

خُىع  ؤهضاٞه ًد٤٣ ؤن ًم٨ً  صٖم بمؿاولُت جنهٌ اإلاؿدكُٟاث مً قب٨ت بضون  ًىحض ؤن ًم٨ً ال بل ٍو

اًت  49 "خم٘إلاجا وصخت ألاولُت الصخُت الٖغ

اًت ومجاالث ألاوكُت مً لٗضًضا ٞان الهضص هظا وفي  البُئُت الٓغوٝ بازخالٝ جسخل٠ الصخُت الٖغ

اًت في جخمثل ؤهمها هجض بط للمجخمٗاث اًت اإلاؿىين، ٖع  مً الى٢اًت ألاؾغة، وجىُٓم والُٟىلت ألامىمت ٖع

ير بلى باإلياٞت الخُُٗم، زال٫ مً ألامغاى ت جٞى  .ألاؾاؾُت وألامها٫ ألاصٍو

ُت حاهب بلى هظا  ٖلى اإلاداٞٓت َغ١  و٦ظا بلُه اإلااصًت والٗاصاث واإلاغى الصخت بجىاهب ٞغاصألا  جٖى

ُت بغامج بطاٖت ؤو وطوحهم للمغض ى هضواث جىُٓم زال٫ مً الصخت  الغاصًى ٍَغ٤ ًٖ الصخُت للخٖى

ُت والخلٟاػ ت ٖلى حؿاٖضهم بعقاصًت وكغاث زال٫ مً والجامٗاث اإلاضاعؽ َالب وجٖى  الى٢اًت ؾبل مٗٞغ

 .اإلاسخلٟت اىألامغ  مً

 
ض 48  قٗاع جدذ اإلاؿدكُٟاث إلصاعة الخضًثت ألاؾالُب في الؿاصؽ الٗغبي اإلااجمغ وؤوعا١ بدىر ٢غن، هه٠ في والصخت الُب خمؼة، ٍػ

ل"  "والُبُت الصخُت الخضماث جمٍى

مبر ال٣اهغة، .  03 م ، 2007 هٞى

 .22م  ؾاب٤ مغح٘ ، اإلاؿدكُٟاث بصاعة مباصت ، ؾاٖاحي ؤلاله ٖبض 49 .
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ؼ _      : الصخت م٘ الهلت طاث ألازغي  والٗلىم الُبُت الٗلىم مجاالث في البدىر حٍٗؼ

 الصخُت اإلاكا٧ل حصخُو في ألازغي  الصخُت والٗلىم الُب وج٨ىىلىحُا ٖلىم في الهاثل الخ٣ضم بن

الحها الٟغصًت  و٢ض .الهخي ا٫ا في البدىر ؤهمُت ٖلى صلُل لخير الخايغ، و٢خىا في وكهضه والظي ٖو

 اإلاجاالث في الخُب٣ُُت وألابدار الضعاؾاث إلحغاء زهبا م٩اها بةم٩اهُاث الطخمت اإلاؿدكُٟاث ؤنبدذ

 و اإلاٗملُت والٟدىناث اإلاغيُت الخاالث يهاٞ ج٨ثر التي الٗامت اإلاؿدكُٟاث الؾُما اإلاسخلٟت الُبُت

ؿهم .الجغاخُت الٗملُاث  الباخثين ؤمام الٟغنت بجاخت في الُبُت والخجهيزاث واإلاسخبراث اإلاٗامل وحىص َو

 ٞدو َغ١  ا٦دكاٝ ؤو حضًضة ٣ٖا٢ير ٞٗالُت بازخباع مثال اإلاخٗل٣ت الخُب٣ُُت بالبدىر ٣ًىمىا ختى

يرها اإلاغى اهدكاع ؤو الٗضوي  ٩اٞدتإلا حضًضة ؤؾالُب ؤو جُىعا ؤ٦ثر  َبُت سجالث وحىص حؿاٖض ٦ما ٚو

ير ٖلى مىٓمت غاُٞت للمٗلىماث بى٪ جٞى  اإلاخٗل٣ت الضعاؾاث في الباخثىن  ٌؿخٗملها والُبُت الضًمٚى

ت في ؤو اإلاخبٗت الدصخُو ؤؾالُب بٟٗالُت  واهدكاع خضور مٗضالث في الخانل الخٛير ٦ُُٟت مٗٞغ

 .ألامغاى

  :اإلاؿاٖضة الُبُت والٗلىم والخمٍغًُت الُبُت الاثا في الٗاملين وجضٍعب محٗلُ _   

لى الا٢خهاصي الىمى مٗض٫ ؤن ؤ٦ضث ٢ض الضولُت اإلاىٓماث ج٣اٍعغ ٧اهذ بطا  الضو٫  في مخىاٞغ ألٖا

ت ال٣ىي  جىمُت في ؤٖلى مٗضالث بلٛذ التي  مىٓمت ٞةن ٞاث٣ت، ٖىاًت والخضٍعب الخٗلُم وؤولذ البكٍغ

 جىلي التي الصخُت اإلااؾؿاث في مخىاٞغ ألاٖلى الصخُت الخضماث مؿخىي  ؤن ٖلى ؤ٦ضث الٗاإلاُت الصخت

ب، بالخٗلُم ٦بيرا اهخماما غ ٞالخٗلُم والخضٍع ير الخٗلُم ٨ًمل والخضٍعب ألاؾاؾُت اإلاٗاٝع ًٞى  اإلاهاعاث بخٞى

ت جدؿم التي والخ٣ىُت الُبُت اإلاخٛيراث ا٢خًذ ول٣ض .الخُب٣ُُت  و٦ٟاءاث مهاعاث بلى خاحت ىصوح بالؿٖغ

ت اإلاىاعص في حضًضة  في الٗاملين مً ل٨ثير اإلاٗلىماث لخىمُت مغ٦ؼا بظل٪ لخهبذ .باإلاؿدكٟى الٗاملت البكٍغ

 في والخٗلُم الخضٍعب بم٩اهُت وجخىاٞغ هظا و٢ضعاتهم ممهاعا جُىٍغ و٦ظا الُبُت وقبه الُبُت االثإلاجا

 بلى ألاولى بالضعحت ٌٗىص وطل٪ ألازغي  اإلاؿدكُٟاث في منها ؤ٦ثر والخسههُت الجامُٗت اإلاؿدكُٟاث

ت اإلااصًت الىاخُت مً اإلاؿدكُٟاث هظه بم٩اهُاث  بال والخٗلُم الخضٍعب لٗملُت الالػمت لخجهيزاث وا والبكٍغ

ب ٢ُامها في ألازغي  اإلاؿدكُٟاث ؤهمُت مً ًى٣و ال طل٪ ؤن ط ي الُبي والخٗلُم بالخضٍع  والخمٍغ

جين باء مً الجضص للخٍغ  .واإلاغيين ألَا

اًت_      اًت بلى ٖامت بهٟت اإلاؿدكُٟاث حؿعى: للمغض ى الصخُت لٖغ ٌ ٖع   جخ٣ضم ختى واإلاهاب اإلاٍغ

اًت زضماث ج٣ضًم ٞان ولظل٪ ؤًٞل، و ؤخؿً هى ما بلى خالخه اًت هظه جمثلذ ؾىاءا الصخُت الٖغ  الٖغ

اث٠ ؤهم مً ٌٗض الٗالحُت ؤو الدصخُهُت الخضماث في  زضماث مً ا ًغجبِ وما دكٟىاإلاؿ ْو

ُما.مؿاٖضة  :ألاؾاؾُت مٗاإلاها جىيُذ ؾىداو٫  ًلي ٞو
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 :ًلي ُٞما ىحؼهاه الدصخُو زضماث مً مخٗضصة ؤهىاٖا اإلاؿدكُٟاث جماعؽ : الدشخُص خذماث -أ-

غي  الدصخُو*  وألاطن ،ألاه٠ الباَني الُب مجاالث في الدصخُو هظا ًماعؽ:(ؤلا٧لُي٩ُي) الؿٍغ

 .الُٗىن  ؤمغاى ، ،الجغاخت والخىلُض اليؿاء ؤمغاى والخىجغة،

خًمً :الكٗاعي الدصخُو*  .الهىجُت ٞى١  باإلاىحاث والخهىٍغ الكٗاعي الخهىٍغ ٖملُاث ٍو

 الجغزىمُت الجىاهب ًٖ الىاججت اإلاٍغٌ وبٞغاػاث والبى٫  الضم ٞدىناث ةحغاء٦ :اإلاسبري  الدصخُو*

 .وال٨ُمُاثُت والُُٟلُت

 ٖىض الىٟؿُت لاليُغاباث اإلاؿببت والثاهىٍت ألاؾاؾُت ألاؾباب ٖلى بالخٗٝغ :الىٟس ي الدصخُو*

ٌ  .اإلاٍغ

 .ال٣لب وجسُُِ الغؤؽ جسُُِ مجاالث في الخا٫ هى ٦ما:الخسُُُي الدصخُو*

 :ؤهمها : العالج خذماث -ب-

الج الى٤ُ ؤمغاى ٦ٗالج:الخإهُلي الٗالج*  ... الىٟؿُت الخاالث بٌٗ ٖو

ىاث ٦مماعؾت:الُبُعي الٗالج* ايُت الخمٍغ  ....والخضلُ٪ الٍغ

اهُت ألامغاى خاالث ٖالج في اإلاكٗت اإلاىاص ٧اؾخسضام:الكٗاعي الٗالج*  .الؿَغ

 جدذ بوٗاقهم ؤو ؤلايافي باأل٦سجين اإلاغض ى بوٗاف ٖىض الخا٫ هى ٦ما:الانُىاعي بالخىٟـ الٗالج*

 .الجغاخُت الٗملُاث ْغوٝ

ها ألاًٖاء وجغ٦ُب الاؾدئها٫ بٗملُاث ٧ال٣ُام:الجغاحي الٗالج*  .وػٖع

ت في جخمثل و:املعاعذة الخذماث -ث-  بهىعة ألاهضاٝ جد٤ُ٣ مً اإلاؿدكٟى جم٨ً التي الخضماث مجمٖى

م٨ً.اإلاؿدكٟى مً للمؿخُٟضًً الُبُت الخضماث ج٣ضًم ؿيرجِ ٖلى حؿاٖض ؤًً مباقغة ٚير  جىيُدها ٍو

 :ًلي ُٞما

 .لهم الالػمت الخٛظًت وبٖضاص الُبُت السجالث وبٖضاص اإلاغض ى ٧اؾخ٣با٫:اإلاغض ى قاون زضماث*

 .الخاعحُت الُٗاصاث ؤو الُىاعت  ٢ؿم في ؤو للمؿدكٟى الضازلُت ألا٢ؿام في اإلاخىاحضة:الخمٍغٌ زضماث*

 اإلاغ٦ؼي  الخ٣ُٗم وخضاث وال٣لب الغؤؽ جسُُِ ووخضاث اإلاؿاٖضة ٧اإلاسخبراث الُبُت ماثالخض*

 لألصواث

 .والهُضلُت والخسضًغ ألاقٗت وخضاث و الُبُت واإلاؿخلؼماث

 .الخى٠ُٓ وزضماث والالؾل٨ُت الؿل٨ُت الاجهاالث وزضماث الهُاهت ٦سضماث:الٗامت الخضماث*

ت الىخضاث زضماث* اث والاؾدثماع والخمىٍل الٗاملين قاون ةبصاع  مثل:ؤلاصاٍع  واإلاساػن  واإلاكتًر

 ...والدؿى٤ٍ

 

ت اإلاٟاهُم بَاع في مخ٩امل مىهج– والُبُت الصخُت اإلاىٓماث بصاعة الغب، حاص مدمض ؾُض  51 م ، ؾاب٤ ،مغح٘ الخضًثت ؤلاصاٍع

 .32م ، ؾاب٤ مغح٘ الصخُت، واإلاغا٦ؼ اإلاؿدكُٟاث بصاعة حلضة، بُغؽ ؾلُم .
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 املعدؽفُاث جصيُف   :املطلب الثالث 

 في الازخالٝ وهظا ؤزغ بلى ٧اجب ومً ؤزغي، بلى صولت مً اإلاؿدكُٟاث جهي٠ُ ًسخل٠

 الخهي٠ُ مً جد٣ُ٣ه اإلاغاص الهضٝ بلى بياٞت جل٪، ؤو الجهت هظه جخبىاها ؤؾـ ٖلى ٌٗخمض الخهيُٟاث

 :الخالُت الخهيُٟاث جخٗضي ال اٞة اإلاؿدكٟى لخهيُٟاث وألاؾـ ألاهضاٝ ٧اهذ ومهما

 اإلال٨ُت ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿدكُٟاث جهي٠ُ: ؤوال

 الدجم ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿدكُٟاث جهي٠ُ :زاهُا

 الخسهو ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿدكُٟاث جهي٠ُ :زالثا

 والخضٍعب الخٗلُم ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿدكُٟاث ٠ُجهي :عابٗا

 .الجٛغافي اإلاى٢٘ ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿدكُٟاث جهي٠ُ :زامؿا

 امللىُت أظاط على املعدؽفُاث جصيُف: أوال

 ٖاصي شخو هى هل اإلاؿدكٟى هظه مال٪ ؤؾاؽ ٖلى ؤي اإلال٨ُت ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿدكُٟاث جى٣ؿم

ت ؤو  :مؤ٢ؿا زالزت بلى خ٩ىمي ٢ُإ ؤو ؤشخام مجمٖى

 ٖىامل ؤًت ًٖ الىٓغ بٌٛ للضولت مل٨ُتها حٗىص التي اإلاؿدكُٟاث جل٪ وهي :الخىىمُت املعدؽفُاث.1

 الُبُت الخضماث ج٣ضًم بلى صٝ الخ٩ىمُت اإلاؿدكُٟاث ٞان الٛالب وفي الخسهو، ؤو ٧الدجم ؤزغي 

 ؤ٢ص ى بلى نى٫ للى  حؿعى وهي عبدُت، ؤهضاٝ ؤًت اإلاؿدكُٟاث هظه لضي ٩ًىن  ؤن صون  امؿخىٍا بمسخل٠

خم .الضولت وحٗلُماث وؤهٓمت ال٣ىاهين بلى اإلاؿدكُٟاث هظه وجسً٘ واإلاغض ى، اإلاىاًَ عيا مً صعحت  ٍو

ُٗت الجهاث لغ٢ابت الخايٗت ألاهٓمت زال٫ مً والخمٍغًُت الُبُت ال٩ىاصع حُٗين  والخىُٟظًت الدكَغ

البا ت الٟىُت الجىاهب في ال٣غاع اجساط هٓام ٩ًىن  ما ٚو ا اإلاؿدكُٟاث هظه في وؤلاصاٍع  .مغ٦ٍؼ

ت ؤو واخض شخو ٢بل مً مملى٦ت وج٩ىن : الخاصت املعدؽفُاث.2  ٦كغ٦ت) ؤشخام مً مجمٖى

ُل٤ ؤعباح جد٤ُ٣ بلى الُبُت الخضماث لخ٣ضًم اإلاؿدكُٟاث مً الىٕى هظا وحهضٝ ، مؿاهمت  ٖليها ٍو

 اإلاالُت، الؿىت اًت في د٣٣تاإلا ألاعباح ب٨مُت اإلاؿدكُٟاث هظه ٦ٟاءة وج٣اؽ الغبدُت باإلاؿدكُٟاث

ُب٤ ما٫ بصاعة مباصت اإلاؿدكُٟاث هظه في ٍو  ْل في الغبذ مً صعحت ؤ٢ص ى لخد٤ُ٣ حؿعى والتي ألٖا

 .الؿى١  في اإلاىحىصة اإلاىاٞؿت

ت املعدؽفُاث .3 ت لجهاث مملى٧ا اإلاؿدكُٟاث مً الىٕى هظا ٩ًىن : الخيًر ُت زيًر  ٖلى مبيُت جُٖى

 بلى حؿعى خُث والخ٩ىمي، الخام بين الىؾُُت اإلاؿدكُٟاث هظه وحك٩ل .حهىي  ؤو صًني ؤو ٖغقي ؤؾاؽ

غ .الصخُت للخضمت اإلادخاحين ومؿاٖضة عض ى جد٤ُ٣ بلى ؤزغي  حهت ومً حهت ه٣ٟاث مً حُُٛت خٞى  ٍو

 مدضوصة جب٣ى ج٣ضمها التي الخضماث ٞان وحىصها خالت وفي الضو٫  مً ال٨ثير في اإلاؿدكُٟاث مً الىٕى هظا

غة اإلاالُت اإلاسههاث ًتإلادضوص هٓغا ُت مؿخىي  واعجباٍ اإلاخٞى  ألامىا٫ بذجم اإلا٣ضمت الخضمت وهٖى

اث غة والخبٖر  .اإلاخٞى
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  : الدجم أظاط على املعدؽفُاث جصيُف:ثاهُا 

 :ؤ٢ؿام زالزت بلى الدجم ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿدكُٟاث جى٣ؿم

 زانت ألا٢ؿام مً ٦بير بٗضص جخميز التي اإلاؿدكُٟاث جل٪ جمثل وهي:الدجم هبيرة معدؽفُاث.1

 بين للخمُيز ألاؾغة ٖضص اٖخماص ًخم الٛالب في و .٢ؿم ٧ل في ألاؾغة مً ٦بير ٖضص ؤو الخسههُت الُبُت

 500 مً ؤ٦ثر ال٨بير اإلاؿدكٟى اٖخبرث التي الضعاؾاث مً ٨ثيرال وهىا٥ اإلاؿدكُٟاث مً ألاهىإ هظه

غ ض ؤو ٖام بك٩ل ؾٍغ  ٖكغة وؤخُاها ؤ٢ؿام زماهُت ًٖ اإلاؿدكٟى في الخسههُت الُبُت ألا٢ؿام ٖضص جٍؼ

 .ؤ٢ؿام

غ 200 ؤؾغجه ٖضص ٩ًىن  اإلاؿدكُٟاث مً الىٕى وهظا:الدجم مخىظطت معدؽفُاث.2  مً وا٢ل ؾٍغ

غ 500  .ومخسههت عثِؿُت َبُت ؤ٢ؿام زمؿت ىٖل ًدخىي  ؤو ؾٍغ

غ 200 مً ا٢ل اؤؾغ ٖضص ٩ًىن  التي اإلاؿدكُٟاث جل٪ وهي:الدجم صغيرة معدؽفُاث.3  ؤو ؾٍغ

 الىٓغ وبٌٛ .٣ِٞ واخض جسهو ٖلى اإلاؿدكُٟاث هظه جدخىي  وؤخُاها ؤ٢ؿام زمؿت مً ا٢ل ٩ًىن 

 لل٣ُإ الٗام للىي٘ جبٗا ُٟاثاإلاؿدك حجم ج٣ُُم ٦ظل٪ ًم٨ً اهه بال اإلاٗخمضة ألاؾغة ؤٖضاص ًٖ

 .الضولت لخل٪ الهخي

ان وهي:الخخصص خعب معدؽفُاث:ثالثا    :هٖى

 ؤمغاى مثل ومخٗضصة مسخلٟت َبُت جسههاث جًم التي اإلاؿدكُٟاث في وجخمثل:عامت معدؽفُاث.1

ٟا٫  خال..... ال٣لب وؤمغاى الٗامت والجغاخت والخىلُض اليؿاء وؤمغاى الباَىُت وألامغاى ألَا

 هظه ج٩ىن  ٧ان ٣ِٞ مٗين جسهو ج٣ضم التي اإلاؿدكُٟاث جل٪ وهي: جخصصُت معدؽفُاث.2

ٟا٫ ؤو ال٣لب ؤو الُٗىن  مجا٫ في مخسههت اإلاؿدكٟى  اؤ اإلاؿدكُٟاث مً الىٕى هظا ًميز ما و . ألَا

 ج٩ىن  وبالخالي مٗين جسهو مجا٫ في ٖال٢ت لها والتي اإلام٨ىت الُبُت الخضماث حمُ٘ بًجاص جداو٫ 

 .اإلاجا٫ هٟـ في وحٗم٣ا جميزا ؤ٦ثر الخسهو طل٪ في الخضمت

ب الخعلُم أظاط على املعدؽفُاث جصيُف:سابعا   اإلاؿدكُٟاث جهي٠ُ ًم٨ً خُث : والخذٍس

غجبِ حٗلُمُت ٚير ؤو حٗلُمُت اجه٧ى  بلى  ؤًًا  خ٣ل في اإلاؿدكُٟاث هظه في الخٗلُم ٞغنت بىحىص طل٪ ٍو

ا ؤ٦ثر، ؤو الُبُت الخ٣ى٫  مً  الٗلمُت اإلااؾؿاث ؤو بالجامٗاث الخٗلُمُت اإلاؿدكُٟاث هظه جغجبِ لباٚو

٣ا اإلاسخلٟت البدثُت لى الٛغى، لهظا مٗضة مخسههت ٖلمُت لبرامج ٞو  : هجض ألاؾاؽ هظا ٖو

غ والخٗلُم، والخضٍعب ؤلا٢امت بغامج جُب٤ُ ٞيها ًخم التي وهي:الخعلُمُت املعدؽفُاث.1  ٞيها وجخٞى

ت ؤلام٩اهُاث  والخمٍغٌ الُب ٧لُاث َلبت وجضٍعب حٗلُم في حؿاهم التي والخ٨ىىلىحُت واإلااصًت البكٍغ

ير بلى باإلياٞت اإلاؿاٖضة الُبُت واإلاهً  .والخٗلُم الخضٍعب في حؿاٖض التي واإلاسخبراث واإلاٗضاث ألاحهؼة جٞى

غ ال التي اإلاؿدكُٟاث جل٪ وهي :الخعلُمُت غير املعدؽفُاث.2 ت اصًتاإلا ؤلام٩اهُاث ٞيها جخٞى  والبكٍغ

ب لخٗلُم  .مدضوصًت و الدجم بهٛغ جمخاػ وهي ألازغي  الُبُت واإلاهً والخمٍغٌ الُب َلبت وجضٍع
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غة الخسههاث   مجا٫ في عثِؿُت َبُت زضماث ج٣ضًم ٖلى الٛالب يف اإلاؿدكُٟاث هظه وجغ٦ؼ.ٞيها اإلاخٞى

ٟا٫ والباَني والخىلُض الجغاخت غ وال واإلاخضعبين الُلبت الؾخ٣با٫ مهُإة ولِؿذ وألَا  ؤلام٩اهاث ٖلى جخٞى

٩ىن  اإلاخُىعة الخ٨ىىلىحُت ُت اإلاضن في مى٢ٗها ٍو  .الؿ٩اهُت ال٨ثاٞت ٢لُلت واإلاىا٤َ الٟٖغ

  :حغشافُت غأظ على املعدؽفُاث جصيُف:خامعا

 ؤن ًم٨ً بط الضولت لخل٪ ؤلاصاعي  الخ٣ؿُم خؿب ؤو الجٛغافي مى٢ٗها خؿب اإلاؿدكُٟاث ج٣ؿُم ًخم

 :هجض

ت املعدؽفُاث.1  هظه مثل وحٗخبر مخىؾُت، ؾ٩اهُت ججمٗاث جسضم التي اإلاؿدكُٟاث وهي:املشهٍض

غ هٓغا وطل٪ ؤًًا الٗامت اإلاؿدكُٟاث بمثابت اإلاؿدكُٟاث ت ؤلام٩اهُاث لخٞى  والتي ا واإلااصًت البكٍغ

 .الُبُت الخاالث مسخل٠ مىاحهت مً جم٨نها

 وجسضم ال٨بيرة اإلاضن مغا٦ؼ ؤو الٗانمت في جخىاحض التي جل٪ وهي :إلاكلُمُت املىاطم معدؽفُاث.2

يرها ٌؿخُُ٘ ال جسههُت زضماث ؤٖلى ٖلى اإلاؿدكُٟاث هظه وجدخىي  بإ٦ملها صخُت مى٣ُت  اٚلب جٞى

ت الؿٗت وجخى٠٢ هظا غي ألاز اإلاؿدكُٟاث ٍغ  الاخخُاحاث ٖلى ٦بير خض بلى اإلاؿدكُٟاث لهظه الؿٍغ

 .اامجخم٘ ألٞغاص الصخُت

 ٖاصة وهي ٢لُلت ؾ٩اهُت ججمٗاث جسضم التي اإلاؿدكُٟاث وهي : الصغيرة املدلُت املعدؽفُاث.3

 وزضماث متٖا وحغاخت باَىُت ؤمغاى زضماث مً ؤهىاٖها بازخالٝ اإلاى٣ُت لجماهير الخضماث ج٣ضم

اًت  .والُٟىلت ألامىمت ٖع
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  :هىظام  املعدؽفىاملبدث الثاوي 

  : للمعدؽفى الذاخلي الخىظُماملطلب الاوٌ  

 بلى خاحخه ال٣ضم مىظ وؿانؤلا ؤصع٥ ٖىضما ، البُٗض اإلااض ي الى حظوعها في حٗىص التي ؤهمُخه للخىُٓم

 الٗاملين حٗاون  ٨ًدؿب وبالخالي. وخضه ا ٣ًىم ؤن ٌؿخُُ٘ ال التي اإلاهام بٌٗ اهجاػ في الخٗاون 

 زضماث ج٣ضًم ٖلى حٗمل اإلاؿدكٟى ؤن طل٪ ، ألازغي  باإلاىٓماث ٢ىعن ما بطا زانت ؤهمُت باإلاؿدكٟى

 الظي الخىُٓم ؤهمُت جبرػ هىا ومً ، للخإحُل ال٣ابلت ٚير الٗاحلت بُبُٗتها ٦بير خض بلى جدؿم جسههُت

ه و٦ما ألاؾاؽ في ٌٗني ت" بإهه Bowardٌٗٞغ  بىعي  اإلايؿ٣ت الصخهُت ال٣ىي  ؤو اليكاَاث مً مجمٖى

ت اليكاَاث ؤوحه ججمُ٘" بإهه O’Donnel (1964 (و  Koontzًغاه  ٦ما ؤو "52.  ألاهضاٝ  الهجاػ الًغوٍع

 ؤما بُنها والخيؿ٤ُ الىخضاث لهظه الؿلُت جٟىٌٍ ويمان مىاؾبت، جىُٓمُت وخضاث في والخُِ الٗامت

Casis  و Hodgett 1983 ) ان  والخيؿ٤ُ  الٗاملين ٖلى الىاحباث جىػَ٘ بمىحبها ًخم التي الٗملُت اهه ٞيًر

 مخإهُت وب٣غاءة "مؿب٣ا اإلادضصة ألاهضاٝ لبلٙى مم٨ىت ٦ٟاًت ؤ٢ص ى جد٤ُ٣ ًًمً بك٩ل مجهىصاتهم بين

٠الخ لهظه  اإلاىاَت والىاحباث اإلاهام جدضًض باجها ًخم التي الٗملُت خى٫  جضوع  ؤجها مالخٓت ًم٨ً ٗاٍع

 ًُنهم والخيؿ٤ُ الٗاملين ٖلى وجىػَٗها اإلاؿدكٟى في الٗمل َبُٗت حؿخضٖيها التي الخىُٓمُت بالىخضاث

 هضاٝألا  جد٤ُ٣ ٨ًٟل الظي بالك٩ل الىخضاث هظه إلاسخل٠ والؿلُت اإلاؿاولُت جدضًض ًٖ ًٞال

 مضًغ مً م٩ىن  بصاعة مجلـ في ممثلت ٖلُا بصاعة لها ماؾؿت ؤي مثل مثلها ٞاإلاؿدكٟى .اإلاغؾىمت

 ممثلي لـا في ٌكتر٥ الضو٫  بٌٗ وفي الصخت لىػاعة ممثل وبمؿاٖضًه الُبي الجهاػ وعثِـ مؿدكٟى

 ج٣ىم اإلاؿدكٟى بان ٝوٗغ  ؤن البض الضازلي جىُٓمها ًٖ الخضًث ٞٗىض ، الجؼاثغ في الخا٫ هى ٦ما الٗما٫

 في مُلىب صوع  له وكاٍ ٧ل ؤن ؤؾاؽ ٖلى جضٖمها ؤزغي  وؤوكُت عثِؿُت ؤوكُت وحىص ٖلى ؤنال

 الضازلي للخىُٓم صعاؾاتهم في الباخثين بٌٗ اٖخمض ٣ٞض .اإلاؿدكٟى جاصحها التي الُبُت الخضمت

 اإلااؾؿت ٢ؿمذ والتي ل٢ب مً الهىاعي امجا٫ في اإلاؿخٗملت ٫Porter  ال٣ُمت ؾالؾل ٖلى للمؿدكٟى

 هظه بمماعؾت جىاٞؿُت ميزة ج٨دؿب اإلااؾؿت بان Porter ٌٗخبر بط صاٖمت، وؤوكُت عثِؿُت ؤوكُت بلى

 مباقغة ٖال٢ت لها التي ألاوكُت جل٪ ٞهي الغثِؿُت  لألوكُت باليؿبت ٞإما. 55 لل٣ُمت الخال٣ت ألاوكُت

ً .البُ٘ بٗض ما اثزضم ٞيها بما الؼبىن  بلى وه٣له اإلاىخىج وبُ٘ بةهخاج  ألاوكُت ٞهي الضاٖمت ألاوكُت ٖو

 هٟـ .ًيبغي ٦ما بمهامها ال٣ُام مً الغثِؿُت ألاوكُت حؿخُُ٘ ال ابضو التي الغثِؿُت لألوكُت اإلاؿاهضة

 ألاوكُت جل٪ هي لل٣ُمت الخال٣ت ٞاألوكُت ؤلاؾدكٟاثُت اإلااؾؿاث في هخبىاه ؤن وؿخُُ٘ الخ٣ؿُم
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اًت بؿيروعة اإلاخٗل٣ت الغثِؿُت ٌ  ٖع  ألاوكُت ٧ل بين ججم٘ والتي (e processus de soin du patientاإلاٍغ

ما٫ بهخاج والخاعجي، الضازلي ؤلامضاص ؤوكُت مً اًت مً ًليها وما ُبيال ألٖا   .صخُت ٖع

 ؾيرها، خؿً ٖلى والٗمل الغثِؿُت ألاوكُت بضٖم ج٣ىم التي ألاوكُت جل٪ ٞهي الضاٖمت ألاوكُت ؤما

ت، ؤوكُت) للمؿدكٟى الخدخُت البيُت مً ٧ل حكمل وهي ت اإلاىاعص بصاعة ،(...اإلاىاعص جسهُو بصاٍع  )البكٍغ

 الؿُا١ هٟـ وفي 56 .(... للمىعصًً ازخُاع قغاء،) للمىاص بصاعة و َبُت بدىر ،(الخ...ج٩ىًٍ، جى٠ُْ،

 في يمها ؤ٢ؿام وؿخُُ٘ زمؿت يمً للمؿدكٟى الضازلُت الىخضاثMoisdon و Tonneauنى٠ 

خين   لألوكُت مجمٖى

ع سعاًت بمعاس املشجبطت ألاكعام في وجخمثل -ألاولى  :جظم والتي املٍش

  ؤو الٗالج بىخضاث البٌٗ ٌؿميها ٦ما ؤو   (les services cliniques) ؤلا٧لُي٨ُُت اإلاهالر   - 1

اًخه اإلامغى و للمٍغٌ بالٟدىناث الُبِب ُٞه ٣ًىم الظي اإلا٩ان جمثل وهي الخىىٍم ؤ٢ؿام ىان بٖغ  وألٖا

ت ألاؾغة) اإلااصًت اإلاىاعص مً هاما ٢ؿُا الىخضاث هظه وجخُلب.وبًىاثه بخٛظًخه ت (وألاصٍو  ، ؤَباء) والبكٍغ

ما٫ اٖضًًومؿ َبُين قبه  .(وآزغون هٓاٞت ٖو

  ٞدو ًخم ألا٢ؿام هظه في  (les services de consultation)والدصخُو  الٟدو مهالر - 2

ٌ  ( ٧االؾخعجاالث)ال ؤم اإلاؿدكٟى في للٗالج بزًاٖه خى٫  ال٣غاع واجساط اإلاٍغ

  الُبُت قٗتألا  ٢ؿم الجغاحي، ال٣ؿم مً ًخ٩ىن  الظي  (le plateau technique)الخ٣ني  الجىاح - 3

 مً ٖا٫ مؿخىي  طاث ؤحهؼة ًخُلب ًجٗله ما ألاهمُت مً الجىاح لهظا بن .للخدالُل اإلاسخبر ٢ؿم و٦ظا

 َبُين وقبه الخسضًغ وج٣ىيي وممغيين وحغاخين ؤَباء مً اإلاخسههت الُبُت وال٨ٟاءاث الخ٨ىىلىحُا

 ..مخسههين

 

 

 

 

 

 

 

Moisdon,J.C., Tonneau,D., La démarche gestionnaire à l’hôpital , Edition Seli Arslan,1999, p 254. cité par  

Said Kharraja, Outils d’aide a la planification et l’ordonnancement des plateaux medico-techniques, Thèse de 

Doctorat, Université Jean-Monnet, 2003, pp12-13 
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 (Les secteurs d’appoint et de support):والذعم  املعاعذة أكعام :الثاهُت

 لٗالحه، اإلاسهو ال٣ؿم في وبؾ٩اهه مٗه والخٗامل صزىله لخٓت مىظ باإلاٍغٌ ألا٢ؿام هظه جخ٨ٟل اط

ير ٖلى والٗمل  ألاحهؼة ونُاهت ُٞه اإلاىحىص اإلا٩ان هٓاٞت ٖلى واإلاداٞٓت وبَٗامه له الغاخت جٞى

 ألا٢ؿام :ب هىا ألامغ ًخٗل٤ بطن.اإلاؿدكٟى في وإلاغا٣ُٞه له الُٗام ج٣ضًم و٦ظا الُبُت واإلاؿخلؼماث

ت اللىحِؿد٨ُُت ألا٢ؿام اإلاالٟاث في جضعى ٦ما ؤو الٟىض٢ُت  .وؤلاصاٍع

 الخى٠ُٓ ، الخ٣ُٗم ، الخٛظًت ؤوكُت حؿُير ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم والتي :اللىحِعدُىُت ألاكعام

ت ، اؾتهال٦ُت) الُبُت اإلاىخجاث جىػَ٘ و الخسٍؼً اإلاغض ى، ه٣ل والٛؿُل،  .(... ؤصٍو

ت ألاكعام ت اإلاىاعص بصاعة ومهلخت واإلاالُت الا٢خهاصًت واإلاهالر الٗامت ؤلاصاعة بين وججم٘: إلاداٍس  البكٍغ

 الُبُت السجالث بصاعة ، وؤلاًغاصاث الى٣ٟاث بين اإلاالي الخىاػن  يمان مهامه مً ، آلالي ؤلاٖالم ٢ؿم و٦ظا

٠ ٞىجغة للمغض ى ُما.اإلاغض ى ٖالج مهاٍع   الضازلي للىخضاث اإلا٩ىهت ألا٢ؿام مٕى جمثُل ًلي ٞو

 للمؿدكٟى

 يللمعدؽف الذاخلُت الىخذاث ألكعام جمثُل :( 1 – 2)   :سكم الؽيل

 

 

   

 

 

  

 

ع سعاًت بمعاس الخاصت ألاكعام والذعم املعاعذة أكعام   املٍش

Said Kharraja, Outils d’aide a la planification et l’ordonnancement des plateaux : املصذس 

medico-techniques, op.cit, p13  

 

a la planification et l’ordonnancement des plateaux medico-techniques, 

Thèse de Doctorat, Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, 2003, p13. 

 

 اإلدارية األقسام
 

 داعمة أنشطة اللوجيستية األقسام
 

 لماديةا التدفقات
 العالج وحدات  

 الفحص مصالح  

 التقني الجناح    

 المرضى تدفقات    
 

 المعلومات تبادل
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ت للمؿدكٟى الضازلي الخىُٓم ًٖ ٖبر ٣ٞض Dalleryؤما   جالٗال  بىخضاث اإلادُُت ألا٢ؿام مً بمجمٖى

ُت والىخضاث الجغاحي ال٣ؿم م٘ حؿُيرها وجيؿ٤ جخٟاٖل  التي  ألاقٗت وؤ٢ؿام اإلاسابغ مثل ألازغي  الٟٖغ

  اإلاىالي الك٩ل في طل٪ وهىضر. 59 باإلاؿدكٟى اإلاخىاحضة والهُضلُت

 Dallery.وفلا  للمعدؽفى الذاخلي الخىظُم :( 2  2)   :سكم الؽيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Dallery Yves, Les méthodes de la logistique industrielle au service de la santé : apport et limitation املصذس     

 

 

 

 
Ingénierie de la santé, 8éme journée,Laboratoire Génie Industriel, Ecole centrale , Paris, 2004, p 0  

Linda Rouleau, Théorie des organisations : approches classiques, contemporaines et de l’avant-garde

 Presses de l’université du Québec, Canada, 2007, p 40 

Joël De-Rosnay, Une approches multidimensionnelle de l’homme textes issus des travaux du congrès du 4- 

5-6 octobre 1990 : Systèmes, éthiques, perspectives en thérapie familiale, Yveline Rey et Bernard Prieur ,  

ESF Editeur ,Paris, 1991, p 25. 
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   :مفخىح هظام :املعدؽفىاملطلب الثاوي 

ذ  ت اهه ٖلى ( الىٓام ( Linda Rouleau  2007ٖٞغ ه ٦ما ، 60 اإلاخٟاٖلت الٗىانغ مً مجمٖى   ٖٞغ

DeRosnay 1991  ت ًٖ ٖباعة بإهه   هضٝ لخد٤ُ٣ ومىٓم صًىام٩ُي بك٩ل جخٟاٖل ٖىانغ مجمٖى

ت :ًٖ ٖباعة هى ٞالىٓام وبالخالي . 61 مٗين   الىٓام ٖىانغ حك٩ل ألاحؼاء مً مجمٖى

ت*  الٗىانغ هظه بين ُٞما اإلاخباصلت الٗال٢اث مً مجمٖى

اع هظا ٌؿمى واخض ٦ُان في الٗال٢اث وجل٪ الٗىانغ هظه ًجم٘ بَاع*  ."الىٓام خضوص" ؤلَا

ه  ؤ٦ثر وبض٢ت  والتي بُنها ُٞما جخٟاٖل مىٓمت لٗىانغ قاملت وخضة اهه ٖلى  Saber Aloui  2007 (ٌٗٞغ

 هى ٞالىٓام بظل٪ و . 62 ُٞه وجازغ ٞيها ًازغ مدُِ يمً مٗين هضٝ لخد٤ُ٣ ؾُٗا وجخُىع  حٗمل

ت ُت الىٓم مً مجمٖى  جد٤ُ٣ احل مً بٌٗ م٘ بًٗها ٗملح والتي بُنها ُٞما واإلاخضازلت اإلاترابُت الٟٖغ

ُت الىٓم ؤما.مُٗىت ؤهضاٝ ت جمثل ٞهي الٟٖغ  هى هٓام و٧ل .ا٦بر هٓام يمً الىُُْٟت الٗىانغ مجمٖى

ُت ؤهٓمت الى٢ذ طاث في وله ا٦بر لىٓام ٞغعي هٓام خ٣ُ٣خه في  . انٛغ ٖٞغ

 عىه املىبثلت الفشعُت والىظم الىظام بين العالكت : (   3 - 2)  :  سكم الؽيل

 هظام   ...........................................                   املعدؽفى 

 

 

 هظم الفشعُت     .....................

   

 

 

 جظم الفشعُت    ......................

          
 50 ص ظابم، مشحع املعدؽفُاث، ئداسة خشظخاوي، هزًش مدمذ :املصذس

 

 

 
Saber Aloui , Contribution à la modélisation et l'analyse du risque dans une organisation de santé au moyen  

d'une approche système , thèse de Doctorat ,Ecole des Mines, Paris, 2007, p 06.  

Billy J.Hodge and al, Organization Theory : a strategic approach , Prentice Hall ,New jersey, Fifth edition, 

1996, P 14. 

Robin Fortin, Comprendre la complexité : introduction à la méthode d’Edgar Morin, les Presses  

Universitaires de Laval , l’Harmattan ,CANADA , 2eme édition, 2005, p 42. 
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ان والىٓم  : هٖى

 ال خُث الخاعحُت البُئُت اإلاازغاث ًٖ الاوٗؼا٫ ؤو 63 الظاحي باالخخىاء ًخه٠ الظي وهى مٛل٤ هٓام

دؿم مٟخىح هٓام هى الثاوي والىٓام  . اإلاىاعص ؤو الُا٢ت مً هٕى ؤي ًخل٣ى  البِئت ٖلى اإلاُل٤ خاخهباهٟ ٍو

 الٗىانغ جبرػ اإلاىالي الك٩ل وفي . 64 والُا٢ت اإلاىاص خُث مً مٗها للخباص٫ واخخُاحه به اإلادُُت

ت مً مغ٦با هٓاما اإلاؿدكٟى وحٗخبر الخٗاٍع٠ لهظه ألاؾاؾُت ُت هٓم مجمٖى  مميزة َبُٗت منها ل٩ل ٖٞغ

 ؤٞغاص صخت حٗترى مك٨الث خل ٖلى ٌٗمل ههأل  مٟخىح هٓام بمثابت ؤًًا حٗخبر ٦ما مسخلٟت، وزهاثو

خإزغون مٗه ًخٟاٖلىن  الظًً جم٘ا ازغون به ٍو ُما .ُٞه ٍو  جميز التي الهٟاث ألهم ملخو ًلي ٞو

 : ألازغي  اإلاىٓماث مً ٚيره ًٖ ٦ىٓام اإلاؿدكٟى

 .(ؾا 24 / ؾا 24 ) الُىم مضاع ٖلى اإلاغض ى الؾخ٣با٫ مؿخمغة زضمت بىٓام اإلاؿدكٟى جخميز  - 

 مً ٦بير ٖضص ٖلى القخماله هٓغا 65 اإلا٣ٗضة والاحخماُٖت الٟىُت اإلاىٓماث مً اإلاؿدكٟى حٗخبر  -

 اإلاؿخسضمت الخ٨ىىلىحُا ؤؾالُب جىٕى و٦ظا اإلاسخلٟت، ؤ٢ؿامه في الض٣ُ٢ت الخسههاث ولخٗضص الٗاملين

 .والٗالج الدصخُو في

 هاالء وان جم٘،ا ؤٞغاص صخت ٗترىح التي مُٗىت مك٨الث لخل ب٩ىن هٓاما اإلاؿدكٟى جدؿم ٦ما  -

ازغون به ًخإزغون بدُث اإلاؿدكٟى هٓام م٘ ًخٟاٖلىن   .ؤًًا ُٞه ٍو

 حؿخسضم بوؿاهُت بىؾاثل جخم وؤٖماله وؤوكُخه بوؿاهُت ٞمضزالجه بوؿاوي هٓام ؤًًا اإلاؿدكٟى ؤن  -

 والخضٍعب اإلاغض ى ٖاًتع  في مسغحاجه جخمثل بِىما مم٨ً اؾخسضام ؤًٞل والخ٣ىُت اإلا٩اهُت اإلاىاعص ٧اٞت

 .الٗلمُت والضعاؾاث البدىر وبٖضاص

 اإلاغض ى اخخُاحاث الزخالٝ جىخُضها ؤو وكاَاجه م٨ُىت ًم٨ً ال هٓام بمثابت اإلاؿدكٟى حٗخبر ٦ظل٪  -

 له مىخىج ٖلى جغ٦ؼ التي الهىاُٖت اإلاىٓماث زالٝ ٖلى وطل٪ بٌٗ، ًٖ بًٗهم الصخُت ومخُلباتهم

 .الهىاعي اإلاىخىج ٨ٖـ ٖلى هاجج ل٩ل اإلاؿخٛغ١  الى٢ذ جدضًض بم٩اهُت ٖضم ًٖ ًٞال مدضصة، مىانٟاث

 في وجخمثل الغؾمُت الىُُْٟت الؿلُت زِ ألاو٫  ، 66 للؿلُت زُين بىحىص اإلاؿدكُٟاث وجخميز هظا  -

ت ؾلُت زِ في الثاوي الخِ ًخمثل بِىما باإلاؿدكٟى ؤلاصاعي  الجهاػ  الجهاػ بإٞغاص ًخميز والظي اإلاٗٞغ

 .الىٟىط ٖلى نغإ بلى ألاخُان بٌٗ في ًاصي الظي ألامغ الض٤ُ٢ الىُْٟي جسهههم َبُٗت بؿبب يالُب

 

 

 

 

 

 

 
 26 ص ظابم، مشحع معاصشة، سؤٍت املعدؽفُاث ئداسة غىُم، مدمذ أخمذ 65 .
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  مفخىح هىظام املعدؽفى مىىهاث_  

ت جىضر  .اإلاسغحاث زم والخٟاٖالث اإلاضزالث زال٫ مً واإلاىٓمت البِئت بين اإلاخباص٫ الخإزير الىٓم هٍٓغ

ت هظه اإلاؿدكُٟاث بصاعة ٖلماء مً ال٨ثير اؾخسضم ول٣ض  خُث اإلاؿدكٟى، ٖلى البِئت ازغ لخبُان الىٍٓغ

 الخضماث) اإلاخد٣٣ت وألاهضاٝ الىخاثج جمثل مسغحاث بلى ٖملُاث زال٫ مً (صاإلاىاع ) اإلاضزالث جخدى٫ 

 اؾخسضام زال٫ مً ٦مسغحاث صخُت زضماث ٣ًضم الظي الغؾمي الخىُٓم هى ٞاإلاؿدكٟى .( الُبُت

 ألاهضاٝ بلى للىنى٫  اإلاىاعص هظه بصاعة زال٫ مً خُىٍا صوعا اإلاؿدكٟى بصاعة جلٗب بط ٦مضزالث، اإلاىاعص

 الث٣اٞاث في اإلاخمثلت البُئُت الٗىامل م٘ مثمغ جٟاٖل زال٫ ومً حىصة وؤخؿً الخ٩ال٠ُ بإ٢ل والىخاثج

 ؤن ٦ما للمؿدكٟى الخاعحُت البِئت مً جإحي اإلاىاعص ؤن طل٪ جم٘ا وألٞغاص للٗاملين واإلاٗخ٣ضاث وال٣ُم

 بلى بضوعها جهضع غحاثواإلاس ( الضازلُت البِئت) باإلاؿدكٟى الٗاملين ٢بل مً ًخم اإلاىاعص هظه اؾخسضام

 ؤؾاؾُت ٖىانغ ٖلى ٣ًىم مٟخىح ٦ىٓام اإلاؿدكٟى ؤن حلُا ًٓهغ وبظل٪ .ابه اإلادُُت الخاعحُت البِئت

 :ًلي ُٞما هىضخها

 ٖىانغ 3 حكمل وهي اإلاسخلٟت، ابيكاَا اإلاؿدكٟى ل٣ُام الالػمت الٗىانغ اإلاضزالث جمثل :املذخالث.1

 : ًلي ُٞما هظ٦غها ؤؾاؾُت

كمل :إلاوعاوي شالعىص -أ-  ٖلى ا الٗاملت ال٣ىي  بجاهب اإلاؿدكٟى زضماث مً اإلاؿخُٟضًً َو

 حؿاهم بط للمؿدكٟى، اإلا٩ىهت الٗىانغ ؤهم مً الٗاملت ال٣ىي  وحٗخبر. والٟني ؤلاصاعي  اإلاؿخىٍين

اًت بًها٫ في اتهمبمجهىصا ٤ للمؿخُٟضًً الُبُت الٖغ  اإلاؿخسضمت الخ٨ىىلىحُت ألاؾالُب اخضر ٞو

 .والٗالج الدصخُو في اإلاىاؾبت صةوبالجى 

كمل:املادي العىصش-ب- غة الى٣ضًت ألامىا٫ مثل اإلااصًت ؤلام٩اهُاث حمُ٘ َو  وال٣غوى، اإلاخٞى

اث، اإلاسخلٟت وؤلاؾدثماعاث  واإلاباوي ألاعى مثل اإلاسخلٟت الُبُُٗت اإلاىاعص بلى باإلياٞت هظا والخبٖر

ت الُبُت والخجهيزاث ظًت الٛٝغ ومؿخلؼماث وألاؾغة وألاصٍو  ....وألٚا

 

 

 

 

 

 

 

 

  
jonathan S.R and al, Managing health services organizations, Health Professions Press, USA, Third edition,  

1992, p 213 
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ان وهي : املعلىماث عىصش-ث  :هٖى

 واإلاٗلىماث الخضمت، ومٗاًير وؾُاؾاث ؤهٓمت وحكمل :للمعدؽفى الذاخلُت البِئت عً معلىماث

ت  في اإلاٗلىماث هظه وحؿهم .باإلاغض ى اإلاخٗل٣ت و٦ظا بالٗاملين الخانت واإلاٗلىماث واإلاداؾبُت ؤلاصاٍع

 وكاَاث ٖلى الى٢ىٝ ًٖ ًٞال ا،تهحىص ُُموج٣ اإلاؿدكٟى زضماث مً الاؾخٟاصة مضي ٖلى الخٗٝغ

ت بلى ًاهلها مما الخ٩ال٠ُ اججاهاث وعنض الٗاملين  بالهىعة مىاعصها اؾخٛال٫ جم ٢ض ٧ان بن مٗٞغ

 .اإلاىاؾبت

 الصخُت باالخخُاحاث الخانت اإلاٗلىماث حكمل والتي :للمعدؽفى الخاسحُت البِئت عً معلىماث*

 ج٨دؿب وبظل٪ والخ٨ىىلىحُت، والاحخماُٖت الا٢خهاصًت لٓغوٝبا الخانت واإلاٗلىماث الخضمت إلاى٣ُت

ً اإلاضزالث ًٖ واضخت ٨ٞغة اإلاؿدكٟى حُٗي اجهأل بالٛت ؤهمُت هظهاإلاٗلىماث  بلى جدىٍلها ٖملُت ٖو

 .مسغحاث

 ٞهي وبالخالي مسغحاث بلى اإلاضزالث جدىٍل ٞيها ًخم التي اإلاغخلت وهي: اليؽاطاث أو الخدىٍل عملُت2

٤ باإلاؿدكٟى اإلاسخلٟت ألا٢ؿام جاصحها التي الٗملُاث حمُ٘ حكمل  بلى للىنى٫  لها، اإلاٗضة الخىُٓماث ٞو

 :٢ؿمين بلى جى٣ؿم باإلاؿدكٟى ألاوكُت ٞان الظ٦غ ؾب٤ و٦ما للمؿدكٟى، الٗامت ألاهضاٝ جد٤ُ٣

 plateau )الخ٣ني  بالجىاح الخانت وألاوكُت الٗالج ،وكاٍ الدصخُو وكاٍ)عثِؿُت ؤوكُت

technique)  ت وألاوكُت ؤلامضاص ؤوكُت) مؿاٖضة وؤزغي   ؤلاصاٍع

ت مىاعصها اؾخسضام زال٫ مً اإلاؿدكٟى ج٣ضمها التي الصخُت الخضماث في وجخمثل:املخشحاث3  البكٍغ

يرها وجُىٍغها جدؿُنها واؾخمغاع الخضماث هظه حىصة في و واإلااصًت،  وجد٤ُ٣ ، مم٨ىت ج٩لٟت بإ٢ل وجٞى

 ج٩لٟت وا٢ل حىصة بإٖلى الصخُت الخضماث ج٣ضًم في واإلاخمثلت احلها مً دكٟىاإلاؿ ؤوكئذ التي ألاهضاٝ

ير و٦ظا  . الصخُت والبدىر الُبي الخٗلُم جٞى

 اإلاؿدكٟى في الٗاملين وكاَاث هخاثج جهىع  التي اإلاٗلىماث ًٖ اإلاغجضة الخٛظًت حٗبر :املشجذة الخغزًت.4

٤ ؿخٟاص لها، اإلاغؾىمت والبرامج الخُِ ٞو  بخ٣ضًم اإلاخٗل٣ت اإلاك٨الث وج٣ىٍم حصخُو يف منها َو

 .اإلادضصة ألاهضاٝ جد٤٣ ال اليكاَاث هظه هخاثج ٧اهذ بطا الخضمت،

 

 

 

 
 

 

 

Penalva J. M, La modélisation par les systèmes en situations complexes. Paris, Université de Paris XI - 

Paris Sud. Ph.D,1997, d’après SABER ALOUI . op.cit,p06 



54 
 

 الصحي الشعاًت  همىسد املعدؽفى                                                               :  الفصل الثاوي

لى اإلاؿدكٟى ٖلى اإلاازغة الٓغوٝ وهي :البِئت .5- م٨ً اإلاخٛير، مدُُها في همىها ٖو  البِئت ههى٠ ؤن ٍو

 :هىٖين بلى

 :وحكمل : للمعدؽفى الذاخلُت البِئت -أ

 ؤلاصاعة وبين وبُنهم بٌٗ م٘ بًٗهم باإلاؿدكٟى الٗاملين بين ما الخٟاٖل زال٫ مً:ؤلاوؿاوي الجاهب -

 .اإلاؿدكٟى زضماث مً واإلاؿخُٟضًً

  .والٗالج الدصخُو ٖملُتي إلهجاح مؿخسضمت وؾاثل و ؤؾالُب مً ًدخىٍه ما ًمثل: الخ٣ني الجاهب -

كمل:الخىُٓمي الجاهب -  زضماث ج٣ضًم ٖملُت لخىُٓم اإلاؿدكٟى بصاعة ج٣غعها التي هٓمتوألا  اللىاثذ َو

اًت  .الُبُت الٖغ

 ٖلى ًٞال وألازار، التهىٍت وؤلاياءة، للٗاملين اإلا٩اجب مؿاخاث ٦مالثمت:الُبُُٗت الٗمل ْغوٝ -

 التي ألاصواع ٞاٖلُت مً ؤٖلى صعحت جد٤ُ٣ في حؿاهم ألامىع  هظه ٧ل بُنهم، ُٞما الٗاملين جٟاٖل خؿً

  .ًاصوجها

 : مؿخىٍين يمً جىضعج وهي : للمعدؽفى الخاسحُت البِئت -ب-

 .الا٢خهاصًت الاحخماُٖت، ، الؿُاؾُت الٗىامل مثل:الٗامت البِئت : ؤوال -

 و الخ٣ىُت الصخُت، ألاهٓمت مثل اإلاباقغة الهخي ال٣ُإ بِئت وهي:اإلاباقغة الصخُت البِئت :زاهُا -

يرها الهخي الخامين قغ٧اث للمجخم٘، الٗامت الصخت ،الُبي الخٗلُم الُبُت،ماؾؿاث  .ٚو

: -3 -2 -III  معلذ  واكخصادي احخماعي هظام: املعدؽفى 

 خُث مً ؾىاء  ( اإلاغا٢ب لضي نٗىباث ٞيها جخ٩ىن  خالت ٧ل ًٖ الخ٣ُٗض ٌٗبر Penalva بلى باالؾدىاص

 الانُىاُٖت ألاهٓمت و٦ظا (..اإلاىاعي هاػالج ٧الضماٙ،) الُبُُٗت ٞاألهٓمت 67 .الخد٨م و٦ظا الخى٢٘ الٟهم،

م بالخ٣ُٗض جخميز (..اإلااؾؿت ٧االهترهذ،) ت باإلايزة لِـ الخ٣ُٗض ؤن ٚع  ٞالخ٣ُٗض وبالخالي .للىٓام الجىهٍغ

 ؤهمها ؤؾباب لٗضة الىٓام بؿلى٥ مؿب٣ا الخيبا وؿخُُ٘ ال وبالخالي الىٓام لهظا اإلاغا٢ب ًمىده وٗذ هى

ت الٟهم،  .الخىُٓمي له٩ُله اُٞتال٩ ٚير اإلاٗٞغ

ان والخ٣ُٗض  La complexité statique)الؿا٦ً   الخ٣ُٗض ٞإما .خغ٧ي وح٣ُٗض ؾا٦ً ح٣ُٗض :هٖى

ضص الىٓام ٩ًل اإلاغجبِ الخ٣ُٗض ٞهى  (وؤما .ُٞه اإلاىحىصة والٗال٢اث له اإلا٩ىهت الىْاث٠ ٖو

ُت هٓمتألا  بين  الخٟاٖالث بدغ٦ت ًغجبِ ٞهى الضًىام٩ُي الخغ٧ي ؤو الخ٣ُٗض  .اتهوم٩ىها الٟٖغ

ىُا احخماُٖا هٓاما ب٩ىهه ًخميز والظي ألاهٓمت مً زام بىٕى جم ، هظه صعاؾدىا وفي  ًلٗب م٣ٗضا ؤًً ٞو

 .و ألاؾاس ي الغثِس ي الضوع  ؤلاوؿاوي الٗامل ُٞه
 

Jean-François Vautier, Systèmes complexes, document disponible sur le site:www.techniques-del’ingenieur. 

fr , consulté le 01-05-2010. 

Michel Bonami, Bernard de Hennin, Jean-Michel Boqué, Management des systèmes complexes: Pensée 

systémique et intervention dans les organisations, De Boeck université, Bruxelles , 1ere édition 2eme tirage  

1996 , p24 
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ٗٝغ ت 68 اهه ٖلى اإلا٣ٗض الؿىؾُىج٣ني الىٓام  Jean-François Vautierَو  ، ؤشخام مً م٩ىهت مجمٖى

 ألاهضاٝ جد٤ُ٣ ومً مُٗىت بِئت يمً هابُن ُٞما بالخٟاٖل لها ٌؿمذ بك٩ل مىٓمت ٧لها وبغامج وؾاثل

 احخماعي ٦ىٓام حٗخبر بط ، ألاهٓمت مً الىٕى هظا ٖلى مثا٫ ؤخؿً واإلااؾؿت."وحضث احلها مً التي

ت الخ٣ىُت الىؾاثل مسخل٠ باؾخٗما٫ ما ؾى١  إلقبإ زضماث ؤو ؾل٘ بهخاج ٖلى ٣ًىم وا٢خهاصي  والبكٍغ

الظي  الؼبىن  ٧ىن  في ٨ًمً زهاثهها ؤهم زانت ضماثز ماؾؿت هي اإلاؿدكٟى ٞةن الؿُا١، هظا وفي 

ٌ " هى وبعياثه خاحاجه بقبإ ًجب  ٞغصا ؤو مىٓمت ٧ان ؾىاءا ٞالؼبىن  ISO 9000إلاٗاًير وو٣ٞا ," اإلاٍغ

 ًمثل ؤلاؾدكٟاجي الىؾِ في اهه هىا اإلاميز الص يء ول٨ً . 70 ما زضمت ؤو ؾلٗت ًخل٣ى الظي طل٪ هى

 جازغ والتي ألازهاثُين مً الٗضًض َٝغ مً له اإلا٣ضمت الخضمت ومؿتهل٪ مىيٕى الى٢ذ هٟـ في الؼبىن 

 مً زغوحه ٚاًت بلى باإلاٍغٌ الخ٨ٟل بضاًت ٞمىظ الىا٢٘، وفي . الىٟؿُت ؤو البضهُت خالخه ٖلى مباقغة

 يمان في اإلاخمثلت اإلاؿدكٟى مهمت ججؿُض احل مً بُنها ُٞما وجخٟاٖل اإلاهً مً الٗضًض جيخٓم اإلاؿدكٟى

ُت اإلاغض ى متؾال   مً الهخي للىٓام الؿىؾُىج٣ىُت زانُت جخإ٦ض بط .َبي ٖمل ب٩ل اإلاخٗل٤ الٗالج وهٖى

ما٫ زال٫  مً بضاًت ومهىُين ؤزهاثُين مً اإلاؿدكٟى ٖما٫ و اإلاٍغٌ مابين الخٟاٖالث و اإلاىجؼة ألٖا

ت اإلاٗامالث  والهُضلُت ألاقٗت ؿمب٣ مغوعا (الُبي اإلال٠ ج٩ىًٍ) اإلاؿدكٟى بلى اإلاٍغٌ صزى٫  خين ؤلاصاٍع

 .حهت مً زغوحه،هظا ٚاًت بلى الجغاخت ؤو

 ٞيها اإلاازغة الٗىامل ٦ثرة و٦ظا الصخُت اإلااؾؿاث في الٗامت واإلاهً الىْاث٠ حٗضص ٞان ؤزغي  حهت ومً

 هظه بصاعة ًجٗل مما م٣ٗضا هٓاما اإلاؿدكٟى مً ججٗل الٗالج، بإوكُت ال ؤم اإلاغجبُت جل٪ ؾىاءا

 .٦ثيرة ٗىباثن جىاحه اإلااؾؿاث

 

 

 

 

 

 

 

 
Normes ISO 9000 version 2000, relatives aux systèmes de management de la qualité. 71 Vigneron E, Santé et 
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غح٘ هظا  .ألاوكُت واإلاٗضاث جىٕى و٦ظا الىُْٟي، الدؿلؿل اإلاهام، حٗضص بلى الصخُت اإلااؾؿاث ح٣ُٗض ٍو

 بلى ٞةياٞت ،هاواإلاهن الىْاث٠ لخىٕى م٣ٗض هٓام هى اإلاؿدكٟى هٓام ( بإن3111) Vigneronا٦ضه  ما وهى

باء بها ٣ًىم التي الٗالج ؤوكُت اث٠ ؤلاؾدكٟاثُت اإلااؾؿت جًم واإلامغيىن  ألَا  ٧الىْاث٠ ؤزغي  ْو

توؤلاصا اللىحِؿد٨ُُت  .ٍع

 :للىٓغ وحهخين خُث مً زام بك٩ل م٣ٗضة ٦بيُت اإلاؿدكٟى ( ٞاٖخبر3112) Hammamiاما 

ُُٟت ؤولها اًت للٗالج م٩اها لِؿذ ؤلاؾدكٟاثُت ٞاإلااؾؿت : ْو  إلًىاء ٞىض١ ها بل ٣ِٞ الُبُت والٖغ

ُت وؤوكُت زضماث بىحىص ًىحي مما ومُٗم اإلاغض ى،  .للمؿدكٟى الغثِؿُت ألاوكُت جضٖم ٖٞغ

 حض ومهالر جماما مسخلٟت خاالث طوي  خم٘إلاجا ؤٞغاص مً ال٨ثير بين ججم٘ ٞاإلاؿدكٟى:احخماُٖت هيهازا

ت  اإلاىاعص ٖلى اٖخماصها بلى ًغح٘ اإلاؿدكٟى ح٣ُٗض ؤن (  بلى3114)  Marconؤقاع  خين في .مخٟغ٢ت البكٍغ

 اإلاؿتهل٪ بإهه الظ٦غ ؾب٤ و٦ما اإلاٍغٌ ٧ىن  بلى بياٞت ال٣غاع ؾلُت و٢ىة الٗالُت اإلاهاعاث طوي  مً

 ًسو ، م٣ٗض وكاٍ بظاجه هى الٗالج وكاٍ ؤن بلى هىا ؤلاقاعة وججضع. 73 واخض آن في الخضمت ومىيٕى

ٌ ٌ ٧ل ( بان3114) Aida Djebaliحٗخبر  بط ، 74 خضي ٖلى ٧ل مٍغ ض ٦ُان هى مٍغ ه مً ٍٞغ ٖلى  هٖى

 ح٣ُٗض ٞةن وبظل٪ . 75 مؿب٣ا مٗغوٞت اجبهخ مٗاًير ٖلى حٗخمض التي الهىاُٖت ألاهٓمت في هجضه ما ٨ٖـ

 ؤزىاء ٞٗله عصوص هخى٢٘ ختى ؤو ُٞه هخد٨م ما هاصعا الظي البكغي  للُاب٘ ٦ظل٪ ًغح٘ ؤلاؾدكٟاجي الىٓام

 .به الخ٨ٟل
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  للمعدؽفى  الخالُت الشهاهاث  لثالث:املطلب ا

 التر٦ُبت في وحٛير البِئت في حٛير مً الخدضًاث، مً َىٍلت ٢اثمت الصخُت ثاإلاىٓما بصاعة جىاحه

ت ٗت والخ٨ىىلىحُت الخ٣ىُت الخُىعاث بلى بياٞت للؿ٩ان، الٗمٍغ  الُلب في وجىٕى بتزاًض مصخىبت الؿَغ

اًت ٖلى   .عتهاوبصا جىُٓمها في الىٓغ حُٗض اإلاؿدكٟى حٗل الظي ألامغ .... الصخُت الٖغ

 وناٖضا جيخهج آلان ٞمً. الغهاهاث مً بالٗضًض ؤهمُت جىلي اإلاؿدكٟى ؤنبدذ الٗغا٢ُل هظه وإلاىاحهت

٤ُ بلى حؿعى اإلاضة( بط/الجىصة/)الخ٩لٟت للثالزُت جبىيها في نىاُٖت مىٓمت ؤي مثل مثلها اإلاؿدكٟى  ما الخٞى

 ٖلى ٌؿُُغ الجىصة مُٗاع ؤن باإلاغض ى ٞىجض بالخ٨ٟل ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما ٖضا ما الثالزت، اإلاٗاًير بين

ً ً اإلاُٗاٍع ٌ بؿالمت اإلاباقغ اعجباَها بؿبب آلازٍغ  .اإلاٍغ

  :للمىاس د  ألامثل الاظخخذام -1

 الخاحاث ج٩ىن  بِىما اهه في الصخُت  الخضمت وم٣ضمي مؿتهل٩ي جىاحه التي ألاؾاؾُت اإلاك٩لت جخمثل

 اهه ٌٗني هظا و .مدضوصا ٩ًىن  الخاحاث هظه إلقبإ اإلاخاخت اإلاىاعص ٖغى ٞان مدضوصة، ٚير ؤلاوؿاهُت

 مً اجهٌكترو التي الخضماث بكان ًمثلهم مً ؤو اإلاؿتهل٩ىن، ا ٣ًىم ازخُاعاث هىا٥ ج٩ىن  ؤن ًجب

 بمىاعصهم اجهؾُٗغيى  التي والخضماث الؿل٘ بكان اإلاىخجىن  ا ٣ًىم ازخُاعاث وهىا٥ اإلادضوصة، صزىلهم

 مخاخت ؾخ٩ىن  جهاؤ اٞتراى ًم٨ً وال مخٟاوجت وج٩ال٠ُ بضعحاث مخاخت اإلاىاعص ج٩ىن  ما ٖاصة و .اإلادضوصة

 مً ب٣ضع مؿب٣ا لظل٪ بالخسُُِ واإلاىخجىن  اإلاؿتهل٩ىن  ٣ًىم ؤن ًجب ولظل٪ بليها الخاحت ٖىض للكغاء

 ومً للكغاء، مخاخت ج٩ىن  ال ٢ض ألاؾاؾُت اإلاىاعص هظه ول٨ً ٧اُٞت، اإلاؿدكٟى ميزاهُت ج٩ىن  ٢ض و .الخظع

 الازخُاعاث اخض اإلادضوصة اإلاىاعص اؾخسضام ٣ٖالهُت ج٩ىن  ظاهو  ٖغيها، ٢هىع  بببؿ حضا ٚالُت ج٩ىن  زم

 بمثابت ج٣لُضًت ٖملُت إلحغاء ماهغ حغاح اؾخسضام ٌٗض ال ٞمثال .اإلام٨ىت الىخاثج ؤًٞل لخد٤ُ٣ الؿلُمت

 ٧اهذ هىا ومً .ح٣ُٗضا ؤ٦ثر وكاٍ في الجغاح هظا اؾخسضام ؤم٨ً بطا اإلاىعص، لظل٪ ألامثل الاؾخسضام

 .اإلاؿدكٟى صازل للمىاعص و٠٦ء ٞٗا٫ جسهُو احل مً لإلصاعة وؤؾالُب ؤصواث في الخ٨ٟير بلى الخاحت
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  : الصخُت  الخذماث على الطلب جطىس  2

اًت ٖلى الُلب زهاثو جدلُل بن  التي الؿُاؾاث نُاٚت ٖىض زهىنا ألاهمُت ٚاًت في الصخُت الٖغ

ت ؤهمُت جبرػ الىا٢٘ وفي.الهخي ال٣ُإ ًخبىاها ؤن ًجب اًت ٖلى الُلب مدضصاث مٗٞغ  في الصخُت الٖغ

٘ احل مً وطل٪ اإلاالثمت اثالاؾتراجُجُوي٘  الٟٗا٫  الاؾخسضام ٍَغ٤ ًٖ الهخي الىٓام ٦ٟاءة مً الٞغ

ٗخبر . للمىاعص الخسهُو و٦ٟاءة للخضماث  اإلااصًت الٗىامل ؤهم مً الخُاة ؤمل واعجٟإ الؿ٩ان حكُش َو

اصة بلى  ٖام ؾىت 76 بلٜ ٢ض الخُاة ؤمل ان بلى ؤلاخهاثُاث حكير خُث ، الصخُت الخضماث ٖلى الُلب ٍػ

 ا جغجٟ٘ التي الضو٫  يمً الجؼاثغ ًهى٠ ما هظا ، الاؾخ٣ال٫ ٚضاة ٣ِٞ ؾىت 55 ٧ان بٗضما 782008

ت الخىمُت  ؤي وؿمت ملُىن  2.5 وؿمت 60 ؤٖماعهم جٟى١  الظًً اإلاؿىين ألاشخام ٖضص ًبلٜ خُث ، البكٍغ

اصة ناخبتها الٓاهغة هظه بن  الؿ٩ان . ٖضص مً % 7.4 بيؿبت  ْهىع  مً ٞيها بما الصخُت لاإلاكا٧ في ٍػ

ان الضم يِٛ واعجٟإ والؿ٨غي  ال٣لب ؤمغاى مثل اإلاؼمىت الث٣ُلت لألمغاى  اْهغ خُث. 80 والؿَغ

 م٣ضمتها في ألامغاى طه مهابىن  الؿ٩ان مً % 10.5 وؿبت ان 2006 لؿىت 3 م٨ُـ الىَني الخد٤ُ٣

 ْاهغة ٌٗض ما وهى % 2.10 بيؿبت الؿ٨غي  ؤمغاى وجليها 4.38%بيؿبت الكغاًين يِٛ اعجٟإ ؤمغاى

ىامل منها الٛظاثُت والؾُما اإلاِٗكت همِ حٛير بلى حٗىص ٖاإلاُت  الخغ٧اث و٢لت الخضزين مثل ؤزغي  ٖو

ايُت   .الٍغ

اصة طل٪ بلى ي٠ اصة بلى ًاصي الظي اإلاِٗكت مؿخىي  في الٍؼ اًت ٖلى الُلب ٍػ ٘ الصخُت الٖغ ٞغ  ٍو

اًت حىصة مُالب غ١  اإلاغض ى لضي الٖغ  ٠٣ً التي الجضًضة ألامغاى ْهىع  حاهب بلى هظا .م الخ٨ٟل َو

ان ٦مغى الؼمً مً َىٍلت لٟتراث ؤمامها ٖاحؼا الخضًث الُب  .والاًضػ الؿَغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Michel Mannarini, L’organisation logistique hospitalière entre la différentiation des territoires et intégration  

des processus, Université Montpellier 2, 2006 ,p 06, document disponible sur le site :  
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 الصحي الشعاًت  همىسد املعدؽفى                                                               :  الفصل الثاوي

  : الصخُت الىفلاث في الخدىم -  3

ت التر٦ُبت في حٛيرا اإلاٗانغة خمٗاثحا حكهض  جٟى  الظًً الؿ٩ان ٖضص بخًا٠ٖ ًخيبإ خُث ، للؿ٩ان الٗمٍغ

اًت ج٩ال٠ُ ؤن الٗلم م٘ ، اإلا٣بلت الخمؿين الؿىىاث في ٖاما 65 ؤٖماعهم١   4 ؾترجٟ٘ الٟئت لهظه الٖغ

 الُبي ا٫ا في الهاثل الخ٨ىىلىجي الخُىع  حاهب بلى هظا 82 . ؾىا ألا٢ل الؿ٩ان ٖالج لخ٩لٟت ؤيٗاٝ

 ٖلى اإلاتزاًض الُلب ا اإلاٗمى٫  اإلاٗاًير ٢اهىهُت، ٢ُىص)َبُٗتها بازخالٝ حٗضصث ب٣ُىص ؤًًا واإلا٣ترن 

ىامل ؤؾباب ٧لها ،(...الجىصةالصخُت غ ؤقاع خُث ، غمؿخم جؼاًض في الصخُت الى٣ٟاث حٗلذ ٖو  ج٣ٍغ

 صًىاع ملُاع 192 بلى 1998 في صًىاع ملُاع 106 مً اعجٟ٘ ٢ض الجؼاثغ في الهخي ؤلاهٟا١ ؤن بلى الٗالمي البى٪

اصة جىاحه الجؼاثغ ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع  2010 ٖام ملُاع 195 بلى زم 832002 ٖام  الاخخُاحاث في خاصة ٍػ

 اثنهقا مً بنالخاث وبحغاء الصخُت الى٣ٟاث في والخد٨م ةمخىانل للؿُُغ  حهىصا جخُلب التي الصخُت

 ٞان الضولي البى٪ ج٣ضًغاث ٞدؿب.للمىاعص حؿُيرها في و٦ٟاءة ٞٗالُت ؤ٦ثر صخُت ماؾؿاث زل٤

غافي الخدى٫  اصة ٖلى ٢اصع الضًمٚى اًت ٖلى ؤلاهٟا١ ٍػ  ال٣ُمت خُث مً % 60 بيؿبت الصخُت الٖغ

اًت ج٩ال٠ُ في والخد٨م الؿُُغة ؤنبدذ وبالخالي  .842020 و 2000 ٖامي بين الخ٣ُ٣ُت  الصخُت الٖغ

ذ خُث ٩٦ل، الهخي الىٓام ؤو للمؿدكٟى ؾىاءا ٦بيرا جدضًا حك٩ل  بٖاصة في الضو٫  مً الٗضًض قٖغ

٣ا زانت، والاؾدكٟاثُت الصخُت ألهٓمتها ٖم٣ُت ه٩ُلت  الخ٩ال٠ُ اهسٟاى" ٞان ٫Rollinger  ٞٞى

ا٦ض ؾُبرػ  الخدى٫  هظا ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 04 العذد عىابت، حامعت ، املعاصش الاكخصاد مجلت وآفاق، واكع– الجضائش في الصخُت املىظمت ئصالح ظهُلت، فافت بشاخى ألاظخارة

 165 ص ، 2008 أهخىبش

82 A.T.Kearney, Improving medicine supply chain, rapport du Cabinet de consultants A.T.KEARNEY, USA, 

2004, p 01,. Document disponible sur le site: 
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 الصحي الشعاًت  همىسد املعدؽفى                                                               :  الفصل الثاوي

  : الصخُت الخذماث حىدة مً الخدعين 4 

ً ال٣غن  قهض ل٣ض صحى  جدؿين وفي الصخُت الخضماث مجا٫ في خ٣ُ٣ُت اهخ٣الت الٗكٍغ  مً وطل٪ ا

٘ الهاثل الخ٨ىىلىجي الخُىع  زال٫  اؾخسضام ٖلى الُبُت الٗلىم مجا٫ في الٗاملين ؾاٖض والظي والؿَغ

 وحصخُهها مب٨غ بك٩ل ألامغاى ا٦دكاٝ ،و٦ظا ال٨ُماوي  والٗالج الىىوي والُب الؿُيُت ألاقٗت

اصة ناخبه الخ٨ىىلىجي الخُىع  هظا ول٨ً .اإلاًاصة وألامها٫ الل٣اخاث وا٦دكاٝ  الخ٩ال٠ُ في ٦بيرة ٍػ

 الخ٩ال٠ُ زٌٟ م٘ مىاػاة الصخُت للمىٓماث الغثِؿُت الخىحهاث بخضي الجىصة جدؿين مً حٗل مما

اًت ٞجىصة 86 جخ٨بضها التي اللىحؿدُت  الخضماث جبلٛها التي الضعحت ابإ ازخهاعها ًم٨ً الصخُت الٖغ

اصة في والجماٖاث لألٞغاص اإلا٣ضمت الصخُت ىبت، صخُتالخهُلت ال ٍػ  مٗين، ا٢خهاصي بَاع يمً اإلاٚغ

ت م٘ ًخماش ى وبما  ؤزغ بلى شخو مً الجىصة مٟهىم في ازخالٞا هجض ؤن اإلام٨ً ومً .الغاهىت اإلاهىُت اإلاٗٞغ

 اخضر جُب٤ُ في الجىصة ج٨مً ٞباليؿبت للُبِب الصخُت، اإلاىٓمت في ٞغص ٧ل وصوع  مى٢٘ خؿب وطل٪

اًت ج٣ضًم زضمت حٗخبر بط ، اإلاهىُت واإلاهاعاث الُبُت ىىلىحُاٖلى الخ٨ اإلاٗخمضة الٗالحُت البرامج  بالٛت الٖغ

 ٦ُُٟت ألاؾاؾُت بالضعحت حٗني ٞهي لإلصاعي  و . Doing the right thing right 87 الُبِب ٖىض ألاهمُت

غة اإلاىاعص اؾخسضام ض حظب ٖلى " وال٣ضعة اإلاخٞى  ضمتز لخ٣ضًم الالػمت الاخخُاحاث لخُُٛت اإلاىاعص مً مٍؼ

٤ مخميزة  الالػم الى٢ذ في اإلاىاؾبت الخضمت ج٣ضًم ؤهمُت يمىُا وهظا ٌكمل مىاؾبت، ؤؾٗاع ٞو

 جدؿين ًٖ ٖباعة هي الجىصة ؤن ُٞٗخبرون بلض ؤي في الؿُاؾاث الصخُت ناوعي ؤما .اإلا٣بىلت وبالخ٩ال٠ُ

 اليكاَاث ابؿِ في مثلٞخخ اإلاٍغٌ هٓغ وحهت مً الجىصة ؤما .اإلاخاخت اإلاىاعص يىء في جم٘ا ؤٞغاص صخت

ٌ ًخى٢٘ التي ال٣اٖضًت  م٘ الاجها٫ اإلا٩ان، هٓاٞت آلامىت، البِئت الخٛظًت، ٧الٗالج، ٖليها ًدهل ؤن اإلاٍغ

اًت، م٣ضمي غة زضماث الٖغ ض الخهى٫  مضة الى٢ذ، َىا٫ مخٞى  الامخُاػاث هظه مثل ٞىحىص 88 ...ٖلى مٖى

ٌ، عيا ٖلى جإزيره له اًت حىصة ج٣ُُم ثماقغا اخض ٌٗض والظي اإلاٍغ  هدُجت ٦إهم الى٢ذ هٟـ وفي الٖغ

 .اإلا٣ضمت الخضماث مً مغحىة
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 الصحي الشعاًت  همىسد املعدؽفى                                                               :  الفصل الثاوي

 :متالخاج

 زال٫ مً حؿهم بط الخضًث، جم٘ا في الهامت اإلايكأث ٦ةخضي اإلاؿدكٟى بلى الٟهل هظا في جُغ٢ىا

٘ في بإهىاٖها الُبُت للخضماث ج٣ضًمها ير زم ومً للبالص، الهخي اإلاؿخىي  ٞع  لضٖم اإلاالثمت الٓغوٝ جٞى

 .للبلض الا٢خهاصًت الخىمُت

ىا  مىعص و٦إهم حهت، مً والا٢خهاصي الاحخماعي بَاعه بخ٣ُٗض ًخميز مٟخىح ٦ىٓام ٖليها ٞخٗٞغ

اًت  ٖلى ج٣ىم اإلااؾؿت هظه ؤن حلُا لىا جبين ٦ما .ؤزغي  حهت مً اإلاجخم٘ ألٞغاص اإلا٣ضمت الصخُت للٖغ

ين  الخضماث الثاوي الىٕى ًضٖم خين في الؼبىن  بدًىع  اإلاغجبُت جل٪ ٞهي ألاولى ٞإما الخضماث، مً هٖى

ؿهل ألاؾاؾُت اًت ج٣ضًم في ألاؾاؾُت الخضماث جخمثل ؤًً ، ٖليها الخهى٫  َو  بضوعها والتي الصخُت الٖغ

ُت ؤوكُت ٖلى حؿدىض  منها اإلاؿتهل٨ت اإلاىاص إلاسخل٠ وجىػَ٘ وجسٍؼً قغاء مً ؤلامضاص ٦إوكُت ٖٞغ

 ؤهمُخه جبرػ والظي الصخُت الخضماث لخ٣ضًم والخٟي الخلٟي الجاهب ٌك٩ل ما وهى والهُضالهُت

ٗالُخه ت ٦ىٟاط مك٩لت جدضر خُىما بال ٞو  حىصة ٖلى ؾلبا ًى٨ٗـ ما وهى الدؿلُم في جإزغ ؤو ؤصٍو

لى اإلا٣ضمت الخضماث ٌ هٓغة ٖو  .اإلااؾؿت لهظه اإلاٍغ

 اإلاؿدكٟى بصاعة ًلؼم هاما مالُا وػها ألاوكُت لهظه ؤن جبين ٖضًضة لضعاؾاث جبٗا اهه طل٪ بلى ي٠

 مٗالم جىيُذ اإلاىالي الٟهل زال٫ مً ؾىداو٫  ولهظا .وجدؿُنها بتر٢ُتها ؤ٦ثر والاهخمام هدىها بالخٟاجت

 .املقدمة الطبية اخلدمات جودة يف تأثريها دىوم ألاوكُت هظه
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 الصحي هظام في الاهفاق جطىس  و خمىٍلال اهظمت و مصادس                                :  الفصل الثالث

 ملذمت

اًت" حٗخبر  ٖلُه ٧ان بما ٢ُاؾا الُىم بليها ماؾت بداحت ؤلاوؿان ؤنبذ التي الخضماث ابغػ  بين مً ،"الصخُت الٖغ

غح٘ ؾاب٣ت، مغاخل في ت ؤمغاى ْهىع  بلى طل٪ ٍو  ٖالحا، ًهٗب خُث ٢بل مً مٗغوٞت ج٨ً لم وؤمغاى مخىٖى

اًت بسضماث الىامُت الضو٫  َٝغ مً متزاًض اهخمام ىا٥ه ٩ًىن  ؤن جىحب لهظا  حاهب زانت الصخُت، الٖغ

 ألامغاى بٌٗ جٟص ي بن .ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج مً و٦يؿبت للضولت الٗامت اإلايزاهُت مً لها اإلاسههت الى٣ٟاث

 زانت – الضو٫  ىٖل ًٟغى (-٧ىعوها -الخىٟؿُت ألاوؾِ الكغ١  ومخالػمت بٍٞغ٣ُا، ٚغب الاًبىال ٦مغى ) مازغا

اًت ٖلى ؤلاهٟا١ خُث مً صخُذ مىهج بجبإ -الجؼاثغ مثل منها الىامُت  مً الٗاإلاُت ال٣ىاٖض وبجبإ الصخُت، الٖغ

اًت ٖلى ؤلاهٟا١ حهضٝ .اإلاىاَىين صخت خماًت احل  الى٢اًت وهى ؤؾاس ي هضٝ جد٤ُ٣ بلى الجؼاثغ في الصخُت الٖغ

 زم ومً البكغي  اإلاا٫ عؤؽ ٖلى اإلاداٞٓت ًًمً الهضٝ هظا الٟغص، نابؤ بطا اإلاغى مً والكٟاء ؤوال، اإلاغى مً

اصة اصة وبالخالي الٟغص بهخاحُت ٍػ اًت ٖلى باإلهٟا١ الاهخمام ٞان لظا ؤلاحمالي، اإلادلي الىاجج ٍػ  لِـ الصخُت الٖغ

م .ؤًًا الا٢خهاصي الضاٞ٘ بهما و ٣ِٞ ؤلاوؿاوي الضاٞ٘ مغحٗه  بنالح احل ًم اإلابظولت ال٨بيرة الجهىص ٚع

اًت فعالُت مذي ما : ا٫ ٖلى ؤلاهٟا١ ؤن بال الجؼاثغ، في الصخُت اإلاىٓىمت  مًٗلت ٌك٩ل ماػا٫ الصخُت الٖغ

ب٣ى خ٣ُ٣ُت،  التي إلاصالخاث خالٌ مً الجضائش في الصخُت الشعاًت على إلاهفاق ا هظا في اإلاُغوح الؿاا٫ ٍو

 الصحي؟ اللطاع معذ

تمٗ بلى البدثُت الىع٢ت هظه ص٠٢ اًت ٖلى ؤلاهٟا١ مؿاهمت مضي ٞغ   حُُٛت يمان في الصخُت الٖغ

 ال٣ُإ هظا مؿذ التي ؤلانالخاث ٖلى الًىء حؿلُِ زال٫ مً هظا و للمىاَىين حُضة صخُت

ت بلى باإلياٞت الخؿاؽ  الدؿُير حاهب زانت الصخُت اإلاىٓىمت منها حٗاوي التي اإلا٣ٗضة اإلاكا٧ل مٗٞغ

 .اإلاالُت للمىاعص
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 الصحي هظام في الاهفاق جطىس  و الخمىٍل اهظمت و مصادس                                :  لفصل الثالثا

 املبدث الاٌو جطىس الاهفاق ومذي فعالُخه في الخظام الصحي 

 ٌ ٌ  هظشة : املطلب الاو   الجضائش في الصخت وطع خى

 هٓغا الجؼاثغ جيخهجها التي الا٢خهاصًت الخىمُت ٖملُت في الغثِؿُت ال٣ُاٖاث اخض الصخت، ٢ُإ ٌٗخبر

ت ال٣ُاٖاث ٧ل عبِ زال٫ مً به ٣ًىم الظي الٟٗا٫ للضوع   .الاحخماُٖت و منها الا٢خهاصًت الخٍُى

 :الجضائش في الصحي للىظام املميزة إلاخخالالث -1

 : ؤ٢ؿام زالزت بلى ؤلازخالالث هظه ج٣ؿُم ًم٨ً

 8 بالخىظُم مخعللت أ اخخالالث  1- 

 ؤلاصاعي، اإلاى٤ُ بلى حؿُيرها في جسً٘ زضمي َاب٘ طاث ماؾؿت الخ٣ُ٣ت في هي ؤلاؾدكٟاثُت تاإلااؾؿ

ُُٟت الٗال٢اث ل٨ً مىحىصة، صازلها اله٩ُلُت ٞالٗال٢اث  الخضزل ؤحهؼة حٗضص هجض بط بىيىح، مدضصة ٚير الْى

ا امخضاصا ألاخُان ٚالب في حك٩ل ٞهي ت، لإلصاعة ًٍٖى ت زًٕى ٖال٢ت ىهٖ جغجب الظي ألامغ اإلاغ٦ٍؼ  ًٍٖى

 مؼصوحت

ت لإلصاعة الخام قبه زًٕى زال٫ مً  -   ؤٖمالها  بخسُُِ ًخٗل٤ ُٞما اإلاغ٦ٍؼ

٘، ٢بل مً لها اإلاسىلت الدؿُير بمىهجُت ًخٗل٤ ُٞما جام زًٕى زال٫ مً  -   واإلاخٗل٣ت الدكَغ

 ًلي ُٞما ُههاجلخ ُٞم٨ً الخىُٓمُت ؤلازخالالث ًسو ُٞما ؤما اإلاداؾبت، و٢ىاٖض باإلاؿخسضمين

 ٢اهى ج٠ُُ٨ ُٚاب بؿبب وكاَهم ع٧ىص بلى ؤصي مما للمىْٟين باليؿبت الخدٟيز ُٚاب -

 .الخام ال٣ُإ م٘ م٣اعهت ألاحىع  و الٗمل ْغوٝ وؾىء

ت اإلاىاعص جىػَ٘ في اإلاؿاواة ٖضم -  خُث حهت، ٧ل صازل ختى و الىًَ حهاث بين واإلااصًت البكٍغ

 1200 ل٩ل َبِب 01 ٣ًابله ؾا٦ً 800 ل٩ل َبِب كما٫ال في هجض بط ٦بيرة ٞىاع١  وسجل

 .الجىىب في وؿمت

 9 املالي بالدعُير مخعللت اخخالالث .2 -ب

 ػاص الظي هى اإلاخاخت اإلاالُت اإلاىاعص حؿُير ؾىء بهما و اإلاالُت اإلاىاعص ٢لت مً الجؼاثٍغت الصخُت اإلاىٓىمت ال حٗاوي

 :ًلي ما  بلى   باإلياٞت هظا للٗالج، اإلاتزاًض الُلب مىاحهت ؤحل مً الصخُت الهُا٧ل ويُٗت جإػم مً

 خؿب مغجبت ٚير الصخت ٢ُإ بميزاهُت اإلاخٗل٣ت ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث ٞه٩ُلت اإلاخاخت، اإلاالُت اإلاىاعص جىػَ٘ ؾىء  -

اث   ألاولٍى

ضم (الدؿُير في الخد٨م ؤو) الى٣ٟاث في الخد٨م ُٚاب -  هالراإلا بخ٩ال٠ُ اإلاخٗل٣ت اإلاُُٗاث ص٢ت ٖو

بُت، اإلاؿدكٟى مداؾبت مً حٗل مما الصخُت، واليكاَاث ير ص٣ُ٢ت ٚير ج٣ٍغ  ٞىيُٗت خ٣ُ٣ت، ٚو

 ًٟؿغ ما وهى الدؿُير، بىيُٗت جخميز للميزاهُت اإلاٗخمض الىٓام هظا ْل في للصخت الٗمىمُت اإلااؾؿاث

  .مهضا٢ُتها ٣ٞضان و الٗمىمُت اإلااؾؿت ٖلى الضًىن  بترا٦م جخميز التي الىيُٗت

 

 
ش الخعاكذي، الىظام الجضائش، في إلاظدؽفائُت إلاصالخاث خلُمت، بً خمُذة  املذسظت جشبص، جلٍش

 5 ص ، 2006 أفٍشل لإلداسة، العلُا
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 رالدعُي بىظائل مخعللت اخخالالث -3 -ج

المي الىٓام في ه٣اثو ًٖ هاجج الٗىهغ هظا .الدؿُير ؾىء هى الجؼاثٍغت الصخُت اإلاىٓىمت في زلل ؤهم  ؤلٖا

ً ٦ظا و الهخي، المي ٞالىٓام :ألاولى للىلطت باليعبت الهخي، الخ٩ٍى  ًٖ ٧املت مٗلىماث ٌُٗي ال الخالي ؤلٖا

ُت و الٗالجي الُب غ اإلالٟاث جىاو٫  ؾىء بلى الخلل هظا ًغح٘ .للؿ٩ان اإلاخىٞغة الصخُت الخضماث هٖى  والخ٣اٍع

 أمالألمغاى، الضولت جغجِب و مجااللترميز في اإلاىْٟين ج٩ىًٍ اوٗضام و ؤلاصاٍعت السجالث مغوهت ٖضم و الُبُت،

ني الىٓام ٞةن الثاهُت الىلطت خباع بٗين ًإزظ ال في اإلاجا٫ الهخي الخ٩ٍى  َٝغ مً اإلاُلىبت الخاحُاث الٖا

ً جىا٤ٞ ٖضم بالخالي و الهخي ال٣ُإ  ازخالٝ ٦ظا و الخُب٣ُي الىا٢٘ في اإلاٟغويت اإلااهالث م٘ ألا٧اصًمي الخ٩ٍى

ُٟت ًٖ الخ٩ىًٍ َبُٗت  اإلاكٛىلت الْى

 الجضائش في الصخُت املىظىمت ئصالح عملُت أهذاف و مبادئ  - 

ىُت، ٖمىمُت ؾُاؾت هي الجؼاثغ في الصخُت اإلاىٓىمت بنالح ٖملُت  هظه في الٗمىمُت الؿلُاث  اجسظ َو

غ و لخدؿين  بالصخت الخ٨ٟل الجؼاثغي  اإلاىاًَ مً الصخُت وماؾؿاجه هُا٧له ج٣ٍغب و الصخت ٢ُإ جٍُى

اًت " : ج٣ى٫  التي و الضؾخىع  مً 51 اإلااصة في حاء ما خؿب وهظا للؿ٩ان الٗامت  للمىاَىين خ٤ الصخُت الٖغ

 يغوعة بلى ٦ةقاعة 0222الصخت ؾىت  مُثا١ " وي٘ تها جمم٩اٞد و اإلاٗضًت ألامغاى مً بالى٢اًت الضولت جخ٨ٟل

 اإلاباصت جدضًض بلى اإلاُثا١ هظا حهضٝ بدُث والاحخماُٖت، الخدىالث  الا٢خهاصًت م٘ الصخُت اإلاىٓىمت ج٠ُُ٨

اث و الغثِؿُت لي الخىُٓمي البٗض طل٪ في بما للصخت الىَىُت الؿُاؾت جميز ؤن ًيبغي التي ألاولٍى  لٗملُت والخمٍى

 ًلي ُٞما ٞخمثلذ الصخُت الؿُاؾت إلاباصت باليؿبت .نالحؤلا 

ت وبُٖاء الالمؿاواة، مً الخض احل مً جغ٢ُتها و الصخت خماًت  -  .الخ٩ىمت ٖمل بغهامج في للصخت ألاولٍى

ني  والخًامً وؤلاههاٝ الٗالج مجاهُت مً الاؾخٟاصة  -  الَى

ت الٟىاع١  بػالت  - تا الصخُت اإلاىا٤َ زال٫ مً الجهٍى  الخمؿت  لجهٍى

 اإلادُِ  وخماًت والؿ٨ً والتربُت للكغب الهالخت اإلاُاه مً الاؾخٟاصة  -

خباع وبٖاصة الصخُت باإلااقغاث زام بٖالمي هٓام وي٘  - ت للمىاعص الٖا ً ٍَغ٤ ًٖ البكٍغ  .اإلاخىانل الخ٩ٍى

غ - ل بضًلت نُٜ جٍُى  ا بةقغا٥ الصخت ه٣ٟاث لخمٍى

 جدٟيًزت جضابير ووي٘ الصخت ٢ُإ مؿخسضمي ل٩اٞت اإلاهىُت و خماُٖتالاح والىيُٗت الٓغوٝ جدؿين  -

ني مجلـ بوكاء  -  .للصخت َو

 

 

 

 

 06 ص العابم، املشحع هفغ

 



66 
 

 الصحي هظام في الاهفاق جطىس  و الخمىٍل اهظمت و مصادس                                :  الفصل الثالث

 زمً اإلاىاًَ ًضٞ٘ بدُث ألاؾىؤ، بلى حؿير والتي الجؼاثغ في الصخت وا٢٘ ًٖ مسُٟت ؤع٢اما هغي  الىا٢٘ في ول٨ً

 جغجِب ًسو الٗاإلاُت ُٞما الصخت مىٓمت خؿب) ؤلاخهاثُاث آزغ و٦كٟذ الٗالج، في وخ٣ه الخضماث جضوي

اًت الصخُت  ًٖ 2012 ٖام  الىاخض للصخو الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ بمٗض٫ ًخٗل٤ ُٞما الٗغبُت الضو٫   للمىاًَ الٖغ

لىٓاما جظًل م الجؼاثغ، في اإلاٗخمض الهخي   خُث الجؼاثغي، ْغوٝ لخدؿين اإلاغنىصة الطخمت اإلايزاهُاث ٚع

 ٖلى ( 2012 ظىت الفشد /دوالس 63.7اإلاٛغب  جى٣ٟه ما ي٠ٗ ( 2012 ؾىت الٟغص/صوالع 234.4 ) الجؼاثغ جى٤ٟ

اًت م٣ابل الصخت ٢ُإ ٖلى  ًىُب٤ ألامغ وهٟـ .حُضة صخُت ٖع العصو  175.3 )جىوـ   التي ( 2012 ؾىت الٟغص/

اًت ج٣ضًم في ألاولى حاءث ألبىائها، حُض صخُت ٖع إل زال٫ ومً .الجؼاثغ م٘ بميزاهُتها م٣اعهت    التي ألاع٢ام ٖلى الَا

بت، ؤع٢ام وهي الجؼاثغ، في الصخت وا٢٘ ًٖ مسُٟت ؤع٢اما هُال٘ ؤلاخهاء و بُٗضة الضعاؾاث ا مغا٦ؼ حٗضها  مٖغ

م ٖلى  جؼاًض في ألامغاى ٩ٞل ٣ِٞ، قٗاعاث جب٣ى التي الصخُت الؿُاؾت وؤهضاٝ مباصت ًٖ ٧ىجها مً الٚغ

 ٦ما ُٞم٨ً بًجاػها الصخُت اإلاىٓىمت بنالح زال٫ مً الٗمىمُت الؿلُاث بليها جغمي التي ألاهضاٝ ؤما  مؿخمغ.

  ًلي

ؼ و جإهُل بٖاصة للمىاعص، الصخُت الخٍغُت جدضًث :زال٫ مً الصخُت اإلاىٓىمت ٢ضعاث جدؿين  0  اإلايكأث حٍٗؼ

ت الصخت اًت جدؿين اإلاخى٣لت، الُبُت والٟغ١  الجىاٍع  .اإلاضعس ي الىؾِ في الصخُت الٖغ

ل آلُاث بنالح  3 ت الخؿاباث بٖضاص :زال٫ مً الصخُت للمىٓىمت الخمٍى  بالصخت، الخانت الؿىٍى

ما٫ حؿُير مضوهت جدضًث   .الُبُت ألٖا

 الخضابير ازظ قٗىبها ٞٗليها صخت ًٖ مؿئىلت الخ٩ىماث":ؤن للصخت اإلاُتالٗ اإلاىٓمت مُثا١ م٣ضمت في حاء ل٣ض

٣ُت الضو٫  مً ٖضًض ٟٞي "اإلاُلىبت والاحخماُٖت الصخُت ذ التي جل٪ وزانت ؤلاٍٞغ  الؿُاس ي الىٓام ٖٞغ

 الٗامت الخضمت مىٓىع  مً الصخت م٣اعبت بلى حؿخجُب صاثما ٧اهذ الصخُت اإلاىٓىمت ٞان ٧الجؼاثغ، الاقترا٧ي

م ٖلى.  الخىُٟظًت اإلاغاؾُم مً  الٗضًض نضوع  و٦ظا ، 1989 ؾىت مىظ الاهٟخاح هدى الجؼاثغ جىحه مً الٚغ

 جغؾباث بٌٗ ػا٫ ًدمل ال وجغ٢ُتها الصخت خماًت ٢اهىن  ؤن بال في اإلاجا٫ الهخي، الخام لل٣ُإ اإلاىٓمت

  .الاقترا٧ي الىهج

 

 

 

 

 

 

سىي  024م  / 2013 2004   خالٌ الصخُت املىظىمت ئصالح ئطاس في فعالُخه ومذي شالجضائ في الصحي إلاهفاق جطىس  - أظماء دَس
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  2015-2006الفترة ) خالٌ الجضائش في الصخُت الشعاًت على إلاهفاق املطلب الثاوي   جطىس 

 ميزاهُتي مجمٕى اإلاىالي الجضو٫  ًمثل  2015-2006الجضائش ) في الصخُت الشعاًت على إلاهفاق مخصصاث جطىس 

 3102-3112مً  اإلامخضة     الٟترة زال٫ الصخت ب٣ُإ اإلاخٗل٣ت والخجهيز الدؿُير

 ٌ  ملُىن دجالصخت                الىخذة  بلطاع الخاصت والخجهيز الدعُير ميزاهُتي :( 1 – 3  سكم الجذو

 ميزاهُت الؿىىاث

 الدؿُير

ميزاهُت 

 الخجهيز

 ميزاهُت اإلاجمٕى

 % الدؿُير

 % الخجهيز  ميزاهُت

3112 66267,2 3954 70221,20 94,37 5,63 

3112 62460,9 3879 ,9036633 94,16 5,85 

3112 70337,3 31443,5 101780,80 69,11 30,89 

3112 93552,9 38882 132434,90 70,64 29,36 

3101 143966,6 36990 ,60018095 79,56 20,44 

3100 178322,8 44327 222649,80 80,09 19,91 

3103 195011,8 520399 715410,80 27,26 72,74 

3102 227859,5 412463 640322,50 35,59 64,41 

3104 404945,3 444300 849245,30 47,68 52,32 

3102  2306925 63250 175,637 81,59 16,81 

 املالُت وصاسة طشف مً ملذمت وثائم على اعخمادا الباخث ئعذاد مً :املصذس                       

 الصخت لىػاعة اإلاسههت والخجهيز الدؿُير ميزاهُتي مً ٧ل ن ؤٖاله،ؤ الجضو٫  زال٫ مً هالخٔ

ها التي اإلاخخالُت نالخاثؤلا  بَاع في ال٣ُإ لهظا اإلاغنىصة اإلاسههاث بلى عاح٘ هظا و مؿخمغ اعجٟإ في هي  ٖٞغ

ش وهى ، 2010 ؾىت في لها مسههت ٢ُمت ؤٖلى بلٛذ الخجهيز ميزاهُت ؤن هالخٔ بط ال٣ُإ،  اإلاسُِ بضاًت جاٍع

 ؤجها ٧اهذ هالخٔ ( 2006-2009 .الٟترة زال٫ ول٨ً. 2013 ؾىت في طعوتها ٞبلٛذ الدؿُير ميزاهُت ؤما الخماس ي

  ال٣ُإ اخخُاحاث بلى عاح٘ وهظا مىسًٟت

 

 

 

 

 
 

ت لجمهىعٍت ىُت الجلؿاث الجؼاثغ، الصخت، وػاعة ،الصخت مُثاق الكٗبُت، الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ  م ألامم، ٢هغ ، 1998 ماي 28 . الَى

 .26 للصخت /27/ 05
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 :الذولت مليزاهُت باليعبت للصخت العامت لب الثالث  امليزاهُتاملط

مً  اإلامخضة الٟترة زال٫ للضولت الٗامت باإلايزاهُت م٣اعهت الصخت ل٣ُإ الٗامت اإلايزاهُت اإلاىالي، الجضو٫  ًمثل

(2015-2006) 

   ٌ  دج ملُىن  :الىخذة                 الذولت مليزاهُت باليعبت للصخت العامت امليزاهُت : 2 – 3 سكم الجذو

 

 ل٣ُإ الٗامت اإلايزاهُت الؿىىاث

 الصخت

 %اليؿبت  للضولت الٗامت اإلايزاهُت

2006 70221.6 1860030 4% 

2007 66333.9 2105080 3% 

2008 101780.8 2543350 4% 

2009 132434.9 3194900 4% 

2010 .6618095 4188400 4% 

2011 222649.8 4199700 5% 

2012 715410.8 4737844 15% 

2013 640322.5 6019360 11% 

2014 849245.3 6437616 13% 

2015 376175 6879816.7 5% 

 
 املالُت وصاسة طشف مً ملذمت وثائم على اعخمادا الباخث ئعذاد مً   :املصذس

خماصاث وؿبت ؤن الجضو٫، زال٫ مً هالخٔ      وال حضا لتيئُ مجملها في الصخت ل٣ُإ اإلاسههت اإلاالُت الٖا

م ٖلى ؤلانالخاث، بىىص في حاء ما ح٨ٗـ  في حؿاهم الا اجها لم  (2012  2010 )  الٟتر زال٫ اعجٟاٖها مً الٚغ

 الٟؿاص وجٟص ي الدؿُير ؾىء وهى لؿبب بؿُِ وهظا الجؼاثغي  للمىاًَ اإلا٣ضمت الصخُت الخضمت حىصة جدؿين

ت والًماصاثألا  ٦مُت ٦م وٗلم ٩ٞلىا الٗمىمُت ؤلاصاعاث مؿخىي  ٖلى  اإلامغيين ٢بل مً ؤزظها ًخم التي صٍو

اصة هظه ؤزغي  حهت مً لٗاثالتهم  بغهامج بلى جغح٘ الٍؼ

 

 
لُت 06 العذد البرملاوي، الفىش مجلت ألامت، مجلغ أمام الخىىمت بشهامج ألامت،، مجلغ  65 ص ، 2004 .  حٍى
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 زههذ حؼاثغي  صًىاع ملُاع 619 ب ٢ضع مالي ٚالٝ مً ال٣ُإ اؾخٟاصة ٖىه هجم الظي الخماس ي الخىمُت

ً مضعؾت 17 و ٖالج ٢اٖت 100 و الخضماث مخٗضصة ُٖاصة 377 و مؿدكٟى 172 الهجاػ  وؤ٦ثر الُبي قبه للخ٩ٍى

 الىا٢٘ اعى ٖلى جام قبه بك٩ل ًاع ٚير جب٣ى ول٨نها.الخانت الاخخُاحاث طوي  لٟاثضة مخسههت ماؾؿت 70 مً

 ؤن وهي حضا مهمت هدُجت بلى هسلو وهىا ا ٌٗٝغ بط ال٣ُإ هظا في جى٤ٟ التي اإلاٗخبرة باألمىا٫ باإلا٣اعهت ٧اُٞت �

اًت ٖلى ؤلاهٟا١  للمىاًَ إلا٣ضمتا الصخُت الخضمت في جدؿين ؤي ًجؿض ولم ٞٗا٫ ٚير الجؼاثغ في الصخُت الٖغ

 اخخُاحاث بلى عاح٘ ٞهظا 2015 ؾىت في اإلاسجل الاهسٟاى بلى باليؿبت ؤما ألامىا٫، وجبضًض الدؿُير ؾىء بؿبب

  .ألامىا٫ مً ال٣ُإ

 الخام املدلي للىاجج باليعبت للصخت العامت امليزاهُت املطلب الشابع  

 مً اإلامخضة  الٟترة في الخام اإلادلي بالىاجج م٣اعهت الصخت ل٣ُإ الٗامت اإلايزاهُت الخالي الجضو٫  ًمثل

( 2015-2006) 

 ٌ  دج ملُىن  الخام               الىخذة املدلي للىاجج باليعبت الصخت وصاسة ميزاهُت : 3 -3 سكم الجذو

 ل٣ُإ الٗامت اإلايزاهُت الؿىىاث

 الصخت

 %اليؿبت الخام اإلادلي الىاجج

2006 70221.6 6135917 1% 

2007 66333.9 7562000 1% 

2008 101780.8 8514800 1% 

2009 132434.9 9366600 1% 

2010 180980.6 11090000 2% 

2011 222649.8 10034300 2% 

2012 640322.5 12049500 6 % 

2013 640322.5 14481000 4% 

2014 849245.3 16005900 5% 

2015 376175 17771200 2% 

 

 املالُت وصاسة طشف مً ملذمت وثائم على دااعخما الباخثت ئعذاد مً:املصذس
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اًت ٖلى الاحخماعي ؤلاهٟا١ وؿبت ؤن هى الجضو٫  هظا في هالخٓها مالخٓت ؤهم  الجؼاثغ في الصخُت الٖغ

٩اص -حضا بؿُِ حؼء ًمثل با) الخام اإلادلي للىاجج باليؿبت -مٗضوم ٩ًىن  ٍو  زال٫( %2 بلى %1 ج٣ٍغ

اصة 2010 ) الضولت اٖخمضجه الظي اإلاسُِ ٞترة ماٖضا الؿىىاث ٧ل -2011- هالخٔ بط ،( 2012 لٟت في ٍػ  ألٚا

 خاثبنال  هي الضولت ا بغهامج بَاع في صاثما هظا و الؿاب٣ت بالؿىىاث م٣اعهت ال٣ُإ لهظا اإلاسههت اإلاالُت

 اهه اإلاالخٔ ول٨ً اإلادخىي، ٢امذ التي ؤلانالخاث ؤن ٫ ال٣ى ًم٨ً الا٢خهاصي،وهىا ؤلاوٗاف � زالُت حىٞاء

اصة هىا٥ ؤن الٟترة هظه زال٫  و الىِٟ ؤؾٗاع اعجٟإ بلى ألاؾاؽ بالضعحت عاحٗت الخام اإلادلي الىاجج في م٣ابلت ٍػ

 . اإلاالُت الىٞىعاث هظه مً ال٣ُاٖاث ٧ل اؾخٟاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، 06 الٗضص بكاع، ال٣اهىن،حامٗت و . الؿُاؾت صٞاجغ مجلت ،(م٣اعبت جدلُلُت صعاؾت) الجؼاثغي  ال٣اهىن  في الصخت في عمًان،الخ٤ ٢ىضلي

 230 ،م 2012 حاهٟي
 034 م الؿاب٤، اإلاغح٘ هٟـ
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 الجضائش في الصحي اللطاع جمىیل أهظمت و مصادس:الثاوي  املبدث

ت و الخانت و الٗامت ألامىا٫ مً جىلُٟت مً الصخُت الخضماث ٖلى ؤلاهٟا١ جمىٍل ًخم م الخيًر  مً بالٚغ

 و لها دضصةاإلا الخهاثو ٞان مهضع ب٩ل الكغوٍ اإلاغجبُت جسخل٠ ٦ما ، ٦ثيرا جسخل٠ صالث اإلا٘ ؤن

 الخضماث اؾتهال٥ جغ٥ ججٗل ا اإلاغجبُت الخ٩ال٠ُ و ، الاحخماُٖت الىاؽ للمساَغ بصعا٥ َبُُٗت

ىب ٚير ؤمغا ٣ِٞ الؿى١  آللُاث الصخُت  هٓم زال٫ مً جضاع الخمىٍل ٢اثمت ٧اهذ ؾىاءا و. ُٞه مٚغ

 ٦ثيرا جخضزل ٞالخ٩ىمت  ، الاحخماعي الًمان قب٨ت وحىص م٘ الؿى١  هٓام زال٫ مً ج٣ضم ؤو ، خ٩ىمُت

 للجؼاثغ باليؿبت ؤما 1 الخ٩ىمت جضًغها صخُت ميكأث زال٫ مً الصخُت الخضماث ج٣ضًم جىُٓم في

 و اإلاتزاًض بالُلب الخ٨ٟل لًمان ؤلاياُٞت اإلاالُت اإلاىاعص حسخير في مدضوصًت الصخُت اإلاىٓىمت ٞخٗٝغ

غاُٞت الخدىالث ًٖ ؤؾاؾا الىاجج هاح التي اإلاغيُت و الضًمٚى  الؿ٩ان اخخُاحاث حٗٝغ ٦ما ، بالصها ٗٞغ

ا و همىا  ، اإلاٗلىماث جض٤ٞ و الُبي اإلاجا٫ في الخ٨ىىلىجي الخُىع  اإلاِٗكت، جُىع مؿخىٍاث بلى بالىٓغ جىٖى

ُخه جدؿين و الٗالج َلب في بلخاخا ؤ٦ثر ألاٞغاص حٗل طل٪ ٧ل  الخالي الىٓام ؤن ال٣ى٫  زالنت و.هٖى

 زالزت ٖلى مبنى لجؼاثغا في الٗمىمُت الصخت لخمىٍل

 :هي و ؤؾاؾُت مٗاًير

o   الضولت مؿاهمت 

o  الاحخماعي الًمان  

o  ألاؾغة 

ين حٗترى التي اإلاكا٧ل بين مً الهخي ال٣ُإ جمىٍل مك٩لت ل٩ىن  هٓغا و  نت زا ال٣ُإ ٖلى اإلاكٞغ

 ؤهم صعاؾت اإلابدث هظا زال٫ مً هداو٫  ؾىٝ بالخاليو  الٗالمي الغ٧ىص و الا٢خهاصًت ألاػماث ؤمام

ها التي الخُىعاث  .بالجؼاثغ الصخت ٢ُإ جمىٍل هٓام ٖٞغ

 :الخُغ١  اعجإًىا ألاؾاؽ هظا ٖلى و

 الجؼاثغ في الصخُت اإلاىٓىمت جمىٍل هٓام جُىع  ألاو٫  اإلاُلب  زال٫ مً_    

 1974 بلى 1962 مً الخمىٍل لىٓام :الثاوي  اإلاُلب   - 

 بخضار بٗض الخمىٍل هٓام )ؤي 1974 مً الخمىٍل هٓام بلى غ١ هخُ ٞؿىٝ:لث الثا اإلاُلب زال٫ مً ؤما_   

 .هظا ًىمىا اإلاجاوي(بلى الُب

 الى٣اٍ مسخل٠ بلى الخُغ١  ٖبر الهخي لل٣ُإ الخمىٍل هٓام حصخُو هداو٫  ؾىٝ :الغاب٘ ٦مُلب  -

ل حضًضة مهاصع في الخ٨ٟير يغوعة م٘ الىٓام ًخًمنها التي الؿلبُت و الاًجابُت  .ؿخ٣بلاإلا في للخمٍى

 

 

 

 
 346 ص . 1999 ،(مصش ) الضكاصیم ، الثاهیت الطبعت ، لليؽش اللذط ،مىخبت ، الصخیت الخذماث ،اكخصادیاث الذمشداػ طلعذ
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  الجضائش في الصخُت تاملىظىم جمىٍل هظام املطلب الاٌو جطىس 

 :هي ؤؾاؾُت مغاخل ؤعبٗت بلى ج٣ؿُمها ًم٨ً جدىالث ٖضة الجؼاثغ في الصخُت اإلاىٓىمت جمىٍل هٓام ٖٝغ
 1973 الى 1962 مً: ألاولى املشخلتا  – 1  

 .آهظا٥ الٟغوؿُت اإلاىٓىمت وجىُٓماث ؤؾـ ٖلى ٢اثمت صخُت مىٓىمت الاؾخ٣ال٫ ٚضاة الجؼاثغ وعزذ

ٗاث مسخل٠ مً للخض الخ٩ىمت ٖملذ 1963 مً ابخضاء  في الاؾخ٣اللُت مً هٕى وبصزا٫ ال٣اثمت الدكَغ

 :وهي الصخُت الى٣ٟاث لخمىٍل مهاصع زالر اإلاغخلت هظه في ْهغث . الدؿُير

 هظه ونلذ و٢ض اإلادلُت والجماٖاث الضولت َٝغ مً الصخُت الى٣ٟاث مً ال٨بري  باليؿبت الخ٨ٟل -

  ...الخ٣ى١  ؤصخاب الضزل، ٖضًمي اإلادغومين، ألاشخام الخمىٍل ظاه مً ٌؿخُٟض % 60 بلى اليؿبت

 الصخت ل٣ُإ الخابٗت الٗمىمُت للهُا٧ل الٗامت الى٣ٟاث مً % 30 بخُُٛت الاحخماعي الًمان ٣ًىم -

 .ألاحغاء الٗما٫ اقترا٧اث بىاؾُت حٛظي والتي الجهىٍت نىاص٣ًه ٍَغ٤ ًٖ

 .الخغة اإلاهً وؤصخاب اإلاِؿىعًٍ ٞغاصلأل  اإلاالُت اإلاؿاهمت مهضعه اإلاخب٣ي الجؼء -

 1993 ئلى 1974 مً: الثاهُت املشخلت  2

 الٗمىمُت، اإلااؾؿاث ٧ل في مجاها الٗالج ؤنبذ خُث ، 265 الٗالج بمجاهُت ؾمُذ التي اإلاغخلت هظه

 ؤًًا مؿذ الصخُت، الى٣ٟاث حُُٛت في الخمىٍل مؿاهمت وؿبت مؿذ التي الخٛيراث بلى باإلياٞت

ذ خُث ال٣اثمت، الصخُت الهُا٧ل حؿُير َغ١  يف حُٛيراث  الجؼاُٞت باإلايزاهُت الُىم ؾٗغ حٗىٌٍ ٖٞغ

 :بلى الٟترة هظه في الصخُت الهُا٧ل ٢ؿمذ و٢ض. الكاملت

 واإلاخسههت الجامُٗت الصخُت اإلاغا٦ؼ الصخُت، ال٣ُاٖاث جًمىذ التي: للصخت الٗمىمُت الهُا٧ل -

 .الٗالج جىػَ٘ في ألاؾاؾُت ال٣اٖضة جمثل التي

 ماؾؿاث م٘ باالقترا٥ الاحخماعي الًمان نىضو١  َٝغ مً ًمى٫  وهى: ٖمىمي الكبه ال٣ُإ -

اثال الٗما٫ زضماجه مً وَؿخُٟض ٖمىمُت،  .مٖو

 لألَباء الدصخُو ُٖاصاث بٌٗ في صوعه وا٢خهغ ٦بيرا حجمه ٨ًً لم الٟترة هظه في: الخام ال٣ُإ -

 اإلاالي للِؿغ هٓغا اإلاغخلت هظه بضاًت في الخمىٍل مكا٧ل جٓهغ لم ..ؤؾىان ؤَباء ؤزهاثُىن، ، الٗامين

 بلى ؤصث التي البترو٫ ؤؾٗاع ًاعا ًٖ هاججت زاه٣ت مالُت ؤػمت وبٓهىع  1986 ؾىت بلى ونىال آهظا٥،

 في اإلاالُت اإلاىاعص اهسًٟذ 1988 مً ابخضاء وزانت الضولت، َٝغ مً اإلامىىخت اإلاالُت اإلاىاعص اه٨ماف

داث بضاًت م٘ الٗما٫ اقترا٧اث الهسٟاى الاحخماعي لًمانا نىاص٤ً  اإلااؾؿاث مً الٗمالُت الدؿٍغ

 مالُت مىاعص وبًجاص الٗمىمُت اإلاالُت اإلاىاعص ٖلى الًِٛ جس٠ُٟ في الخ٨ٟير بلى طل٪ ؤصي مما الٗمىمُت،

 .ؤزغي 
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 2006 ئلى 1994 مً ابخذاءا: الثالثت املشخلت 3 

جي الخسلي هى اإلاغخلت هظه مًمىن   للخمىٍل ا٫ا جاع٦ت الصخُت الخضماث جمىٍل ًٖ للضولت الخضٍع

 للٟدىناث عمؼي  ؾٗغ بصعاج اإلاغخلت هظه في جم و٢ض. اإلاؿخُٟض َٝغ مً الصخُت للخضمت الصخص ي

 مغخلت وفي . 266 ؤولُت ٦مغخلت وطل٪ صج 100 ب اإلاخسهو الُب صج، 50 ب الٗام الُب : الُبُت

ٗام، ؤلاًىاء، لِكمل طل٪ جىؾ٘ مىالُت   .الُبُت الخدالُل ؤلَا

 وال٣ُإ الٗمىمي، الكبه ال٣ُإ الٗمىمي، ال٣ُإ مً اإلاغخلت هظه في الصخُت اإلاىٓىمت جخ٩ىن 

 مغا٦ؼ بةوكاء اإلاؿدثمٍغً ؤمام ا٫ا ٞخذ ؤًً 1990 مً ءاابخضا الىىع  ًغي  بضؤ الظي ألزير هظا.الخام

٘ وحىص ٖضم اإلاغخلت هظه ٖلى ًازظ وما. زانت صخُت  مً الخىام اإلاماعؾين وكاٍ ًىٓم واضر حكَغ

 وزاث٤ مؿ٪ ٖضم ؤزغي  حهت مً حهت، مً هظا آزغ بلى مماعؽ مً الخضمت حؿٗيرة ازخالٝ خُث

 .وكاَاتهم ًٖ ججتالىا وؤلاًغاصاث الخ٩ال٠ُ جبرػ مداؾبُت

 :هزا ًىمىا ئلى 2006 مً: الشابعت املشخلت 4 

جُت مغاخل ٖبر وطل٪ اإلاؿدكُٟاث، في للٗالج الخٗا٢ضي الىٓام ججؿُض بضاًت اإلاغخلت هظه جمثل و  جضٍع

 الٗمىمُت الصخت ٖلى الٗمىمُت الى٣ٟاث جىػٕ خُث. 2009 ؾىت ؤوازغ في اثُت بهٟت جُب٣ُه جم ختى

٤ ًٖ ؤلاحغاء ٚير واإلاغض ى للمغض ى باليؿبت  للخإمُىاث الىَني الهىضو١  ٍَغ٤ ًٖ ألاحغاء (CNAS)، ٍَغ

٤ ًٖ الضولت بمؿاهمت ٞخ٩ىن  الضزل ٖضًمي ؤما الاحخماُٖت ت ٍَغ  الىَني الهىضو١  (CASNOS) مضًٍغ

ىت ٖلى الٗبء جس٠ُٟ ؤحل مً وطل٪ ألاحغاء لٛير  (DAS). الض٤ُ٢ اإلاداؾبي والخد٨م الضولت، زٍؼ

 .الٗالج لخ٩ال٠ُ الاحخماعي الًمان

 

 

 

 

 

 

 

 

  265 - العالج بمجاهُت املخعلم و 1973 دٌعمبر 28 في الصادس 7865 سكم ألامش

266 Circulaire N° 01/MSP/CAB/MIN du 08 Avril 1995 , Ministère de la santé et de la population.  
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   1962 -1974املطلب الثاوي  هظام الخمىٍل   

 ٧اهذ التي الصخُت الىيُٗت بلى عاح٘ هظا و الىؾاثل ب٠ًٗ الٟترة هظه زال٫ الخمىٍل هٓام جميز ل٣ض

 ما هظا الاؾخٗماع ًٖ اإلاىعوزت الصخُت الهُا٧ل جيكُِ بٖاصة بلى حؿعى ٧اهذ جهاؤ خُث البالص حِٗكها

 ال٣ىمي الىاجج مً 1،5%جخجاوػ  ج٨ً لم جهاؤ خُث يئُلت الصخُت الخضماث ٖلى ؤلاهٟا١ وؿبت مً حٗل

 للخمىٍل ؤؾاؾُت مهاصع بثالزت الٟترة هظه جميزث ٣ٞض الٗمىم ٖلى و الخام

الدعبُلاث   1  

 ج٣ضع ٧اهذ التي و اإلادلُت ثالجماٖا و الضولت ؤي الٗمىمُت الهُئاث مؿاهمت ًٖ ٖباعة هي الدؿب٣ُاث

 مٗٓمهم في مدك٩لين اإلاجاهُت الُبُت اإلاؿاٖضاث هظه مً اإلاؿخُٟضون  ألاشخام ٧ان ٢ض و% 60 بدىالي 

و  ؤلاحغاء بهظا اإلاٗىُين اإلاغض ي ألاشخام ؤن الىيُٗت هظه ٞىدُجت بالخالي و اإلاٗىػًٍ ألاشخام مً

 ٧اهذ خُث ، الٗالج مً بهىعة حُضة ٌؿخُٟضون  ٩ىهىاً لم اإلاىاَىين مً ٦بيرة وؿبت ًمثلىن  ٧اهىا الظًً

 الخالُت اليؿب خؿب الصخُت اإلااؾؿاث بلى حؿضي اإلاغض ى هاالء ٖلي جهٝغ التي الصخُت الى٣ٟاث

 

 85 %   ًىت َٝغ م  الٗامت الخٍؼ

 %15 ًالبلضًاث و للضواثغ الخًامً نىضو١  َٝغ م 

 %8 الضواثغ لخؿاب  

  7 %البلضًاث لخؿاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ىیت اإلاىٓىمت بنالح َاع١، م٣ضم 1-  الٗلىم في اإلااحؿخير قھاصة لىیل مظ٦غة ، جمىیلھا في الىٓغ بٖاصة زال٫ مً للصخت الَى

 45 م ، 2008 الجؼاثغ، حامٗت ، ؤٖما٫ بصاعة ٕٞغ ، الا٢خهاصیت .

 74 ع٢م اإلاغؾىم 2- - 16 في اإلااعر 01 /01/ الُبیت الاحخماٖیت   اإلاؿاٖضة ه٣ٟاث في اإلادلیت الجماٖاث مؿاھمت مضي ، اإلاخًمً 1974
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 املصاسیف حعذیذ عائذاث :  2

ين لهالر الٗمىمُت للهُئاث ؤلاحمالُت الى٣ٟاث مً% 30 ًخدمل الاحخماعي الًمان ؤن ؤي  ) اإلاىسَغ

 ؾىىٍا اإلادضص (الُىم ؾٗغ ٖلى حٗخمض ) حؿٗيرة ؤؾاؽ ٖلى الدؿب٣ُاث هظه جدؿب و ، (طوحهم و امىيناإلا

 . الٗمىمُت الؿلُاث َٝغ مً

 املىاسد الخاصت   3

 ) ٖالحهم م٣ابل جإمين هٓام ألي ًسًٗىن  ال الظًً الخغة اإلاهً ؤصخاب ٢بل مً اإلاؿاهمت هظه جإحي

ما٫ ٦إصخاب ُىن ا الخجاع، الخغة، ألٖا  الهُئاث ٢بل مً اإلاغض ى مً الىٕى بهظا الخ٨ٟل ٞبٗض.(.الخ...لخٞغ

 اإلاؿاهمت هظه جمثل ٧اهذ ٢ض و ، الصخُت اإلااؾؿت مٛاصعة ٖىض مباقغة ه٣ٟاتهم بضٞ٘ ٣ًىمىا الٗمىمُت

  .للصخت الٗامت الى٣ٟاث مً% 10 خىالي

م ت صم ١ الٟترة جل٪ زال٫ الؿاثض الخمىٍل هٓام ؤن ٚع ال اإلاالي، الدؿُير ًسو ٞيها اًااإلاؼ  مً مجمٖى
ّ
 ب

 مُٛاة،بياٞت الٛير الٗامت الضًىن  حجم جغا٦م في جمثلذ التي و الٗغا٢ُل مً حملت له ٧ان باإلا٣ابل و ههؤ

 للؿلُاث صاٞٗا ٧اهذ ألاويإ هظه ٧ل اإلاىاَىين خاحُاث جلبُت صون  خالذ التي اإلاالُت الخىاحؼ بلى

 .بالجؼاثغ الصخُت الهُا٧ل خمىٍلل حضًض هٓام في الخ٨ٟير هدى الٗامت

 ھزا یىمىا ئلى 1974 مً الخمىیل هظام :الثالث  املطلب

 زم خُث الصخُت اإلااؾؿاث جمىٍل ألؾالُب ٖم٣ُت مىاحهت عا٣ٞه 1974 ؾىت الٗالج مجاهُت جُب٤ُ بن

 بةػاخت ًضالجض ؤلاحغاء هظا ؾمذ ٞل٣ض الٗمىمُت اإلايزاهُت في ًخمثل حضًض بةحغاء الُىمي الؿٗغ اؾدبضا٫

 .الصخُت اخخُاحاتهم جلبُت ؤحل مً اإلاغض ى ؤمام اإلاالُت الخىاحؼ

٤ ًٖ جدضص ) حؼافي ق٩ل في بحمالُت ميزاهُت الصخُت للماؾؿاث جمىذ ؤنبدذ بدُث  (اإلاالُت ٢اهىن  ٍَغ

 للخمىٍل ؤؾاؾُت مهاصع زالزت ٖلى جدخىي  ؤًً

  الضولت مؿاهمت            

        الاحخماعي  الًمان نىضو١  مؿاهمت            

  ألاؾغة مؿاهمت           
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 معاهمت الذولت   - أ

 َٝغ مً ٗمىمُتال اإلاؿاهمت ٖلى ٌٗخمض الاؾخ٣ال٫ ببان الصخُت الهُا٧ل لخمىٍل الؿاعي  الىٓام ٧ان ل٣ض

ال الصخُت الى٣ٟاث مجمٕى مً% 60 ب ج٣ضع ٧اهذ خُث ، اإلادلُت الجماٖاث و الضولت
ّ
 بخضار ن ؤ ، ب

 ؤنبدذ الضولت مؿاهمت ٞةن الاؾدكٟاثُت الدؿٗيرة هٓام بلٛاء و 1974 ؾىت في اويا للُب الضولت

 الخمىٍل مً ؤُٖٟذ 5 %يؿبتب حؿاهم ٧اهذ التي اإلادلُت الجماٖاث ؤن ٖلى وكير و حؼاُٞت بهٟت جدضص

 ٢ُإ جمىٍل في الضولت ٞمؿاهمت بالخالي و الخمىٍل مىاعص ؤخض زؿاعة ٌٗني ما هى و 1980 ؾىت مً ابخضاءا

 ٢ُإ جمىٍل في الضولت مؿاهمت حٗخبر % 76،5 وؿبت  ج٣اعب ؤنبدذ ٢ض الٟترة هظه زال٫ الصخت

 1979 مابين  الٟترة زال٫ الخىا٢و في بضؤث ٨ًو ل مهمت حض الٗالج مجاهُت ألاولى الؿىىاث زال٫ الصخت

 بٖاصة هخاثج ٦ظا و الثماهُاث مىخه٠ مىظ الٓهىع  في - بضؤث التي الا٢خهاصًت ألاػمت بدلى٫  ؤي  1988

 ؤمام ٖاث٤ ق٩لذ ألامىع  هظه ،٧ل الضولُت اإلااؾؿاث و الهُئاث مً بضٖم الجؼاثغ َب٣تها التي اله٩ُلت

الػمت اإلاىاعص ججىُض
ّ
 ال٣ُإ هظا جمىٍل في الضولت مؿاهمت وؿبت اهسًٟذ خُث الهخي ال٣ُإ ٍللخمى  ال

 لىخٔ خُث َىٍال ًضم لم الضولت بٖاهاث في الخىا٢و هظا ؤن وكير و. 1989 ؾىت % 20 مً ؤ٢ل بلى

ت زال٫ جإ٦ض والظي 1993ؾىت  مً ابخضاءا اإلاؿاهمت وؿبت في اه٣الب  وؿبت جغاوخذ ؤًً ألازيرة الٗكٍغ

 مىه ٌٗاوي ؤنبذ الظي الضاثم للعجؼ مغصه طل٪ لٗل و2 83 بلى 59%مً الصخت ٢ُإ في لتالضو  مؿاهمت

  الًمان نىضو١ 

 بلى البترو٫ ؤؾٗاع في اعجٟإ هدُجت البالص حِٗكها التي الجضًضة اإلاالُت الىيُٗت ؾاهمذ ،٦ما الاحخماعي

خماصاث وؿبت جؼاًض  ألاٞغاص  ٢بل مً الٗالج ٖلى الُلب جؼاًض م٘ زانت الصخت ل٣ُإ اإلاسههت الٖا

 .الصخت ٢ُإ جمىٍل في الضولت مؿاهمت مضي ؤ٦ثر ًىضر الخالي الجضو٫  

 

 

 

 

 

 

 46 ص ، (ظابم مشحع) ، جمىیلھا في الىظش ئعادة خالٌ مً للصخت الىطىیت املىظىمت ئصالح طاسق، ملذم 1- .

 الطبیت املعاعذاث في الذولت متمعاھ ملذي املخظمً 1993 12 29في  املإسخ 18-93سكم  الدؽشیعي املشظىم
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 ٌ  يالصح كطاع جمىٍل في الذولت معاهمت مذي  :  ( 4 – 3)  سكم الجذو

 

ذان :املصذس  3100 الاظدؽفائُت املإظعاث مالُت و ئداسة ظىاء ٍص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حامعت حعیير، فشع ، الاكخصادیت العلىم في ماحعخير ؼھادة لىیل مزهشة ، الاظدؽفائیت املإظعاث مالیت و ،ئداسة اءظى صیذان

  171 ص ، 2002  2001الجضائش

 

 3100 3101 3112 3112 3112 3112 3112 0222 0222 0222 الؿىت

ثاعخمادا  الذولت 

 للطاع

 ج د 610 ب الصخت

15240 18294 19973 25580 27736 39460 67164 90254 
17603

6 
187806 

ل وعبت  الخمٍى

 بلطاع

 الصخت

22% 61% 56% 60 ,6% 60 ,6% 75,3% 64,95% 71,34% 77,98 82.77% 
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 ان الاحخماعي معاهمت الصىذوق الظم -ب 

٤ ًٖ الجؼاثغ في الصخت جمىٍل ٌٗخبر  هٓغا بلُه الخُغ١  الىاحب الى٣اٍ ؤهم مً الاحخماعي الًمان ٍَغ

 1 عثِس ي ٦ممى٫  الاحخماعي الًمان لىػن

دت لخىؾ٘ هدُجت 1949 ؾىت في الجؼاثغ في الاحخماعي الًمان جإؾـ ل٣ض  ج٨ٟل خُث ؤهه ، الٗما٫ قٍغ

 ، ألاحغاء ، الٗما٫ ) طوحهم و احخماُٖا اإلاامىين ألاشخام مً لٟئت صخُتال بالى٣ٟاث الاؾخ٣ال٫ مىظ

 الظي الاؾدكٟاجي الُىم ؾٗغ ٖلى ٌٗخمض الظي و اإلاغى ٖلى الخإمين همِ زال٫ مً( ٚيرهم و اإلاىْٟين

 الًمان هٓام ٖٝغ ل٣ض الٗمىمُت  الصخُت لهُئاث ؤلاحمالُت الى٣ٟاث مً % 30 ب ؾىىٍا ًدضص ٧ان

 . ٖىامل ٖضة بلى ٌٗىص مالي ٞاثٌ الاؾخ٣ال٫ بانب الاحخماعي

ٟت ٖلى الخٟاّ     ٞٗضم الخام  ال٣ُإ في جخم ٧اهذ التي الُبُت اليكاَاث لدؿضًض الًُٟٗت الخٍٗغ

باء َٝغ مً الدؿٗيرة اخترام  نىضو١  َٝغ مً حؿضًضه ًخم ما جٟى١  ه٣ٟاث ًضٞٗىن  ألاٞغاص جغ٥ ألَا

 .اإلاضوهت( ٢ُمت مً 80ِ٣ٞ%ٌؿضص  ٧ان ألازير ٞهظا ) الاحخماعي الًمان

 ملها الًمان ًخذ التي الُبُت بالى٣ٟاث اإلاخٗل٣ت الٟىاجير ج٣ضًم ٖلى اإلاؿدكُٟاث ٢ضعة ٖضم     

 .الاحخماعي

 ؾاثضا ٧ان الظي ال٠ًُٗ الخٗلُمي للمؿخىي  هٓغا و ؤلاحغاءاث مً حملت ٌؿخلؼم اإلاامً خ٤ يمان     

م . الاحخماعي الًمان حؿضًضاث مً ٌؿخُٟضون  ٧اهىا الٗما٫ مً ٢لُل ،ٞٗضص آهظا٥  الهٗبت اإلاغاخل ٚع

ىت لظي ؤمىاله بًضإ جم 1963 في ؤهه خُث الاحخماعي الًمان مغبها التي  آهظا٥ البىى٥ ألن الٗمىمُت الخٍؼ

ىت ٢امذ الخإؾِس ي الاصزاع ججمُض ؾُاؾت ٍَغ٤ ًٖ 1971 في .ؤحىبُت ٧اهذ  ٧ل با٢تراى الٗمىمُت الخٍؼ

 .اإلاخاخت الاخخُاٍ مىا٫ألا 

 الؿلُاث بةخضار ل٨ً .1 الجؼاُٞت بالى٣ٟت الُبُت للى٣ٟاث الٟغصًت الدؿٗيرة اؾدبضا٫ جم 1972 ؾىت في

 الخمىٍل هٓام اٖخماص آزاعه بين مً ٧ان الظي ،و 1974 ؾىت الٗمىمي ال٣ُإ في الٗالج اهُت الٗمىمُت

 بين الؿاثضة الٗال٢ت َبُٗت حُٛير بالًغوعة ظاه و الصخُت للماؾؿاث باليؿبت الجؼافي الاؾدكٟاجي

 و الاحخماُٖت ال٣اٖضة جىؾ٘ م٘ الىٓام هظا بوكاء جؼامً ٢ض و.الصخُت اإلااؾؿاث و الاحخماعي الًمان

 3000000 بلى 1973 ؾىت1208854 احخماُٖا مً  اإلاامىين ٖضص جؼاًض هدُجت الاحخماعي للًمان اإلاالُت

اصة ؤي 1984 ؾىت لُه   20 %٫بمٗض ؾىىٍت بٍؼ  بلي صج ملُىن  25 مً الهىضو١  ٞاثٌ جُىع  ٣ٞض ٖو

 ٢ض الصخُت اإلااؾؿاث جمىٍل في الاحخماعي الًمان مؿاهمت بالخالي و. 1980 ؾىت صج ملُىن  1493

 ؤنبدذ 1974 لؿىت الصخت ٢ُإ في % 23،5 جخٗضي ال مؿاهمخه ٧اهذ ٞبٗضما ًىم بٗض ًىما جإ٦ضث

 %  21بلى  1989 في و% 49 بلى 1983 ؾىت ونلذ خُث% 40 جٟى١ 
 

 

 121 ص ، (ظابم مشحع )، الجضائش في الصخت جيالیف جدلیل ، خذوحت صمیذ

 173 ص ، (ظابم مشحع ) ، الجضائش في الصخیت الخمایت و الاكخصادیت الخىمیت ، ؼھیذة هیفاوي
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 ٌ  الصخت كطاع جمىٍل في الاحخماعي للظمان الىطني الصىذوق  معاهمت مذي  :(  5 –3) سكم الجذو

 بالجضائش

ذان :املصذس  . الاظدؽفائُت املإظعت مالُت و ئداسة ظىاء ٍص

 2013 غاًت  ئلي 2005 ) الذولت ميزاهُت )مؽشوع

 مؿاهمت الٗاثالث   -ج  .

م ان ل٨ىه الصخت لخمىٍل مها ٚير اإلاهضع هظا ؤن ٚع ٘ جُىع  ما ؾٖغ  مجا٫ في الخىام ؤمام الخىاحؼ بٞغ

ٟاث في بالخجاوػاث ؾغ ج٠ الخالت ٞهظه الصخت  ألازير هظا ألن الخام ال٣ُإ َٝغ مً الُبُت الخٍٗغ

باء هاالء بمغا٢بت ٣ًىم حهاػ ؤي ًىحض ال و الغؾمُت الدؿٗيرة ًدترم لم اصة طل٪ بلى ؤي٠ ألَا  ألاؾٗاع ٍػ

 منهم آلازغ البٌٗ و ٧لُا، الى٣ٟت جدمل ٖلى مجبرة هي بالخالي و ، مامىت ٚير الٗاثالث مً ٞهىا٥ اإلاضوهت

 الخضاوي  جسو هي و ؤزغي  ْاهغة جىحض ٦ما الاحخماعي الًمان نىضو١  َٝغ مً بالخٗىٌٍ ًُالب ال

ت قغاء زال٫ مً للُبِب اللجىء صون  مً  ألاؾغة مؿاهمت جب٣ى الٗمىم ٖلى و. َبُت ونٟت صون  مً ألاصٍو

 وؿبت ونلذ ؤًً ألازيرة الؿىىاث زال٫ زانت ، مٗخبرة مؿاهمت بالجؼاثغ الهخي ال٣ُإ جمىٍل في

 1  3100ؾىت  % 24.7 بلي الهخي ال٣ُإ جمىٍل في ألاؾغة مؿاهمت

 

 

 

 

 

 

 

 
 ،2004 .اكخصاد  فشع حعیير علىم و ادیتالاكخص العلىم ولیت ، جشبص جلشیش ، الاحخماعیت للخأمیىاث الىطني الصىذوق  أماٌ، صغير 2-

 2003 الجضائش، حامعت دولي، - 05 ص

 2013 2012 2011 2010 2009 1999 1998 1997 1996 العىىاث

 صىذوق  معاهمت

 طمان

 ب الاحخماعي

 دج 610

11250 113551 16576 17971 35300 38300 38300 38300 38300 

 معاهمت وعبت

 الصىذوق 

 لظمان الىطني

 الاحخماعي

39,8 39,3 33,4% 34,13% 27,90% 21 ,84% 17,79% 16,88% 14 ,88% 
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 ٌ  الصخت كطاع جمىٍل في العائالث معاهمت مذي  :(  6 – 3) سكم الجذو

 

 2011 2010 1996 1995 1994 العىىاث 

 معاهمتالعائالث

 دج 610 ب

6624 8288 16594 14582 13987 

 وعبت الخمىٍل 

% 

29% 25,6% 27% 25,2% 27,4% 

 
 2012 العيان و الصخت وصاسة:املصذس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Brahmia Brahim. quelle alternative de financement de l’assurance Maladie dans la  

transition sanitaire en Algérie ,communication ressente au Coures du séminaire pour le  

financement de l’assurance maladie ministère du travail de l’emploi et de la sécurité sociale Alger 2008 p 37  
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حشخُص الجىاهب الاًجابُت و العلبُت لىمط الخمىٍل في الجضائش  املطلب الشابع  

 مجمل بلي بالىٓغ وطل٪ الخالي الى٢ذ في يغوعي  مً ؤ٦ثر ؤنبذ الجؼاثغ في الصخُت اإلاىٓىمت بنالح بن

م ل٨ً.والخام الٗام نال٣ُاٖي بين الخ٩امل وي٠ٗ الدؿُير، مجاالث في اإلاسجلت الازخالالث  مً بالٚغ

٘ الخُىع  ال الى٢ذ في الصخت ٢ُإ خ٣٣ه الظي الؿَغ
ّ
 ؤلانالخاث مدىع  الخمىٍل مؿإلت جب٣ى اهه الغاهً،ب

لى اإلاٗخمضة،  جسو التي الؿلبُت و٦ظا الاًجابُت الى٣اٍ بٌٗ بلى الخُغ١  هداو٫  ؾىٝ ألاؾاؽ هظا ٖو

 ال٣ُإ لهظا الخمىٍل حاهب

 ط الخمىٍل الاًجابُاث هم -ا -

٤ ًٖ الجؼافي الخمىٍل هٓام بن      الخًامني الُاب٘  خُث مً اًجابي حاهب له الاحخماعي الًمان ٍَغ

ٟت ًٖ الىٓغ بٌٛ جم٘ا مً ٦بيرة لكغاثذ بالٗالج الخ٨ٟل في  الاخخٟاّ ًم٨ً وبالخالي الاحخماُٖت الخٍٗغ

 .الجىاهب مخ٩املت بمىٓىمت ج٨ُٟه م٘ الىمِ طا

  ٦ممى٫  الضولت ٖلى ألاولى بالضعحت ٌٗخمض والظي الخمىٍل مً الىمِ هظا ؤن ٦ما    

 الىَني الخًامً اًُاع في الاؾدكٟاجي الجاهب ب٣اء ًًمً لل٣ُإ،ٞهى عثِس ي

 الؿلُت زال٫ بقغاٝ مً ،وهظا الاحخماعي اإلاؿخىي  ٖلى للخىاػن  ألاصوى الخض ٖلى اإلاداٞٓت وبالخالي

 .البرامج سخل٠إلا والخىُٓم الخسُُِ ٖلى الٗامت

 حضًضة مهاصع ًٖ البدث ٢ًُت وهى الصخت ٢ُإ ا ٌٗني التي ألاؾاؾُت اإلاداوع  بين مً ؤهه ٦ما   

 .اإلاىاًَ بصخت اإلاًغة اليكاَاث ٖلى عؾىم ٞغى في الخ٨ٟير زال٫ مً وهظا ال٣ُإ، لخمىٍل

 ب  ظلبُاث هظام الخمىٍل –

 4.1 جمثل ٧اهذ ؤجها خُث 3112  بلي 2001 مً إلامخضةا الٟترة زال٫ زانت الهخي ال٣ُإ ميزاهُت جغاح٘

لو 2001 لؿىت الخام الضازلي الىاجج مً%
ّ
 ٖلى ؾلبا او٨ٗـ ما هظا 2005 لؿىت% 3.5 بلي لخخ٣

ت الؾُما للٗالج اإلاسههت الُبُت الىؾاثل الصخُت الخضماث  .(الُبُت وألاحهؼة ألاصٍو

 ٌ  الخام الذاخلي للىاجج باليعبت تللصخ الىطىُت الىفلاث جطىس ( 7 – 3)   سكم الجذو
 

غ الٗامت الىخاثج:اإلاهضع ني للخ٣ٍغ تالبك بالخىمُت الخام الَى  2010 لؿىت ٍغ

 

 العىت

 

0222 

 

 

0222 

 

0222 

 

3111 

 

3112 

 

3112 

 

3112 

 

3112 

 

3101 

 

3100 

 

3103 

 إلاهفاق وعبت

 الصخت على

 الىاجج ئلى

 الخام الذاخلي

2,2 2,2 1,8 1,5 1,6 3,5 4,1 4,3 4,5 3,5 3,6 
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  3101 لؿىت حؼاثغي   صًىاع ملُاع 11،7 بلى ونلذ التي و الصخت ٢ُإ صًىن  في اعجٟإ هظا بلى ًًاٝ  

 و٦ظا بالجؼاثغ الصخُت للهُا٧ل الخؿً صاءألا  ٖلى ؾلبا جى٨ٗـ ؾىٝ الضًىن  هظه ؤن ُٞه الق٪ ومما

ُت  .اإلا٣ضم الٗالج هٖى

 :ًلي ٦ما مىػٖت هي و 

 

 ٌ  2010لعىت  الهُاول خعب الصخت للطاع الذًً وعبت  :( 8 -  3)  سكم الجذو

 

ل َغ١  آزاع ج٣ُم ٖضًلت ٖلىاوي :اإلاهضع  الجؼاثغ في الصخُت الخضماث ؤصاء ٖلى الٗمىمُت الصخت جمٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
العلىم  في ماحعخير سظالت الجضائش، في الصخیت الخذماث أداء على العمىمیت الصخت جمىیل طشق  آثاس جلییم عذیلت، علىاوي 1-

 ، 2004 ، بعىشة امعت،ح حعیير فشع ، الاكخصادیت

 الاظدؽفائُت املإظعاث املشاهضالاظدؽفائُت الصخُت الهُاول

 املخخصصت

 اللطاعاث الصخُت 

 %63.5 %7 29.5 % %وعبت الذًً 
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 الصحي هظام في الاهفاق جطىس  و الخمىٍل اهظمت و مصادس                                :  الفصل الثالث

 الخاجمت

 

 خ٣٣ه ما والضلُل الىَىُت، الؿُاصة اؾترحإ مىظ ملخىْا جُىعا قهض الجؼاثغي  الهخي الىٓام بن

 مً ًسلى ال الهخي الىٓام ؤن ٌٗني ال هظا ل٨ً .اإلاؼمىت و منها اإلاخى٣لت ألامغاى مٗٓم ٖلى ال٣ًاء ؾبُل في

ت و جىُٓمُت مكا٧ل ٖضة ٌكهض ٞهى بال٨ٗـ بل الى٣اثو،  ب٩ل الصخُت اإلااؾؿاث و الهُا٧ل جسو حؿُيًر

زغ مما ؤهىاٖها،
ّ
 الضولت َٝغ مً ٦بير باهخمام الصخت ٢ُإ ًدٓى .اإلااؾؿاث لهظه الٗام الؿير ٖلى ؾلبا ؤ

ا هل جسهو خُث  مؿخىي  ٖلى ملخّى جُىع  جد٤ُ٣ مً ال٣ُإ م٨ً ما مٗخبرة، مبالٜ وبتزاًض ؾىٍى

 ٖضة حكُِض و حضًضة قٛل مىانب � ٚير جب٣ى ا ٞخذ في مخمثلت بهجاػاث ٖضة زال٫ مً اإلاؿدكُٟاث

م ٞٗلى ٧اُٞت ؤ ال.ؤلاهجاػاتهة مً ٚيرها و مخسههت مؿدكُٟاث لٟت مً الٚغ  لهظا ةاإلاغنىص ل٨بيرة اإلاالُتا ألٚا

لٟت هظه حؿُير ء ؾى مً ٌٗاوي اهه بال ال٣ُإ اعاث وه٣و ألٚا  .واإلاؿاولت اإلااهلت ؤلَا

 :البدثُت الىع٢ت هظه زال٫ مً بليها اإلاخىنل الىخاثج هىعص الخخام وفي

 :هجض الهخي ؤلانالح لٗملُت باليؿبت

   مىحىصة ٚير الصخُت اإلاىٓىمت ؤهضاٝ -

 الضولُت  اإلاٗاًير ًٖ البٗض ٧ل بُٗضة صخُت هُا٧ل جىٞغ -

 ماهغة  ٖاملت ًض جىٞغ ٖضم م٘ الهخي للمىخىج ٖاص٫ ٚير جىػَ٘ هىا٥ -

 .ٞيها مخد٨م ٚير الخ٩ال٠ُ ٖىانغ -

 .الصخُت اإلاىٓىمت بنالح مجا٫ في ؾُاؾُت بعاصة ُٚاب -

 :هجض الهخي ؤلاهٟا١ ٞٗالُت ٖلى ؤلانالخاث الزغ باليؿبت

 ا٢خهغث وبهما ؤلاهٟا١ جسهُو مجاالث جدضص لم ىٞاءح بنالخاث هي اإلاىخهجت ؤلانالخاث -

ير ٣ِٞ الٗاإلاُت الكٗاعاث بٌٗ ٖلى   مُضاهُا مىحىصة ٚو

اًت ٖلى ؤلاهٟا١ -  اإلا٣ضمت الصخُت الخضمت في جدؿين ؤي بلى ًاصي ولم ٞٗا٫ ٚير الصخُت الٖغ

 .لألمىا٫ الدؿُير ؾىء وهى وخُض بؿبب وهظا للمىاًَ
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 الغاب٘ الٟهل

 الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت

ل لىا٢٘ ٦ُٗىت إلاٛىُت  في الخمٍى

ت الصخُت اإلااؾؿت  الجؼاثٍغ
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

 ملذمت 

ت زال٫ الىالًت اؾخٟاصث ل٣ض                   حُٗي ؤن قإجها مً والتي هامت، مبالٜ مً ايُتاإلا الٗكٍغ

لى بالىالًت ال٣ُاٖاث إلاسخل٠ ٢ىٍا صٞٗا  ألاو٫  الهاحـ ًٓل الدؿُير ؾىء ل٨ً .الصخت ٢ُاعي عؤؾها ٖو

لى ال٣ُاٖاث هظه جىمُت ؤمام  التي اإلابالٜ حجم هى ما :هٟؿه ًُغح الظي ٞالؿاا٫ ألاؾاؽ هظا ٖو

 .طل٪؟ م٣ابل ج٣ضمها التي واإلاغصوصًت جخماش ى هي وهل ال٣ُاٖاث؟ هظه منها اؾخٟاصث

  :مىا ًخُلب الاؾخٟؿاع هظا ٖلى ؤلاحابت بن

 بىالًت جلمؿان  "خمضون  قٗبان" الكهُض اؾم بمٛىُت ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت جدلُلُت صعاؾت    
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

ٌ  عامت املبدث الاٌو هظشة  - :ملغىُت  إلاظدؽفائُت العمىمُت املإظعت خى

  الىالیت كطاع الصحي في عً فىیت بطاكتاملطلب الاٌو  

 ومً الىٗامت والًت الجىىب بلٗباؽ ومً ؾُضي والًت الكغ١  مً جدضها وخضوصًت، ؾاخلُت والًت جلمؿان

 ب مؿاختها ج٣ضع اإلاٛغبُت، اإلامل٨ت الٛغب ومً اإلاخىؾِ، ، ألابٌُ والبدغ جمىقيذ ٖين والًت ٫الكما

 خؿب)  وؿمت 950000 بدىالي ؾ٩اجها ٖضص ٣ًضع بلضًت، 53 و صاثغة 20 بلى جى٣ؿم 2 ٦م 9017.69

 ٍت،الخًغ  اإلاىا٤َ في ًخمغ٦ؼون 70.9 %   :منهم 2 ٦م/وؿمت 107 ب٨ثاٞت مىػٖىن  ( 2008 بخهاثُاث

ت، الكبه اإلاىا٤َ في % 21.9  ؤي 2 ٧لم 2929 منها الجىىبي الجؼء ٌكٛل .الىاثُت اإلاىا٤َ في 7.2% خًٍغ

 ٧لم/وؿمت 9 ب ج٣ضع ؾ٩اهُت ب٨ثاٞت ؤي ٣ِٞ بلضًاث 5 ٖلى مىػٖت ؤلاحمالُت اإلاؿاخت مً % 33 بيؿبت

 حىىب في صخغاوي  الكبه ياإلاىاد الُاب٘ بلى عاح٘ وطل٪ الكمالي، الجؼء في 2 ٧لم/وؿمت 145 م٣ابل 2

 بجهت اإلاخىؾِ ألابٌُ البدغ ٖلى الىالًت حكٝغ الىالًت،  زلث الؿهبُت اإلاىا٤َ حُٛي ولظا الىالًت،

   .للخٗمير ٢ابلت ؾاخلُت مىا٤َ 8 ٖلى جخّىٞغ ٦ما ،2 ٧لم 70 َىلها واؾٗت
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لال لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في خمٍى  الجضائٍش

 جلمعان لىالًت الصحي اللطاع  
 ؾىت وؿمت 980.763 بلٜ ؾ٩اوي بخٗضاص 2 ٦م 9017.69 ٢ضعها مؿاخت ٖلى جلمؿان والًت جترب٘

ئت جُىٍغ مً حٗل الظي ألامغ 267.2010 اث مً يغوعة الىالًت لهظه الهخي ال٣ُإ ٍو  اإلالخت الًغوٍع

 .الصخُت اخخُاحاجه وجلبُت ؿ٩اويال الىمى هظا الؾدُٗاب

ًم  268 : ٖلى جلمؿان لىالًت الهخي ال٣ُإ ٍو

 . واخض حامعي اؾدكٟاجي مغ٦ؼ -

  (EPH) بؾدكٟاثُت ٖمىمُت ماؾؿاث 4هي  -

  إلاٛىُت ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت 

  .لىضعومت ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت 

  ٛؼواثلل ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت 

  لؿبضو ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت 

ت  للصخت ٖمىمُت ماؾؿاث 7  ؾبضو، مُمىن، ؤوالص بلضًاث مؿخىي  ٖلى جخىاحض  (EPSP)الجىاٍع

 جلمؿان ، الٗؿت باب الٛؼواث، مٛىُت، الغمص ي،

 .بخلمؿان والُٟل لالم مخسههت بؾدكٟاثُت ٖمىمُت ماؾؿت -

  . الىالًت جغاب حمُ٘ ٖلى مىػٖت ٖالج ٢اٖت - 
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

  : المؤسسة تقديم المطلب الثاني 1-

 ؤهم مً حٗخبر وهي ، "خمضون  قٗبان" الكهُض اؾم بمٛىُت ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت جدمل

ُت بَاع في ه٩ُلتها بٖاصة ٧ان ؤهمها مغاخل ٖضة اوكإ قهضث ، مٛىُت صاثغة في الخُىٍت غا٤ٞاإلا  الخٍغ

 بمىحب - 05 في اإلااعر 81 - 09- حىىب بلى جدىٍله لُٗاص نخي ٣٦ُإ 19821981 لؿىت الصخُت

 يرنٛ مدمض الصخت وػٍغ ٢بل مً 1993 ماي 26 ًىم وجضقِىه مٛىُت مضًىت 242 الخىُٟظي اإلاغؾىم

 بم٣خط ى بؾدكٟاثُت ٖمىمُت ماؾؿت بلى - ألاولى حماصي 02 في اإلااعر 07جدى٫  2008 ٖام وفي ، بابـ

 واإلااؾؿاث ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿاث بوكاء اإلاخًمً 2007 140 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم

ت 19 ٫ اإلاىا٤ٞ 1428 -05- الصخُت  .وجىُٓمها الجىاٍع

ت الؿٗت وجبلٜ   ٍغ غ 240 خمضون  قٗبان إلاؿدكٟى الؿٍغ  للخىىي  ؤ٢ؿام 6 ٖلى مىػٖت ؾٍغ
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى         الجضائٍش

    ٌ  ملغىُت إلاظدؽفائُت العمىمُت باملإظعت الطبُت ألاكعام   : ( 1 – 4)  سكم الجذو

 التخصص       التنويم أقسام      

 

 السريري الحجم
 التخصص

 الحجمالسريري

 

 

 العام الطب مصلحة

 Médecine                        الداخلي الطب

interne 
82 

01 

10 

01       

 

 
 Gastro-entérologie           اهلضمي اجلهاز أمراض

Néphrologie  طب                                   

  الكلى

 Pneumo phtisiologie                الصدرية  األمراض 

 

 العامة الجراحة مصلحة

 01 82 العامة الجراحة

  08 العظام جراحة

 01 01 األطفال طب مصلحة      

 وأمراض التوليد مصلحة
 النساء

 00 التوليد

88 

01 

 النساء أمراض

 81 81 االستعجاالت مصلحة

 01 01 الدم تصفية ةمصلح

ت عؾمُت وزاث٤ :اإلاهضع                                           ت اإلاىاعص إلاضًٍغ  .باإلاؿدكٟى البكٍغ

 

 

ت  2011 جلمؿان، لىالًت الا٢لُم ًئتو جسُُِ مضًٍغ

ت 268 .  2011 جلمؿان، بىالًت والؿ٩ان الصخت مضًٍغ
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت دؽفائُتالاظ العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

 :مً جخىىن  فهي وبزلً

 للخىىٍم مصالح 4

167 

  العام الطب

  العامت الجشاخت

  ألاطفاٌ طب

  الخىلُذ

  والطىاسئ  الاظخعجاالث مصلخت 

  الذم جصفُت مصلخت 

  مً مىىن  جلني حىاح 

  .الجشاخُت  للعملُاث غشف 4 ًظم الجشاخُت ثالعملُا حىاح         

 الطبي الخصىٍش كعم          

 للذم ببىً مضود الطبُت للخدالُل مخخبر          

ت صُذلُت             مشهٍض

 بالشخصُت جخمخع ئداسي  طابع راث عمىمُت همإظعت اللاهىهُت الىاخُت مً املعدؽفى وحعخبر

 والاظخلالٌ املعىىٍت

 . الىالي لىصاًت جخظع وهي ملاليا

  الععت  باب ، بىظعُذ بني ، مغىُت هي دوائش 4 ٌ الصخُت الاخخُاحاث املعدؽفى هزه وحغطي   

 .مهُذي بً مشسىى وهزا      

 واملدذد بمغىُت إلاظدؽفائُت العمىمُت للمإظعت الخىظُمي الهُيل ًظهش املىالي الؽيل خالٌ مً و

 كشاس بمىحب

 2009 دٌعمبر 20 ٌ املىافم 1431 مدشم 03 في املإسخ واملالُت الصخت وصٍشي  بين مؽترن وصاسي 

 املدذد

 .الاظدؽفائُت العمىمُت للمإظعاث الذاخلي للخىظُم
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

 للمإظعت الخىظُمي ُيلالهاملطلب الثالث   

 بمغىُت خمذون  ؼعبان إلاظدؽفائُت العمىمُت للمإظعت الخىظُمي الهُيل :( 2 – 4)  سكم الؽيل

 

  

 

 

 

 

 

 الميزانية مكتب -
                 القبول مكتب                     البشرية الموارد تسيير مكتب                      والمحاسبة

 مكتب التعاقد                 العمومية الصفقات مكتب

 ومتابعة تنظيم مكتب                           التكوين مكتب  العامة الوسائل مكتب

 

 

 الضازلي للخىُٓم اإلادضص 2009  صٌؿمبر 20 ٫ اإلاىا٤ٞ 1431 مدغم 03 في اإلااعر واإلاالُت الصخت لىػٍغي  اإلاكتر٥ الىػاعي  ال٣غاع :اإلاهضع

 .ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت للماؾؿاث

 المدير

 الطبي سمجللا

 االداري سمجللا
 العام التنظيم مكتب

 البشرية للموارد الفرعية المديرية والمواد للوسائل الفرعية المديرية

 العامة األمانة

 االتصال بمكت

 الصحية للمصالح الفرعية المديرية لصيانة الفرعية المديرية

 صيانة مكتب
 التجهيزات

 الطبية

جهيزاتت صيانة  
 المراقبة
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

 طل٪ في ٌؿاٖضه الٗمىمُت اإلااؾؿت لهظه بالهٝغ آلامغ ٌٗخبر ٞهى اإلاؿدكٟى حؿُير ٖلى اإلاضًغ ٌكٝغ

 بصاعي  مجلـ

ت وهُئت  الُبي اإلاجلـ في جخمثل اؾدكاٍع

 : مً ألازير هظا ًخ٩ىن 

 الُبُت اإلاهالر مؿاولي -

 الهُضلي -

 ألاؾىان حغاح -

 ػمالءه ٢بل مً مىخسب الُبُين الكبه ًٖ ممثل -

 : والؾُما ٞيها والخ٣ني الُبي عؤًه وببضاء اإلااؾؿت ج٣ىم التي اإلاؿاثل ٧ل بضعاؾت الُبي اإلاجلـ ٩ًل٠

 الُبُت اإلاهالر بين الىُُْٟت والٗال٢اث لخىُٓما -

 بلٛائها ؤو َبُت هُا٧ل بوكاء -

- ٘  هُئتها وبٖاصة الُبُت اإلاهالر وبىاء الُبُت بالخجهيزاث اإلاخٗل٣ت البرامج مكاَع

 الؾُما وؾيرها اإلااؾؿت جىُٓم جدؿين قاثنها مً التي الخضابير ٧ل ا٢تراح الُبي للمجلـ ًسى٫  ٦ما

 الٗالج مهالر

يخسب والى٢اًت  للخجضًض ٢ابلت ؾىىاث 03 جضوم إلاضة للغثِـ وهاثبا عثِؿا ؤًٖاثه بين مً اإلاجلـ هظا ٍو

 : مً ؤلاصاعي  اإلاجلـ ًخإل٠ خين في

 عثِؿا الىالي ًٖ ممثل  -

 اإلاالُت بصاعة ًٖ ممثل  -

 الا٢خهاصًت الخإمُىاث ًٖ ممثل  -

 الاحخماعي الًمان هُئاث ًٖ ممثل  -

 الىالجي الكٗبي لـا ًٖ ممثل  -

 اإلااؾؿت م٣غ البلضي الكٗبي لـا ًٖ ممثل  -

 ػمالئه ًيخسبه الُبُين اإلاؿخسضمين ًٖ ممثل  -

ا٢ه ٢بل مً مىخسب َبُين الكبه ًٖ ممثل  -  ٞع

 الٗما٫ ًٖ ممثل  -

 الُبي اإلاجلـ عثِـ  -
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ل اكعلى  هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

 :على التداول مهام اإلداري للمجلس توكل حني يف
 اإلااؾؿت ميزاهُت مكغوٕ -

ت الخؿاباث -  الخ٣ضًٍغ

 ؤلاصاعي  الخؿاب  -

-  ٘  الاؾدثماع مكاَع

-  ٘  للماؾؿت الضازلي الخىُٓم مكاَع

 للماؾؿت الضازلي الىٓام  -

 والخإمُىاث الاحخماعي الًمان هُئاث الؾُما اإلااؾؿت قغ٧اء م٘ اإلابرمت ٗالجال بخ٣ضًم اإلاخٗل٣ت ال٣ٗىص  -

 ألازغي  والهُئاث اإلادلُت والجماٖاث الا٢خهاصًت

 اإلاغا٣ٞت والخجهيزاث ونُاهتها الُبُت والخجهيزاث البُاهاث لخٟٔ الؿىىٍت البرامج  -
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

  :املعدؽفىوهفلاث   مىاسد ويالثا بدثامل

ت املىاسد املطلب الاٌو -   : البؽٍش

 : يلي كما يتوزعون ، العلمية مهتومؤهال مهتكفاءا باختالف ، مستخدما 490 املستشفى تضم
ت اإلاىاعص جىػَ٘  :( 2 – 4)   ع٢م لجضو٫ ا              3102 ٫ خمضون  قٗبان بمؿدكٟى البكٍغ

     
                    

ت عؾمُت وزاث٤ :اإلاهضع                                                      ت اإلاىاعص إلاضًٍغ  .باإلاؿدكٟى البكٍغ

 
 
 
 

 العدد التخصص المستخدمون

 عامني أطباء يالطب الطاقم
 

03 

 10 أسنان جراح
 صيديل

 
10 

 82 أخصائيني أطباء

 شبه الطاقم
 الطبي

  ممرض شهادة دولة 
 

858 
 

 مؤهل ممرض

 التمريض مساعدي

 موظفي األمانة، املدير، )املديريات خمتلف اإلداري الطاقم
 (…املديريات

80 

  (...…الغسيل ف،التنظي اإلطعام،)املصاحل خمتلف المهنيون العمال
 
 

082 
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الشابع :   الفصل ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

  : مصادس الخمىٍل املعدؽفى املطلب الثاوي 

 :املعدؽفى ئًشاداث -أ-

 اإلااؾؿت، لهظه الخمىٍل مهاصع مسخل٠ اؾخسالم وؿخُُ٘ للمؿدكٟى الدؿُير ميزاهُت زال٫ مً

 ٩لبك واإلاىػٖت

 :هجض بط آزغ، بلى مهضع مً ومسخل٠ مخٟاوث

   الضولت مؿاهماث 

  الاحخماعي الًمان هُئاث مؿاهماث 

 الجٟا٢ُاث الخايٗت الخضمت بٗىىان الاحخماعي للًمان الىَني الهىضو١  مً الىاعصة ؤلاًغاصاث 

 .(.… ؿدكٟىباإلا اإلاٍغٌ وجىىٍم ب٢امت ألاقٗت، الخدالُل، الٗالج، ٦مضازُل ؤزغي  مىاعص 

 

  2016 املالُت للعىت املعدؽفى جمىٍل مصادس  : 4 – 4  سكم الؽيل                 

 

 
  

 2011 لؿىت خمضون  قٗبان ؤلاؾدكٟاثُت الٗمىمُت للماؾؿت اإلاالُت اإلايزاهُت :اإلاهضع

 

 

 

 2016توزيع ايرادات المستشفى 

 مساهمة الدولة

 مساهمة صندوق الضمان االجتماعي 

 مساهمات ص ض إ على اساس االتفاقيات

 موارد اخرى
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

 مخخلف جمُيز وعخطُع 2011 لعام املالُت امليزاهُت ئلى دائما بالعودةاملستشفى   هفلاث املطلب الثالث :

ً 10 ئلى امللعمت الىفلاث ٌ  في هلخصها والتي أبىاب ئلى بذوسها ملعمت عىاٍو  :املىالي الجذو

 3102 لؿىت الى٣ٟاث ػَ٘جى  2 – 4   ع٢م الجضو٫                             

 التوزيع نسبة (دج)المخصصة اإلعتمادات النفقات تعيين
(%) 

 58,35 290.000.000.00 املستخدمني نفقات

 1,00 930.000.00 التكوين نفقات

 8,81 23.000.000.00 التغذية 

 80,38 131.000.000.00 الطيب االستعمال ذات واملواد األدوية

 0,80 8.000.000.00 النوعية   نفقات االعمال الوقائية

 8,81 23.000.000.00 الطبية واألدوية العتاد

 0,01 34.500.000.00 الصحية اهلياكل صيانة

 5,28 32.000.000.00 نفقات اخرى لتسيري

 1,30 5.300.000.00 خدمات اجتماعية 

 11 00 العلمي البحث نفقات

 %100 547.730.000.00 النفقات جمموع

 
 6102 لسنة للمستشفى املالية امليزانية :المصدر                                      
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى  الجضائٍش

 

٠ جليها (% 52.95 ) اإلاؿخسضمين إلاهاٍع٠ الطخم اإلاالي الىػن هى هىا الاهدباه ٌكض الظي الص يء  مهاٍع

ت قغاء   5.84  وه٣ٟاث والهُاهت الخٛظًت ؤ٢ؿام زم ومً (% 23.92 ) الُبي الاؾخٗما٫ طاث واإلاىاص ألاصٍو

 ألاصبُاث 4.20 ) ٦ظل٪ الدؿُير % ،6.30 % ، بمسخل٠ حاء ما لىا جا٦ض اإلاُُٗاث هظه بن( الخىالي ٖلى

 ؤٖباء بٗض مً الثاهُت اإلاغجبت جدخل ؤلامضاص ؤوكُت ؤن ٧ىن  في ًخجؿض ما وهى الثاوي الٟهل في بليها اإلاخُغ١ 

 . بهاالخام  اإلاالي الٗبء خُث مً اإلاؿخسضمين
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ل لىاكع هعُىت ملغىُت الاظدؽفائُت العمىمُت ملإظعت      الفصل الشابع :   ت الصخُت املإظعت في الخمٍى      الجضائٍش

 :الخاجمت   

 

 الخٟي الجاهب ٞيها ٖالجىا خمضون، قٗبان الكهُض إلاؿدكٟى مُضاهُت صعاؾت بلى الٟهل ظاه في جُغ٢ىا

 .جدضًض الى٣ٟاث و اإلاىاعص اإلاالُت للماؾؿت بازخالٞها في واإلاخمثل الصخُت للخضماث والضاٖم

 زال٫ مً ألازير في اؾخسلهىاه الظي الص يء .منها واخضة ٧ل في اإلاخبٗت ؤلاحغاءاث مسخل٠ بلى حٗغيىا ؤًً ،

ت ؾىاءا ألا٢ؿام مسخل٠ ٖما٫ م٘ وم٣ابالجىا مٗاًىدىا  مً صوعٍت حٗلُماث هىا٥ ؤن الُبُت ، ؤلاصاٍع

 لل٣ى٫  ًضٞٗىا ما وهظا.خضي ٖلى وكاٍ ٧ل حٗالج ول٨نها للمىاعص ؤ٦ثر وع٢ابت جدب٘ بلى جضٖى الىنُت الىػاعة

 ج٩امل مغخلت بلى ونل الظي الهىاعي لاالخمىٍ ٨ٖـ ٖلى البضاثُت مغخلخه في ًؼا٫ ال الهخي جمىٍل بان

 واإلاىعص اإلاىخج بين الخيؿ٤ُ ًىٗضم الهخي ال٣ُإ ٟٞي.الخمىٍل  ؾلؿلت في الٟاٖلين بين ألاوكُت

 ٖلى ؾلبا ٌٗىص بك٩ل الهُضالهُت اإلاىاص في اإلاخ٨غعة الىٟاط خاالث مىسال٫ حلُا ًٓهغ ما وهى واإلاؿتهل٪

ٌ اعي ٖلى وبالخالي اإلا٣ضمت الخضمت مؿخىي   بلى الصخُت اإلاىٓىمت ؾعي وهى سجلىاها ؤزغي  ه٣ُت .اإلاٍغ

 الضازلُت ألا٢ؿام بين الخيؿ٤ُ في حؿاٖض مخُىعة مٗلىماجُت لبرامج بخبىيها اإلاٗلىماجُت ؤهٓمتها ٖهغهت

 . للمؿدكٟى
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 عامتالخاجمت  ال
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 الخاجمت العامت:

 خاجمت  عامت 

 

 للُض والظهىُت الًٗلُت ال٣ضعاث وحٗؼػ  جضٖم ألجها الا٢خهاصًت الخىمُت في الصخت صوع  الا٢خهاصي ٨غالٟ ًا٦ض

 ؤ٦ثر وججٗلها ؤلاهخاج ٖملُت مىانلت ٖلى حؿاٖضها زم ومً وجغ٢ُتها، ٖليها اإلاداٞٓت في حؿاهم وبالخالي الٗاملت

ٗخبرها .بهخاحُت  ًخدمل الظي هى الاؾدثماع هظا مً اإلاؿخُٟض ٞان وه٨ظا واإلاجخم٘، الٟغص مىه ٌؿخُٟض اؾدثماعا َو

 ؤٖباءه 

 ٖلى اإلاُب٣ت الا٢خهاصًت اإلاٟاهُم ل٩ل بزًاٖها الهٗب مً ججٗل الخهىنُاث ببٌٗ الصخُت الخضمت جخميز

 .الؿى١  ل٣ىي  ٧لها زايٗت لِؿذ ٞهي وبالخالي ألازغي، الا٢خهاصًت ال٣ُاٖاث زضماث

ٓهغ الضعاؾت، ٞترة زال٫ جدؿىا غالجؼاث في للؿ٩ان الهخي الىي٘ ٖٝغ ل٣ض  اإلااقغاث جدؿً زال٫ مً طل٪ ٍو

 ببلضان م٣اعهت مٗى٢اث مً ٌٗاوي الهخي ال٣ُإ ماػا٫ ل٨ً .بظلذ التي الجهىص ًٖ الىاحم ال٨مُت الصخُت

 و٦ظل٪ َاثلت، ؤمىالا اإلاجخم٘ ج٩ل٠ التي والخُيرة اإلاؼمىت لألمغاى باليؿبت زانت الضزل، مخىؾُت ؤزغي 

 باليؿبت الصخُت الخضماث ٖل الخهى٫  نٗىبت في ًدؿبب الظي الاؾدكٟاثُت اإلايكأث جىػَ٘ في لجهىي ا الخلل

ً في اإلاؿخمغة والاه٣ُاٖاث للبٌٗ، ت، الخمٍى  .اإلا٣ضمت الصخُت ؾىء الخضماث هظا بلى ي٠ باألصٍو

 واإلااصًت اإلاالُت صاإلاىاع  اؾخٗما٫ وؾىء للصخت اإلاسههت ألامىا٫ وي٠ٗ الخىُٓم ؾىء ؾببها اإلاٗى٢اث هظه ٧ل

ىُت للصخت اإلاسهو الخام الضازلي الىاجج ؤن الضعاؾت بُيذ خُث ا، % 144 اإلاخىؾِ في ًخجاوػ  لم الَى  ؾىٍى

م ولبىان جىوـ مثل اإلاخىؾِ الضزل طاث ألازغي  البلضان ببٌٗ م٣اعهت يُٟٗت حٗخبر اليؿبت هظه  ٖضص ؤن ٚع

 ج٣ل ال خهت بخسهُو جىص ي الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ؤن الٗلم م٘ الجؼاثغ، في الؿ٩ان ٖضص مً ؤ٢ل ؾ٩اجها

 .الخام الضازلي الىاجج مً %2 ٖلى

ل باليؿبت ىت ؤن الضعاؾت بُيذ ٣ٞض الىَىُت الصخت ه٣ٟاث لخمٍى ليها % 14 ألا٦بر الجؼء حُٛي الضولت زٍؼ  ٍو

 مما ؤ٦بر ألاؾغة لهاجخدم التي للصخت الىَىُت الى٣ٟت ٞان طل٪ وم٘ .% 22 ألاؾغ زم % 12 الاحخماعي الًمان

م اإلاخ٣ضمت البلضان في ألاؾغ جخدمله م٨ً الجؼاثغ، في الٟغصي الضزل مً ب٨ثير ؤ٦بر ٞغصي بضزل جخميز ؤجها ٚع  ٍو

ٟت ٢ُمت في بالخجاوػاث طل٪ جٟؿير ير الخام ال٣ُإ في اإلاُب٣ت الخٍٗغ  ؤن الٗلم م٘ للمغا٢بت، الخايٗت ٚو

ًاث ٟت ؽؤؾا ٖلى جخم الاحخماعي الًمان حٍٗى  .ألاؾغة جخدمله ما عب٘ جخجاوػ  ال والتي ، 0147 ؾىت خضصث حٍٗغ
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 كائمت املشاحع 
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     املشاحع:كائمت 

 باللغت العشبُتكائمت املشاحع 

 الىخب - 

ت صاع ،"الث٣افي  و الاحخماعي البٗضیً بين الٗامت الصخت "، نالر خؿً مدمىص اإلاخي ٖبض.ص  - 0      اإلاٗٞغ

 2003 ، (مهغ) لليكغ،الؼاعیُت الجامٗیت

 ، اليكغ و لل٨خاب  ال٨خامت صاع ، " الجؼاثغیت الٗمىمیت اإلاؿدكٟیاث بصاعة" ، خاعوف الضیً هىع  .ص  - 3 

 200 صیؿمبر الجؼاثغ، ، ألاولى الُبٗت

ال٣ضؽ الؼ٢اػی٤  ،م٨خبت الثاهیت الُبٗت (،" الصخیت الخضماث ا٢خهاصیاث"، الضمغصاف َلٗذ  - 2 

 199 2مهغ

ایت و الٗامت الصخت "الؿیض عمًان، الهضی٣ي ٖثمان ؾلىي .ص  - 4   "الاحخماعي اإلاىٓىع  الصخیتمً الٖغ

ت صاع ،  - -20مهغ) ؤلاؾ٨ىضعیت ، لليكغ الجامٗیت اإلاٗٞغ

ت اإلاٟاهُم بَاع في مخ٩امل مىهج– والُبُت الصخُت اإلاىٓماث بصاعة ، الغب حاص مدمض ؾُض - 2   ؤلاصاٍع

 1997 ال٣اهغة،  الٗغبُت، نهًتال ،صاع الخضًثت

ت اإلاٟاهُم بَاع في مخ٩امل مىهج– والُبُت الصخُت اإلاىٓماث بصاعة الغب، حاص مدمض ؾُض - 2   ؤلاصاٍع

ت ، صاع الخضًثت  ؤلاؾ٨ىضعیت ، لليكغ الجامٗیت اإلاٗٞغ

 3112الثاهُت،  الُبٗت الجؼاثغ، الٗامت، اإلادمضًت صاع اإلااؾؿت، ا٢خهاص ٖضون، صاصي هانغ  - 2 

س ي -2   الصخُت اإلاىٓىمت بنالح بَاع في ٞٗالُخه ومضي الجؼاثغ في الهخي ؤلاهٟا١ جُىع  - ؤؾماء صَع

  3104 و الخىػی٘،الجؼاثغ لليكغ الىَىیت الكغ٦ت    2013 2004 زال٫  

ایت و الٗامت الصخت في مضزل" ، الهضی٣ي ٖثمان ؾلىي  .ص - 2  الجامعي اإلا٨خب  " الاحخماٖیت الٖغ

 0222مهغ ) ،ؤلاؾ٨ىضعیت الخضیث

غوخاث مظ٦غاث  -  الَا

 لىیل مظ٦غة ، جمىیلھا في الىٓغ بٖاصة زال٫ مً للصخت الىَىیت اإلاىٓىمت بنالح َاع١، م٣ضم    - 01

 الجؼاثغ حامٗت ، ؤٖما٫ بصاعة ٕٞغ ، الا٢خهاصیت .الٗلى  في اإلااحؿخير قھاصة

 الٗلىم في ماحؿخير قھاصة لىیل مظ٦غة ، تالاؾدكٟاثی اإلااؾؿاث مالیت و ،بصاعة ؾىاء ػیضان - 00 

  171 م ، 2002  2001الجؼاثغ حامٗت حؿیير، ٕٞغ ، الا٢خهاصیت

 الجؼاثغ، في الصخیت الخضماث ؤصاء ٖلى الٗمىمیت الصخت جمىیل َغ١  آزاع ج٣ییم ٖضیلت، ٖلىاوي - 03 

 ، 2004 ، بؿ٨غة ،حامٗت حؿیير ٕٞغ ، الٗلىم الا٢خهاصیت في ماحؿخير عؾالت
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     املشاحع:كائمت 

 ٕٞغ ا٢خهاصیت، الٗلىم في ماحؿخير عؾالت الجؼاثغ، في الصخت جمىیل و جسُیِ لي، حیال ؤمير - 02 

 2001  2000 الجؼاثغ حامٗت جسُیِ،

باء إلاىا٠٢ جدلُلُت صعاؾت( الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ عخُمت، خىال٠ - 04  اإلاؿدكٟى في واإلاغض ى ألَا

 جلمؿان بال٣اًض ب٨غ ؤبى حامٗت ، 133 م 2010 .ص٦خىعاه،  ؤَغوخت ،)بخلمؿان الجامعي

 بصاعة ٕٞغ ماحؿخير، مظ٦غة الجؼاثغي، الهخي ال٣ُإ في الكاملت الجىصة بصاعة مىيرة، ُُٖت بً - 02 

ما٫ لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ألٖا    2008 الجؼاثغ، حامٗت / 170 م ، 2009 .الدؿُير  ٖو

 بصاعة ٕٞغ ماحؿخير، مظ٦غة الجؼاثغي، الهخي ال٣ُإ في لتالكام الجىصة بصاعة مىيرة، ُُٖت بً - 02 

ما٫ لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ألٖا    2008 الجؼاثغ، حامٗت / 170 م ، 2009 .الدؿُير  ٖو

 ،اليكغیاث ،اإلاجالث الخ٣اعیغ،اإلا٣االث -

غ ؾلؿلت اإلاؿدكُٟاث، بصاعة الٗاإلاُت، الصخت مىٓمت - 02   الصخت ت،مىٓم 395 ع٢م الٟىُت الخ٣اٍع

 1980 ؾىَؿغا ، الٗاإلاُت

ت الجمهىعٍت - 02    الجلؿاث الجؼاثغ، الصخت، وػاعة الصخت، مُثا١ الكٗبُت، الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ

 26 للصخت /27/ 05 م ألامم، ٢هغ ، 1998 ماي 28 .الىَىُت

 .  حىٍلُت 06 الٗضص البرإلااوي، ال٨ٟغ مجلت ألامت، مجلـ ؤمام الخ٩ىمت بغهامج ألامت،، مجلـ - 02    

2004 

 الؿُاؾت صٞاجغ مجلت ،(م٣اعبت جدلُلُت صعاؾت) الجؼاثغي  ال٣اهىن  في الصخت في عمًان،الخ٤ ٢ىضلي - 31 

 2012 حاهٟي ، 06 الٗضص بكاع، ال٣اهىن،حامٗت و

 و الا٢خهاصیت الٗلىم ٧لیت ، جغبو ج٣غیغ ، الاحخماٖیت للخإمیىاث الىَني الهىضو١  ؤما٫، نٛير  - 30 

 2003 الجؼاثغ، حامٗت صولي، - 05 م ،2004 .ا٢خهاص  ٕٞغ حؿیير ٖلىم

 ٢ىاهين و مغاؾُم  -

ل 30 في اإلااعر 034 21ع٢م   الخىُٟظي اإلاغؾىم بمىحب - 33     9 1990 ؤٍٞغ

 100 - 1990 حىان 23 في اإلااعر ( 111 . 90)  ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم بمىحب  - 32 

 1974 حىان 13 في الهاصعة 0 74 ع٢م ٢اهىن  بمىحب - 34  

  102 - /199712/12 في اإلااعر97 -467  .ع٢م  الخىُٟظي اإلاغؾىم - 32  

   – 2007 ؾىت ماًى اإلاىا٤ٞ 1428 ٖام ألاولى حماصي 2 في اإلااعر 041ع٢م  الخىُٟظي امغؾىم ٢غاع - 32   

 ؾىت ماًى إلاىا٤ٞا 1428 ٖام ألاولى حماصي 2 في اإلااعر 14012 ع٢م   الخىُٟظي اإلاغؾىم ٢غاع - 32  

2007 . 
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 بوكاء ٢ىاٖض بخجضیض ،اإلاخٗل٣ت 1997 صیؿمبر 02 في ماعزت 422 97 ع٢م الخىٟیظیت اإلاغاؾیم - 32 

 1- - 465- 466- . الصخیت الھیا٧ل

  265 - الٗالج بمجاهُت اإلاخٗل٤ و 1973 صٌؿمبر 28 في الهاصع 7822 ع٢م ألامغ - 32 

الُبیت  اإلاؿاٖضة ه٣ٟاث في اإلادلیت الجماٖاث مؿاھمت مضي ، اإلاخًمً  1974 74 ع٢م  اإلاغؾىم - 21 

  2- - 16 في اإلااعر 01 /01/ الاحخماٖیت  

 في الضولت مؿاھمت إلاضي اإلاخًمً 0222 03 32في  اإلااعر 02-22ع٢م  الدكغیعي اإلاغؾىم - 20 

 الُبیت اإلاؿاٖضاث

 حشائذ مىاكع اهترهذ  -

ضة - 23  3ع٢م  ،ملخ٤ 11 ،م 30 ،الٗضص 2002 ماي 30 ، تالجؼاثٍغ للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ

 

 الاوساق بدثُت و مذخالث  -

ض - 22   ألاؾالُب في الؿاصؽ الٗغبي اإلااجمغ وؤوعا١ بدىر ٢غن، هه٠ في والصخت الُب خمؼة، ٍػ

مبر ال٣اهغة، ."والُبُت الصخُت الخضماث جمىٍل" قٗاع جدذ اإلاؿدكُٟاث إلصاعة الخضًثت  2007 هٞى

 باللغت  الفشوعُت  كائمت املشاحع

1 - Micheal E.Porter, Competitive advantage - Creating and sustaining superior performance, 

The free press USA, 1998 

 2  -  Linda Rouleau, Théorie des organisations : approches classiques, contemporaines      et 

de l’avant-garde Presses de l’université du Québec, Canada, 2007 

 3 -  Joël De-Rosnay, Une approches multidimensionnelle de l’homme textes issus des 

travaux du congrès du 4-, 

4 - Billy J.Hodge and al, Organization Theory : a strategic approach , Prentice Hall ,New 

jersey, Fifth edition, ESF Editeur ,Paris, 1991 1996 

 5 - Robin Fortin, Comprendre la complexité : introduction à la méthode d’Edgar Morin, les 

Presses Universitaires de Laval , l’Harmattan ,CANADA , 2eme édition, 2005 
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     املشاحع:كائمت 

6 - Jonathan S.R and al, Managing health services organizations, Health Professions Press, 

USA, Third edition, 1992 

 7 - Sheila Twinn and al , Community health care nursing: principles for practice , Elsevier 

Health Sciences  

8 - Penalva J. M, La modélisation par les systèmes en situations complexes. Paris, Université 

de Paris XI - Paris Sud. Ph.D,1997, d’après SABER ALOUI . op.cit  

 9 - Michel Bonami, Bernard de Hennin, Jean-Michel Boqué, Management des systèmes 

complexes: Pensée 

 10 - systémique et intervention dans les organisations, De Boeck université, Bruxelles , 1ere 

édition 2eme tirage 1996 

 الاطشوخاث مزهشاث  

 1 - des activités logistiques au sein d’un établissement de santé : cas du service de 

stérilisation, Thèse de Doctorat, Institut Polytechnique de Grenoble, 2009 

 2 - Said Kharraja, Outils d’aide a la planification et l’ordonnancement des plateaux medico-

techniques, Thèse de Doctorat, Université Jean-Monnet, 2003 

 3 - a la planification et l’ordonnancement des plateaux medico-techniques, 

Thèse de Doctorat, Université Jean-Monnet de Saint-Étienne  3112  

4 - Saber Aloui , Contribution à la modélisation et l'analyse du risque dans une 

organisation de santé au moyen d'une approche système , thèse de Doctorat ,Ecole des 

Mines, Paris, 2007 

5 - Sondes HAMMAMI, Aide à la décision dans le pilotage des flux matériels et patients d’un 

plateau medicotechnique, Thèse de Doctorat , Institut National Polytechnique de Grenoble 

,2006. 
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     املشاحع:كائمت 

 6 - Lorraine Trilling, Aide à la décision pour le dimensionnement et le pilotage de ressources 

humaines mutualisées en milieu hospitalier, Thèse de Doctorat, Institut National des 

Sciences Appliquées de Lyon,2006 

7 -  Aïda JEBALI, Vers un outil d’aide à la planification et à l’ordonnancement des ressources 

dans les services de soins , Thèse de Doctorat, Institut National Polytechnique de Grenoble, 

2004 

 ،اليؽشیاث ،املجالث الخلاسیش،امللاالث

 1 - Marcon Eric, Dimensionnement des ressources des plateaux médico-techniques des 

établissements 

 2 - hospitaliers. production de soins et Logistique hospitalière,Journal Européen des 

Systèmes Automatisés, volume 38, n° 06/2004, Lavoisier, 2004 

 3- Groupe pour le développement socioéconomique, A la recherche d’un investissement 

public de qualité , 

 4 - Rapport n° 36270-DZ ,une revue des dépenses publiques , Document de la Banque 

mondiale, vol 1, 15-09- 2007, 

 5 - A.T.Kearney, Improving medicine supply chain, rapport du Cabinet de consultants 

A.T.KEARNEY, USA, 2004 

 حشائذ مىاكع اهترهذ 

 

 1 - Ministre de la santé et de la population, développement du système national de santé : 

stratégie 

 2 - perspective, mais 2001. http://www.Ands.DZ./systéme de santé htm 

 3 - Jean-François Vautier, Systèmes complexes, document disponible sur le 

site:www.techniques-del’ingenieur. fr , consulté le 01-05-2010. 

4http://www.univnancy2.fr/COLLOQUES/METAMORPHOSE_06/fichiers_PDF/MANNARI

NI.pdf, consulté le 13-06-2010. 
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ش   جلاٍس

1 - Le ministère de la santé et de la population , Rapport national sur le développement du 

système national de la santé ,Alger , mai 2006 

 2 - 70 Normes ISO 9000 version 2000, relatives aux systèmes de management de la qualité. 

71 Vigneron E, Santé et territoire, la documentation Française, Paris 2000 , d’après Houda 

Tlahig  

 3 - Service Evaluation Hospitalière, Mise en place d’un programme d’amélioration de la 

qualité dans un établissement de santé, principes méthodologiques , Agence 

Nationale d’Accréditation et d’Evaluatio  
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 :امللخص

م خماص مً بالٚغ ال ال٣ُاٖاث لهظه الضولت وحهتها التي الطخمت اإلاالُت الٖا
ّ
 هظه ؤن وهى اإلاالخٔ الص يء ؤن ب

ذ ٢ض ال٣ُاٖاث  هل طل٪؟ ًغح٘ ما بلى بالخالي و الخىمىي  مؿاعها حٗغ٢ل ازخالالث حٗٝغ ماػالذ و ٖٞغ

 بمباصعاث جضُٖمها ًجب لم ما الكاملت الخىمُت لخد٤ُ٣ ٧اُٞت ٚير ؤنبدذ الخ٩ىمُت الجهىص ؤن ل٩ىن 

خماصاث لهظه الدؿُير ؾىء بلى ؤم جىُٟظا، و جمىٍال،بٖضاصا (الخام ال٣ُإ َٝغ مً) زانت  هدُجت الٖا

 َلب هدى الاصاعاة اٞذ ؤمام ،زانت الٗامت ألامىا٫ لخى٠ُْ الٗلمُت والبرمجت اإلاالي الخسُُِ اوٗضام

ض خماصاث مً اإلاٍؼ  .جظ٦غ مغصوصًت ؤي صون  الٖا

 جٟخ٣غ الجؼاثغ ؤن ماصام ًدهل لً ٚيرها و (الخٗلُم و الصخت) ال٣ُاٖاث هظه جىمُت ؤن ال٣ى٫  زالنت و

ؼ ٖبض الغثِـ ؾُاصة ٞسامت نغاخت ٖىه بغٕ ما وهى الغقُض الخ٨م طاث الخضًثت الضولت لؿماث  الٍٗؼ

ل 27 في إلاىاَىُه زُابه في بىجٟل٣ُت  ابصاع في مٍغًت بالٟؿاص مٍغًت الضولت بن :ب٣ىله 1999 اٍٞغ

 مٍغًت ٖليها ع٢ابت ال التي باالمخُاػاث مٍغًت الؿلُت في الىٟىط و الخٗؿ٠ و اإلادؿىبُت و باإلاداباة

٤ ًخم لم ما اإلايكىصة ؤهضاٞه ًد٤٣ لً بنالح ؤي بن ٖلُه و "عإ ال و هاه بال بها و ألامىا٫ بدبضًض  ؤؾـ ٞو

 .الكٟاُٞت مًمىن  في جهب هؼحهت

 

Summary: 
Despite the huge financial dependence of the state on these sectors, but what is noticeable is 

that these sectors have known and are still known imbalances hampering their development 

path and therefore what? Is it because government efforts are insufficient to achieve 

comprehensive development unless they are to be supported by private initiatives (by the 

private sector) to finance, prepare and implement, or to mismanagement of these funds due 

to lack of financial planning and scientific programming for the employment of public funds, 

Request more credits without any little cost-effectiveness. 

To sum up, the development of these sectors (health and education) and others will not 

happen as long as Algeria lacks the characteristics of a modern state with good governance, 

which was explicitly expressed by His Excellency President Abdelaziz Bouteflika in his 

address to his citizens on 27 April 1999: A patient in the administration of favoritism and 

favoritism and arbitrariness and influence in the Authority sick privileges that are not 

controlled by the waste of money and without any Naha and no sponsor "and that any 

reform will not achieve its desired goals unless it is based on fair grounds in the content of 

transparency. 

 


