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  معهد باستور تو�س 
 

0TP0Fتم تأسيس معهد باستور تو�س

(1)
P0T  تتم حدداه  بووب  امر الع�� املؤّرخ . 1893خالل سنة

    املؤّرخ �� 1958لسنة  35ت�تو�� املعهد تفقا للفصل الثالث من القانون عدد . 1900فيفري  14�� 

  بالناا  اسا��ي ملعهد باستور تو�س كوا تّم حتوام  بالقانون عدد  1958 مارس 15
ّ
لسنة  20تاملتعل

تهو ��دف ح�� . مهوة ماارر  ابحاث العلوية دس  أسالي  باستور  1987ماي  18املؤّرخ ��  1987

ه  ابحاث ح�� ت��دف ه .الاحث �� امراض السوّية تالطفيلّية بالنساة ح�� البشر تا�حيوانات تالنااتات

 . تلاية دابيات الاالد الوننية �� ميدان علم امراض ا�خاّصة ��ا
 

كوا عهد ح�� املعهد بوهوة حنزاج بويأل ابحاث تالتحاليل تاكتشافات العلوية ال�ي ��ّم 

تيساهم املعهد �� التعليم . الححة العوومية للبشر تا�حيوانات أت النوو اقتصادي للاالد التو�سية

العا�� �� مزال الطر  ا�ررهومية تالطفيلية تالييويايية أت الطر  اخرى املنطاقة ع�� الط  البشري 

 . تالايطري تالفال��
 

سالف الهكر ديث تم  1987لسنة  20ت�عّزجت صالديات املعهد بووب  القانون عدد 

0TP1Fتلليف  بتور�د التالقي  تامصال ت�واعث التزاتب

1(2)
P0T  حاافة ح�� مراقاة اتزار �� هه  املواد

ح�� الصيدلية املركز�ة للاالد التو�سية تذلك  2005تاستعوالها ح�� أن توت حدالة النشاط امله�ور سنة 

  بتور�د التالقي  تامصال  2005أتت  4املؤّرخ ��  2005لسنة  75بووب  القانون عدد 
ّ
تاملتعل

 . ت�واعث التزاتب تمراقا��ا
 

  بإدداث  1994نوفو��  21املؤّرخ ��  1994لسنة  121��ى القانون عدد ت�وقت
ّ
تاملتعل

 . مؤّسسات عوومية للححة، أصا  املعهد مؤّسسة عوومية للححة خااعة إلرراف تجار  الححة
 

20040TP2Fبانفي  26ت�تضون املعهد بووب  قرار تج�ر الححة املؤّرخ �� 

(3)
P0T 48  قسوا نايا تذلك

تم حددا��ا بووب  قرار تج�ر التعليم العا�� تالاحث العل�ي تتج�ر الححة  مخابر بحث 9ح�� بان  

تأتت أساسا من  2014د �� سنة .  5,300ت�لغت املوارد الهاتية للوعهد . 2012أكتو�ر  24املؤّرخ �� 

تامصال العالبية  ت�شاط حنتاج التالقي ) د.  1,061(ت�شاط التلقي  ) د.  2,498(�شاط التحليل 

 . د.  1,413تفعت خالل نفس السنة ح�� أما املوارد املخصصة للاحث فقد ار ). د.  1,727(
 

                                                           
 .فيوا ي�� املعهد (1)

(2) Réactifs  

  بضاط عدد أقسا  معهد باستور تصاغ��ا تناقة استيعا��ا (3)
ّ
 .املتعل
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ي النشاط العل�ي للوعهد مزاالت متعّدد  �ساهم ف��ا أعوان تا�عون ح�� أسالك 
ّ
تيغط

0TP3Fمختلفة 

(1)
P0T . أعوانا من اون 109عدد اعوان التا�ع�ن للسلك العل�ي  2013�لغ خالل سنة ت           

اعتوادات املفواة من قال الوجار  �خالص أبور أعوان املعهد  2014ت�لغت خالل سنة . عونا 491

 .د .  7,884
 

ط ا�حادي عشر للتنوية انتفأل املعهد باعتوادات مالية من م��انية تجار  
ّ
ت�� حنار املخط

نايات القديوة فضال الححة �عنوان اقتناء تزه��ات علوية تمواصلة بناء محضنة ا�حيوانات ت��يئة الا

عن ح�شاء ماىى مخّص  لودد  الايوتينولوبيا لفايد  الاحث تال��وض بويادين التلقي  تادت�ة 

 . د.  2د ت.  0,5د ت.  1,5د ت.  3الايوبنيسة بلغت تااعا 
 

ق  �� تقد خّصت داير  املحاساات املعهد بوهوة رقابية ميدانية 
ّ
��دف ح�� تقييم مدى توف

رولت أساسا الف��  املوتّد  من  تحنتاج التالقي  تامصال املو�ولة حلي  �� املزال العل�يأداء املها  

تأفرجت اعوال . 2014تامتدت أديانا ح�� مو�� رهر أكتو�ر من سنة  2013ح�� سنة  2009سنة 

قت بوزاالت الت�خي  الط�ي 
ّ
الاحث تحنتاج التالقي  تامصال تدفظ ت�شاط الرقابية نقاي  �عل

 . الححة تالسالمة املهنية تالتصرف اداري 
 

  

                                                           
(1)

 . انااء تانااء الايانر  تالصيدليون تالايولوبيون تاساته  الاادثون  
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 أبرز املالحظات
 

 الت�خيص الط�ي -
 

تواب  �ع  اقسا  الطاية باملعهد صعو�ات دالت دتن تووقعها كوخابر مربعية �� مزال 

فت 
ّ
عن حبراء �ع  التحاليل التحاليل الطاية �سدي خدمات متخّصصة ذات قيوة عالية ديث توق

تتولت مناتلة �ع  التحاليل اخرى با�خارج تا�حال أّن املعهد قد دأب ع�� حنزاج الاع  م��ا �� 

كوا تزاب  �ع  مخابر التحاليل اعف �س  الوافدين عل��ا موا أدى ح�� تخل��ا عن تأم�ن . الساب 

 ..�ع  أصناف من التحاليل
 

تلم يتوف  املعهد �عد �� حعداد اوابط مواوعية الس��الك املخابر من املواد الييويايية 

تلم . ت�واعث التزاتب ت�� حعداد اليات اليفيلة بإدلا  متا�عة �شاط املخابر تمقار�ت  باملدخالت

ن من �ساعد عد  استيوال ترك�� املناومة اعالمية ا�خاصة باملخابر ع�� توف�� لودة قياد  تو
ّ
ي

متا�عة �شاط التحاليل ديث ظلت �ع  املخابر خاربة عن مزال ترك�� املناومة امله�ور  حاافة ح�� 

 . عد  حتادة �ل تظايفها
 

تال تتّم ال��مزة املساقة لاحابيات من املواد اس��الكية ذات استعوال املتيّرر مّوا دال 

  .دتن تزويأل الطلاات تاستزابة لها �� آبال معقولة
 

تتو��ي الداير  بضاط أهداف كوية تنوعية ملزال الت�خي  الط�ي تالعول ع�� بلوغها 

ن �ع  املخابر من الوقوف ع�� املعوقات ال�ي تحول دتن 
ّ
تحعداد لودة قياد  لنشاط املخابر بوا يوي

� كوا تو��ي بواأل م��انية سنو�ة للل مخ�. تووقعها كوخابر مربعية �� املزال تالعول ع�� تزاتجها

ن من حدلا  برمزة دابيات  تمقار�ة املدخالت 
ّ
بوا يضفي الشفافية ع�� �شاط املخابر ت�وا يوي

كوا تو��ي الداير  بتسريأل ترك�� مناومة برتالب بلل املخابر تحتادة بويأل تظايفها ت�إعاد  . باملخربات

 .النار �� قايوة التحاليل املناتلة
 

 العلمي�شاط البحث  -
 

انار العا  النخراط معهد باستور تو�س �� الشاية الدتلية ملعاهد باستور لم تين صياغة 

   1992فرغم حمضاء املعهد سنة . وة مأل �ع  النصوص املناوة للوعهديمتال 
ّ
هها انار بتحفظ فإن

كوا تفاتت حنتاج الاحث ب�ن املخابر تالاادث�ن فضال عن اعتواد .  لم تتم مرابعت  منه ذلك التار�خ
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زان  ها  من املوارد ب�شاط الاحث �� ددتد هامة ع�� التوو�ل ابن�ي تاستئثار داء اللشوانيا 

كوا �رلت داالت مخالفة التشريأل ا�راري ب  العول �� مزال ��ريل براءات . املخّصصة للاحث

 . اخ��اع
 

� املعهد حبراء تزارب سر�ر�ة �عنوان �ع  ادت�ة التزر�بية تم تطو�رها 
ّ
من قال تتو�

غياب ما  �� فقد تم حنزاج اختاارات. مؤّسسات أبنبية دتن اد��ا  انار القانو�ي املنام للوزال

ة ح�� �شر�ك القاصر�ن تثبت الوجار  من تركياة الدتاء تحنزاج التحاليل املطلو�ة �� املزال حااف يفيد

لطاية عند حبراء اختاارات كوا غابت �ع  الضوانات اليفيلة باد��ا  اخالقيات ا. �� التزارب

ديث لم يتم عراها بصفة مساقة ع�� املزلس العل�ي فضال عن عد  مراعا  �رنة اخالقيات 

الايوناية باملعهد �� تركيا��ا تمزال اختصاصها تنر  عولها الشرتط الواب  توفرها عوال بأفضل 

 . املوارسات �� املزال تذلك خالل الف��  ال�ي رول��ا الرقابة
 

مز�د تنويأل مزاالت الاحث ت�العول ع�� مرابعة انار العا  النخراط املعهد �شاية  ت�ّتز 

معاهد باستور بوا يتالء  مأل النصوص الداخلية تاعتواد �� مزال الاحث العل�ي ع�� موارد مالية 

ل املزلس حدانة التزارب السر�ر�ة بالضوانات الالجمة �عد التثبت من قا ينا��كوا . أك�� استقرارا

العل�ي من بدتى حنزاجها تاملنافأل اقتصادية ال�ي قد تنزّر عن تنفيهها فضال عن تزن  التزارب 

تدعو الداير  ح�� اسراع �� تنفيه برنامج تنايم ت . ال�ي تقتصر املساهوة ف��ا �� توف�� العنصر البشري 

 . 2014�� رهر أتت من سنة  املوارد الايولوبية الهي ررع في  املعهد
 

 نتتا  التاليي  ألامصال العالجية  -
 

�شلو تدد  حنتاج التالقي  تامصال باملعهد نقصا ع�� مستوى املوارد البشر�ة خاصة م��ا 

محضنة تر�ية ا�حيوانات التزر�بية لم تدخل ت . تقد  التزه��ات اساسية �� عولية انتاجاملختصة 

ن املعهد . د د�� استغالل.  1,908ا�رديد  تال�ي تم حنزاجها بللفة بلغت 
ّ
من �غطية كوا لم يتوي

 .�امل ا�حابيات الوننية من التالقي  تامصال العالبية
 

لضوان دعم تدد  حنتاج التالقي  تامصال باملوارد البشر�ة تالتزه��ات الالجمة  لها ينا��

 . دسن س��ها ت�رعلها قادر  ع�� تلاية ا�حابيات الوننية ��ها ا�خصوص
 

 حفظ ال�حة  -
 

يفتقر املعهد ح�� خارنة دول املخانر الححية تنايع��ا ت�� مخانر يوين أن يتعّرض لها 

تلم يضاط املعهد برنامزا للوقاية من . انار العامل باملعهد خاّصة �سب  ما ينتز  من نفايات خطر 

 . املخانر يحدد املتدخل�ن تاملسؤتل�ن عن تنفيه 
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 .  ع�� حّحة تسالمة اعوانتتو��ي الداير  بتدارك هها الواأل لاحفا
 

 التصر  اداري  -
 

�علقت بالتصرف �� املوارد البشر�ة تتأب�� املدير العا  باملعهد �ع  اخالالت ا�عيست 

ألغراض �خصية  ادار�ة لإلستعوال كوا تدعو الداير  ح�� حخضاع حسناد السيارات. سلاا ع�� موارد 

ت�إعاد  النار �� الواعية القانونية  2005لسنة  23لإلبراءات الوارد  بونشور تج�ر الححة عدد 

 .للاادث�ن املشارك�ن
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I-  شاط الت�خيص الط�ي� 
 

18يتو�� �شاط الت�خي  الط�ي ما عدد   0TP4F

(1)
P0T  قسوا محّددا بقرار تج�ر  48قسوا من اون

لتحليل امراض ا�ررهومية ت�نساة %  55موّجعة بنساة  2004بانفي  26الححة العوومية املؤّرخ �� 

 . لألمراض غ�� املنقولة%  45
 

 تنمية النشاط  -أ
 

د .  2,498 مقابل 2013د �� سنة .  3,025بلغت املوارد املتأتية من �شاط الت�خي  الط�ي 

 . وارد الهاتية للوعهدمن امل % 47ت % 57تهو ما يوثل ع�� التوا��  �ساة  2014خالل سنة 
 

  نيبال املر�ىى -1
 

�� غياب ترك�� ادار  الفرعية لتطو�ر تتنوية ا�شطة ال�ي من املف��ض أن �عىى ��يللة 

ا�شطة العلوية تحعداد الدراسات تتحليل التزارب املقارنة بوا يتي  رصد سال تنوية املؤّسسة 

�شلل عا  تمخابر التحاليل الطاية بوب  خاص، لودظ عد  قيا  املعهد بضاط خطة لتنوية �شاط 

د��ا نتايج استبيان الهي تم توب��  ح�� رؤساء املخابر تال�ي أبرجت أّن . لتحاليل الطايةا
ّ
ت�� تاعية أك

 . من املخابر لم تتول حعداد دراسات دول سال تنوية �شانها % 80
 

كوا لودظ اعف حقاال املر��ى ع�� املعهد خاصة من القطاع ا�خاص ، ديث تاقى 

صدر اّتل للطلاات الوارد  علي  �عنوان التحاليل الطاية حذ مثلت ما املؤّسسات العوومية للححة امل

فيوا لم توثل املوارد املتأتية من القطاع  2013ن املوارد املحّصلة ��ها العنوان �� سنة م % 68�سبت  

استقر عدد اتفاقيات امل��مة مأل �ع  املؤّسسات تال�ي  2014تح�� مو�� سبتو�� %.  32ا�خاص سوى 

اتفاقيات  7اتفاقية من او��ا  19ط انتفاع مناور��ا بالتحاليل الطاية باملعهد �� مستوى تضا

تلم يتم تزديد اتفاقية امل��مة مأل الو�الة الوننية �حواية املحيط . 2013انقضت مّد��ا خالل سنة 

املعهد ع�� مؤّسسات أخرى لم تزدد اتفاقيات �عاملها مأل  5حاافة ح�� أّن  2010املن��ية خالل سنة 

 .غرار ديوان الط��ان املد�ي تاملطارات تالانك املركزي التو���ي
 

قة بفوتر  ا�خدمات املسدا  للوضوون�ن 
ّ
تتاعا الستنناء املعهد من اتفاقية املتعل

ر للوعهد صيغة لفوتر  خدمات  للصندت  الونىي 
ّ
ابتواعي�ن بالهيا�ل الححية العوومية، ال تتوف

                                                           
(1)

مخ�� علم  -6.مخ�� علم الايت��يا الفطر�ة -5.الايت��يامخ�� علم  -4.مخ�� �عداد ا�خاليا املناعية -3.مخ�� علم املناعة -2.املخ�� املركزي لعلم ادياء الطاية 

مخ�� السوو   -10.مخ�� علم التشر�  املر��ي تالتزر��ي -9.مخ�� مراقاة امليا  تاملواد الغهايية -8.مخ�� علم الهرمونات -7.الف��تسات السر�ر�ة

مخ�� علم ا��رة  -15.مخ�� علم أمراض الد  -14.الطفيليات تالفطر�ات مخ�� علم -13.مخ�� داء اللل  -12.مخ�� علم ا�رراهيم الايطر�ة -11.تالهيفان

 .مخ�� التنويط ا�ريىي تحهاات ابو  -18.مخ�� علم امليلو�السوا -17.مخ�� السوو  الغهايية -16.تالصاغات ا�رينية
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ت�اقى املر��ى الوافدتن ع�� املعهد هم أتلئك الدافعون . مّوا دال دتن تيفل  ��ا للتأم�ن ع�� املرض

   ت�لغت ح�� مو�� . للامل التعر�فة أت الصادر �� رأ��م حذن بال��ّتد من الهيا�ل الححية العوومية

د  بهّمة �ع  الهيا�ل الححية العوومية  2014بوان 
ّ
مستحقات املعهد غ�� املستخلصة تاملتخل

تمن رأن استورار هه  الواعية أن تحّد من �س  اقاال ع�� خدمات التحاليل الطاية . د.  6,139

 . باملعهد من قال املضوون�ن ابتواعي�ن تأن تؤهر �� تطّور موارد املعهد الهاتية
 

          تمن بهة أخرى، ت�غرض خاصة دعم �شاط الت�خي  تتطو�ر ، تو�� املعهد بتار�خ

دتن حعوال املنافسة مأل مستشار  تتوثل مهو��ا أساسا " حسداء خدمات"حبرا  عقد  2009بانفي  05

ت�اإلاافة ح�� عد  مصادقة سلطة ارراف ع�� العقد . �� مساند  املدير العا  لتطو�ر خدمات املعهد

� سنة 
ّ
  لم يحّدد الف��  التعاقدية ديث تواصل العول ب  ح�� مو�

ّ
تلم يضاط  2014امله�ور ، فإن

تلم يتم الوقوف �� هها املزال ع�� تقار�ر منزز  �� . خربات تا�حة تآبال حنزاجها تكيفية تقديوهام

وت ح�� مخابر انتاج أت 
ّ
الغرض تم�رلة بويت  الضاط أت أعوال عرات ع�� املزلس العل�ي أت سل

   ما قدر  2014ت�لغت املاالغ املصرتفة �عنوان هها العقد ح�� ددتد رهر أتت . مخابر التحاليل

ل خطأ تصّرف ع�� معىى القانون عدد . د.أ 83,160
ّ
 74تمن رأن التصّرف ع�� هها النحو أن �شل

1985.0TP5Fبو�لية  20املؤّرخ ��  1985لسنة 

(1)
P0T  

 

 التحاليل مجاتية -2

 

من العدد ا�رو��  % 26,8، �ساة املنتفع�ن بوزانية التحاليل 2013بلغت خالل سنة 

يل��م املنتوون لقطاع ) % 48(تاستأهر أعوان املعهد با�رزء اك�� من مزانية التحاليل . للو�رل�ن

فإّن عدد امللفات  2013عونا �� سنة  491تل�ن بلغ عدد العامل�ن باملعهد  ).% 30(الححة العوومية 

ثل دوا�� خوسة أاعاف عدد أعوان ملفا تهو ما يو 2490املقّدمة �عنوان مزانية التحاليل بلغت 

 . املعهد
 

ال�ي تحّدد املنتفع�ن بوزانية  2000أكتو�ر  20بتار�خ  4743تخالفا للوهكر  الداخلية عدد 

التحاليل تهم العاملون باملعهد تاباء تالزتج تابناء �� اليفالة، تاّ�ن توي�ن �ع  ا�خاص 

هكر  امله�ور  تذلك ب��خي  من ادار  العامة أت بوزانية التحاليل رغم عد  التنصي  عل��م بامل

  . 2012�خصا �� سنة  88ت 2013�� سنة  112من رؤساء املخابر بلغ عددهم 
ّ
تقد أفاد املعهد أن

 ".ة ــــس�� تسيس�� �� اتزا  الضغط ع�� حرم ا�خدمات املزانية تال�ي تادت هام"
 

                                                           
(1)

  بتحديد أخطاء التصرف ال�ي ترتي  حجاء الدتلة تاملؤّسسات العوومية ادار  
ّ
�ة تا�رواعات العوومية تاملشاريأل العوومية تااط العقو�ات املنطاقة تاملتعل

 .عل��ا ت�إدداث داير  الزبر املا�� كوا تم تنقيح  تحتوام 
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 مناأللة التحاليل با�خار   -3
 

��دف املعهد ح�� أن يلون مؤّسسة مربعية �� مزال التحاليل الطاية تؤّمن تحاليل مختصة 

ذات قيوة عالية من خالل استغالل نتايج الاحث العل�ي تاستنااط أسالي  تتحاليل بديد ، يتم 

  خالل السنوات ا�. حدرابها اون قايوة التحاليل املنزز  باملعهد
ّ
خوس غ�� أّن أغل  املخابر لم تتوف

تقد باء برد . اخ��  ح�� اعتواد تحاليل بديد   باستنناء مخ��ي علم املناعة تعلم �شر�  املر��ى

  
ّ
ال يوين حدخال تحاليل بديد  خصوصية �� ظل عد  تبود الوسايل ال�ي تضون بود  املعهد أن

 . ا�خدمة أت مردتدي��ا
 

� �� سنة 
ّ
مناتلة �ع  التحاليل لدى مخابر  2013ت�ّينت الفحوصات املزرا  أّن املعهد تو�

تتم اتخاذ قرارات حيقاف أت مناتلة �ع  . مخابر 7صنفا من التحاليل موّجعة ع��  142با�خارج رولت 

ليل التحاليل بطل  من املخابر دتن استشار  املزلس العل�ي ت�� غياب قاعد  معطيات دول التحا

� خالص التحاليل املناتلة بالعولة 
ّ
املنزز  بالهيا�ل الححية العوومية تا�خاصة، علوا تأّن املعهد يتو�

 . ابنبية
 

قت املناتلة با�خارج باع  التحاليل الرتتينية ال�ي يوين حنزاجها من قال 
ّ
كوا �عل

باملخ�� املركزي لعلم ادياء  ت�هكر �� هها الشأن خاصة التحاليل املنزز . املؤّسسات العوومية للححة

  بح��ى الي�� الطاية
ّ
�ح �� غياب املتا�عة أّن . ع�� غرار التحليل املتعل

ّ
صنفا من التحاليل  21تات

تقد �ان باإلملان حبراؤها  2013ح�� سنة  2011عرفت مناتل��ا تطورا خالل الف��  املوتد  من سنة 

�ح �� غياب حعداد معاي�� ملناتل. باملعهد
ّ
ة التحاليل �� اوء ا�ررد الدقي  للتحاليل املنزز  داخل تات

الاالد تالتحديد املواو�� للوعوقات ال�ي تحول دتن تأمي��ا باملعهد، أّن �ع  التحاليل املناتلة 

0TP6Fبا�خارج قد سا  تأن تم حنزاجها باملعهد

(1)
P0T.  تلم يتول املعهد مرابعة قايوة التحاليل املناتلة با�خارج

ن من تفاد��ا قدر املانبصفة دتر�ة بوا 
ّ
  .يوي

 

تتدعو الداير  ح�� ترريد الاروء ح�� مناتلة التحاليل با�خارج تدراسة القرارات املتخه  �� 

رأ��ا من قال �ع  املخابر تعرض قايوة التحاليل املناتلة ع�� أناار الوجار  لتحديد التحاليل ال�ي ال 

ة تا�خاصة تتاأل برنامج لاحّد من املناتلة تترك�� خطة يوين تأمي��ا من قال الهيا�ل الححية العوومي

 .لدعم �س  التحاليل باملعهد
 

تمن بهة أخرى، تتم مناتلة التحاليل با�خارج �� حنار صفقة حنار�ة تّم حبرامها مأل مخ�� 

ترغم انقضاء مد  . أترت ملّد  سنة قابلة للتزديد الضوىي مرت�ن 166.685فر���ي بوالغ أقصىا  

، فقد تاصل املعهد مناتلة التحاليل مأل املخ�� امله�ور لستة أرهر 2013ه رهر أفر�ل الصفقة من

                                                           
(1)

 Serodiagnostic des RICKETTSIOSES Marqueurs pour l’hépatite B Sérologies de l’hépatite Delta.( رأن مثال  
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ع�� سبيل التسو�ة �غرض التوديد �� صلودي��ا  2013تتم حبرا  ماح  للصفقة �� أكتو�ر . حاافية

تفضال عن ذلك لم يتول املعهد التثبت من ظرتف نقل العينات املحّدد  �عقد الصفقة . �سنة أخرى 

�ينت املعاينات امليدانية املزرا  ت ما قد يؤهر �� سالم��ا نتيزة غياب متا�عة تنفيه هه  الصفقة، تهو 

أّن العينات يتم نقلها �� سيار  غ�� مييفة مأل تزويعها  2014بوان  27من قال الفر�  الرقا�ي بتار�خ 

 . �� دات�ة تديد  تذلك ع�� خالف الشرتط التعاقدية ذات العالقة
 

ع�� ذلك، ال تتو�� اقسا  الطاية حسناد معرفات رقوية �حر  هو�ة أححاب تعالت  

ن من اوان دواية املعطيات ال�خصية فضال عن افتقار املعهد �� هها 
ّ
العينات، تهو ما ال يوي

أّن أهداف  �� هها  تقد أفاد املعهد .الشأن ح�� ترخي  الهيئة العليا �حواية املعطيات ال�خصية

تواما مأل توصيات تقر�ر الداير  تسيتو�� حعداد قايوة �� التحاليل ا�خصوصية تعراها املزال تتالء  

 .ع�� مصادقة املصا�ح املعنية بوجار  الححة
 

 تنظيم �شاط الت�خيص الط�ي -ب
 

قت خاصة بتحديد املسؤتليات 
ّ
راب تنايم �شاط الت�خي  الط�ي بولة من النقاي  �عل

 .ايج التحاليل تآبال �سليوهات�إبراءات اوان ا�رود  فضال عن نت
 

 تحديد املسؤألليات –1
 

الهي ينّ  خاصة ع�� أن املسؤتل عن  2002لسنة  54من امر عدد  14خالفا للفصل 

مخ�� تحاليل الايولوبيا الطاية البشر�ة يز  أن يلون دامال لشهاد  اختصاص �� الايولوبيا الطاية 

داخلية تلليف �ع  أعوان السلك العل�ي من  البشر�ة أت لشهاد  معادلة، تم بووب  مهكرات

ت�هكر �� هها الشأن قسم مخ�� الايت��يا . الايولوبي�ن باإلرراف ع�� �سي�� �ع  اقسا  الطاية

من رأن ت . الفطر�ة املييرت�يت��يا تقسم مخ�� امليلو�الجما تقسم مخ�� التنويط ا�ريىي تتحليل ابو 

ل مخالفة لإل 
ّ
تزعل نتايج التحاليل عراة نار القانو�ي املنام للوزال أن هه  النقاي  ال�ي �شل

 .للطعن
 

� نقل العينات من قاعة أخه العينات ح�� 
ّ
تج�اد  ع�� ذلك، تّم تخصي  عون تديد يتو�

تقد أبرجت . تأما  أهوية حرم العول، تو�� أديانا املر��ى الوافدتن نقل العينات ح�� املخابر. املخابر

. قاول املخابر لعينات مأخوذ  من خارج املعهد تمنقولة من قال املر��ى أنفسهم املعاينات امليدانية،

   2009فيفري  16تقد توت حهار  مثل هه  الواعيات من قال تقر�ر التفقدية بتار�خ 
ّ
ديث أرار ح�� أن

ت�ّ�ن نفس التقر�ر . يتم التعهد باع  ا�حاالت من قال �ع  املخابر دتن املرتر بقاعة أخه العينات

ر ظرتف السالمة تالشفافية 
ّ
غياب الر�ط بواسطة اعالمية ب�ن قاعة أخه العّينات تاملخابر تعد  توف
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�سب  التااعد ا�رغرا�� ب�ن قاعة أخه العينات تاملخابر تنر�قة توجيعها، فضال عن �شييك رؤساء 

 2014غاية أكتو�ر تح�� . اقسا  أديانا �� مصداقية �ع  الوهاي  ال�ي تحول ختم قاعة أخه العينات

خاذها �� هها الشأن د�� التنفيه �سب  الصعو�ات ال�ي 
ّ
لم تدخل �ع  التداب�� التححيحية ال�ي تّم ات

قة بوتا�عة �شاط املخابر �شهدها عولية ترك�� مناومة برتالب
ّ
  .املتعل

 

ت�استنناء مخ�� أمراض الد  ال تتو�� بقية املخابر حعداد بطاقات رف  العينات غ�� املطابقة 

ال�ي تتم حدال��ا �� ابان ح�� قاعة أخه العينات د�ى يتم حعال  ال�خ  املعىي بضرتر  تقديم عينة 

 . بديد 
 

 1999 بو�لية 08املؤّرخ ��  297تمن بهة أخرى، تم بووب  مقّرر تج�ر الححة عدد 

  تخالفا . ال��خي  لقسم مخ�� التنويط ا�ريىي �� القيا  بالتحاليل ا�رينية قصد حهاات ابّو 
ّ
غ�� أن

، لودظ بوأل �ع  أعوان املعهد 1999بوان  22املؤّرخ ��  1999لسنة  52ملنشور تج�ر الححة عدد 

التحليل ت�توهي  نتايزها  ملها  متنافر  من ذلك قيا  الفىي املشرف ع�� أخه العينات بإنزاج عوليات

 . ت�وتا�عة حدال��ا
 

  الّتاعات القضايية تابتواعية النابوة عن هها الصنف من التحاليل، حدلا  
ّ
تتتطل

  لودظ أّن �ح  
ّ
خاذ حبراءات خاصة �حواية أعوان املخ�� تا�خاص الوافدين علي  غ�� أن

ّ
ات

�ح من ملف . العينات يتّم �� قاعة مفتودة للعوو  ال تيفل سر���ا
ّ
القضاء �عل   معرتض ع��تات

�اض ع�� نتايج تحليل بيىي أهوية اخطار ال�ي قد تواب  القايو�ن ع�� رؤتن املخ�� ديث باالع�

 . بلغ��م ��ديدات �خصّية ماارر  حهر �عرف الوافدين عل��م
 

 نجراءات ضمان ا�جودة –2
 

سالف الهكر، تزه�� �ل مخ�� تحاليل ناية بناا   2002لسنة  54أتب  القانون عدد 

غ�� أّن هه  العولية توقفت . تل�ن ررعت عديد املخابر باملعهد �� ترك�� ناا  لضوان ا�رود . بود 

من ذات  27كوا أقّر الفصل . 2010نتيزة مغادر  املشرفة ع�� مصاحة ا�رود  باملعهد خالل سنة 

القانون حخضاع مخابر التحاليل الطاية ملراقاة تننية لارود  يتم تأمي��ا من قال تدد  املخابر بوجار  

غ�� أّن هه  الرقابة لم �شول بويأل املخابر باملعهد ديث اقتصرت ع�� املخ�� املركزي تمخ��ي . الححة

 . علم الايت��يا تعلم أمراض الد 
 

  بقواعد التطاي  املحيم ا�خاصة  2011ماي  12ؤّرخ �� تخالفا لقرار تج�ر الححة امل
ّ
تاملتعل

باملخابر، لم يتول املعهد ااط برامج خاصة باملراقاة ا�خاربية لارود  مأل مخابر نا��  من خالل 

ن من مقارنة املخابر ألدا��ا �شلل منتام ع�� الصعيد الدت��
ّ
ت�استنناء مخابر علم . حبرا  اتفاقيات توي

تعلم التشر�  املر��ي تعلم الو�اييات ا�حيوانية ال�ي دأبت ع�� حبراء مقارنات �عنوان  أمراض الد 
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�ع  التحاليل املتخصصة، لم �ستغل املعهد عالقات  �� حنار الشاية الدتلية ملعاهد باستور من أبل 

 ).Peer reviews(حنزاج تقييم ملخابر  عن نر�  املؤسسات النا��  
  

 املواد اس��الكية -3
 

ياقى اد��ا  املخابر ملناومة اوان ا�رود  مرتاطا بوظايف ا�خدمات العامة باملعهد ع�� 

غ�� أّن تزت�د مخابر التحاليل الطاية بحابيا��ا من مختلف املواد . غرار رراء املواد اس��الكية

م من أهوية فاالرغ. اس��الكية، �شهد صعو�ات دالت دتن تأم�ن املها  املطلو�ة بالفاعلية الالجمة

ال يقو  املعهد بضاط  2013د �� سنة .  1,646املاالغ املصرتفة �عنوان املواد املس��لية تالاالغة 

من قال حدار   ح�� املخابر ا�حابيات السنو�ة للل مخ�� ع�� أسس علوية ديث تاقى الطلاات املوّبهة 

  .املالية تاملحاساة إلعداد امل��انية السنو�ة دتن ردّ 
 

  لم يتم حقرار اوابط مواوعية لالس��الك تلم يتم ترك�� آليات فعالة تتزدر ا 
ّ
رار  ح�� أن

للوتا�عة تالتقييم ع�� غرار مقار�ة املخربات باملدخالت تااط ا�حابيات السنو�ة من املواد 

ية وختلف املواد �� غياب دسابتقد أّدى ذلك ح�� تزّتد املخابر ب. اس��الكية ذات استعوال املتيّرر 

 .مواد
 

ت�� غياب برمزة مساقة لاحابيات من املواد اس��الكية ذات استعوال املتيّرر، توّب  

املخابر مطال��ا نوال السنة ح�� حدار  الشراءات ال�ي تتو�� رراء املواد املطلو�ة دتن التنسي  مأل بقية 

تل�ن نصت املهكر  . املخابر اخرى موا دال دتن تزويأل �ّل الطلاات تاستزابة لها �� آبال معقولة

قة بتنايم اقتناءات املخابر من املواد املش��كة ع��  2013بوان  10بتار�خ  1418الداخلية عدد 
ّ
تاملتعل

0TP7Fتبوب اقتناء املواد املس��لية املتداتلة تالقابلة لاخزن 

(1)
P0T  ��لم يتم ح�� مو  

ّ
�� حنار عقود سنو�ة فإن

 2010كوا تاّ�ن أّن صفقات تّم حبرامها منه سنة  .حبرا  صفقات بخصوص املواد املعنية 2014سبتو�� 

حبرا   2014�عنوان مواد مش��كة ب�ن املخابر ان��ت آبال تنفيهها دتن أن يتو�� املعهد ح�� مو�� سبتو�� 

تحجاء هه  الواعية، تو�� املعهد تلاية دابيات املخابر من هه  املواد �� سنة . صفقات بديد  �� رأ��ا

20140TP8F

(2)
P0T �0� صيغة استشار بالاروء حTP9F

(3)
P0T . 

 

  بآبال
ّ
ن فح  عينة من نلاات �ع  املخابر من  تزت�د تفيوا يتعل

ّ
اقسا ، فقد مي

من املواد املس��لية تخاصة املقتنا   حابياتالوقوف ع�� نول ابال ال�ي �ستغرقها عولية تلاية ا�

ف �ع  � موا أّدى ح�" بيو�ارتنارج "ت" بيوراد"ت" معهد باستور باريس"م��ا لدى 
ّ
نفاذ املخزتن تتوق

 .املخابر عن حنزاج �ع  التحاليل لف��  نو�لة

                                                           
(1)
  امر باملواد الييويايية ت�واعث التزاتب  

ّ
 ).30املزووعة . (تادتات امليتبية) 13ت 12ت 11املزووعة (تأدتات املخابر ) 10املزووعة (يتعل

(2)
 .30ت 13ت 12ت 11�عنوان املزووعات  
(3)

 .IPT/32/2014؛  IPT/31/2014؛  IPT/30/2014: استشارات  
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 تتائج التحاليل -4

 

ال تحاى عوليات �ح  نتايج التحاليل الايولوبية تدفاها بالعناية الالجمة �سب  اعف 

لسنة  54من القانون عدد  21 ابراءات املتاعة �� مزال دفظ السّر الط�ي املنصوص علي  بالفصل

ترابت هه  النقاي  مخ�� التنويط ا�ريىي ديث لم تتّم حدانة عوليات الدخول . سالف الهكر 2002

للوخ�� ح�� حبراءات مراقاة �افية علوا تأّن تخز�ن املعطيات تخاّصة م��ا نتايج التحاليل يتّم ع�� 

فات رابعة كوا تم الوقوف ع�� مل. دوامل �خصية تهو ما قد �عّراها ح�� استعواالت غ�� مشرتعة

ل حخالال 
ّ
ح�� املخ�� امله�ور تتضون التساخ�� القضايية تنتايج تحاليل ابّو  �� ملان مفتوح تهو ما �شل

بالقواعد ا�راري ��ا العول خاّصة حجاء الصاغة السر�ة لهه  الوهاي  تقد ينزر عن ذلك حارار بوصا�ح 

 .املعهد ت�األ�خاص املعني�ن ��ه  امللّفات
 

�عّد آبال �سليم نتايج التحاليل من اون املعاي�� املحّدد  �رود   أخرى،تمن بهة 

  تاّ�ن أّن املناومة اعالمية . ا�خدمات املسدا 
ّ
ن من ادتساب ابال ال�ي " برتالب"غ�� أن

ّ
ال توي

  لم . �ستغرقها حعداد التحاليل من قال املخابر
ّ
يتّم ترغم أهوية هها املعطى �� تقييم أداء املخابر فإن

تنتيزة لهلك، لم يتّم تحديد ابال ال�ي . اعتاار  اون ا�حابيات املتأكد  صل  املناومة املعنية

�ستغرقها التحاليل بل تّم اقتصار ع�� مقار�ة تار�خ التسليم املحّدد باملناومة تتار�خ استال  الفع�� 

رنة بتلك ال�ي ااط��ا املناومة ت�� هها ا�خصوص، رهدت آبال �سليم التحاليل تأخ��ا مقا. للتحليل

تقد �ّرل هها التأخ�� خاصة ع�� . ديث تصل هها التأخ�� ح�� الضعف بالنساة ح�� �ع  التحاليل

مستوى التحاليل املنزز  من قال مخ�� علم الهرمونات، علوا تأّن نفس هه  التحاليل يتم استالمها 

ي �ّرلت تأخ��ا �� استالمها يهكر تحليل تمن ب�ن التحاليل ال�. باملخابر ا�خاصة �� نفس اليو 

Metanephrine  أّما . يوما مضّونا باملناومة 15يوما �� مقابل أبل  30الهي يتم �سليو  �� أبل

بخصوص مخ�� التنويط ا�ريىي، فقد لودظ عد  انتاا  آبال �سليم تحاليل حهاات ابّو  ديث 

 . رهرا 11حاالت تراتدت عووما ب�ن أساوع�ن ترهر�ن ت�لغت �� �ع  ا�
 

II- شاط البحث العلمي� 
 

0TP10Fيتّم تأم�ن �شاط الاحث العل�ي بتسعة مخابر

(1)
P0T  ��تم حددا��ا بووب  قرار تج�ر التعليم العا

20120TP11Fأكتو�ر  24 تالاحث العل�ي تتج�ر الححة املؤّرخ ��

(2)
P0T . تتختّ  هه  املخابر �� مزال علم

                                                           
(1)

ا�رز�ئية، تمخ�� علم اللقاح تالتطو�ر الايوتنينولو�� تخ�� امراض ا�ررهومية السار�ة ت�يولوبيا املناعة تخ�� علم الو�اييات مخ�� املييرت�يولوبيا  

م الطفيليات را  تمخ�� علتاملييرت�يولوبيا تمخ�� علم الو�اييات ا�رز�ئية تالنواذج التزر�بية املطاقة �� امراض السار�ة تمخ�� علم ا�رينات الايوناية تات 

ا�رينية لف��تسات الطاية تا�رز�ئات ا�حيو�ة تمخ�� علم أمراض الد  ا�رز�ئية تا�خلو�ة تمخ�� السوو  تا�رز�ئيات ا�حيو�ة العالبية تمخ�� علم الو�اييات 

 .ال��اب الياد
(2)

  بإدداث مخابر بحث بوعهد باستور تو�س 
ّ
 .املتعل
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تالايوكيوياء حاافة ح�� التطو�ر الايوتينولو�� تدايت الو�اييات تعلم املناعة تامراض الوراهية 

ن النار �� هها ا�ران  من النشاط من معاينة �ع  النقاي  . د.  5,6بتوو�ل بو�� قدر  
ّ
تمي

قت باإلنار العا  النخراط املعهد �� الشاية الدتلية ملعاهد باستور ت�وؤررات �شاط الاحث 
ّ
�عل

 .السر�ر�ة لألدت�ة تدواية املعطيات ال�خصيةت�أخالقيات الاحث فضال عن التزارب 
 

 اطار العام التخراط املعهد �� الشبكة الدأللية ملعاهد باستور  -أ
 

ت�يّرس انخراط �� هه  الشاية من خالل . ينت�ي املعهد ح�� الشاية الدتلية ملعاهد باستور 

0TP12Fالشر�يةحقرار التصر�  العا  للتعاتن العل�ي ملعاهد باستور تاملؤّسسات 

(1)
P0T.P 

P ��تيعّد تفت  املعهد ع

0TP13Fغ�� أّن �ع  بنود التصر�  العا . ناراي  ابان  ميساا هاما ملا يتيح  من تلو�ن تتوو�الت

(2)
P0T 

تضّونت تداب�� تدخل اون الشأن الداخ�� للوعهد ت�عارات أديانا مأل قانون  اسا��ي تالنصوص 

. ملؤّهالت مدير عا  املعهد تل��كياة مزلس  العل�ي فقد باء ��ها التصر�  تحديد. ال��تيبية املناوة ل 

 املعاهد املنتوية للشاية تاملنضو�ة 
ّ
كوا تضون التصر�  تنصيصا ع�� أن ال تحول �سوية باستور حال

تحت التصر�  العا  تا�حال أّن �سوية معهد باستور تو�س تم حقرارها بووب  امر الع�� الهي 

 1958لسنة  35عاد  تيريس هه  التسوية �� حنار القانون عدد تتم ح 1900أددث املعهد منه سنة 

تفضال عن ذلك، باء بالتصر�  امله�ور أن  يتع�ن ع�� املعهد حعال  معهد باستور باريس . سالف الهكر

 .بلل مشرتع انتواء ملزووعات بحثية أخرى 
 

0TP14Fت�الرغم من حبداء املعهد لتحفاات

(3)
P0T   سنة بخصوص �ع  فصول التصر�  عند حمضاي ��

تارار  ح�� حعاد  صياغت  �عد انقضاء مّد  صلوديت ، فقد تم التوديد �� هها التصر�  �شلل  1992

تتدعو الداير  ح�� العول ع�� مرابعة �ع  بنود التصر�  العا  . اوىي منه ذلك التار�خ دتن �غي��

  تقد باء �� رّد املعهد أ. تعرا  ع�� أناار مزلس ادار  تتجار  ارراف
ّ
يل��  بطل  مرابعة بنود ن

 .التصر�  العا  بالتشاتر مأل تجار  الححة تمزلس حدارت 
 

رات �شاط البحث  -ب
ّ

 العلميمؤش
 

 54مشرتعا مقابل  44ما عدد   2013بلغ عدد مشاريأل الاحث ا�راري تنفيهها �� سنة 

تحاافة ح�� التوو�ل الها�ي للوعهد فقد دايت هه  املشاريأل بتوو�الت متأتية . 2012مشرتعا �� سنة 

 . من مصادر مختلفة م��ا خاصة تجار  التعليم العا�� تالاحث العل�ي تهيآت تمناوات دتلية تأبنبية

 

                                                           
(1)

 Declaration générale de coopération scientifique des instituts pasteur et des instituts associés à l institut pasteur  
(2)
 .1992بوان  15من قال مدير عا  املعهد بتار�خ مو��ى  

(3)
 .مدير العا  الساب  للوعهد السيد ق��ي الدال�� 
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 تمو�ل مشاريع البحث -1
 

يتووقأل معهد باستور تو�س �� مستوى ها  ع�� املستوى الدت�� ديث يرتيز توو�ل �شاط 

الاحث �� ددتد هامة ع�� مصادر أبنبية �� رلل هاات تحصل عل��ا الاادثون �� حنار نلاات عرتض 

    بنساة 2013 -2009استأهر التوو�ل ابن�ي خالل الف��  فقد . دتلية ناو��ا هيآت تمناوات دتلية

 .)د.  16,663(من التوو�ل املخّص  للاحث  % 62
 

ت�� ظل غياب عرض هه  التوو�الت ع�� أناار مزلس ادار  تاملزلس العل�ي للوعهد 

0TP15Fلودظ ترك�� ها  ع�� الاحث �� مزال داء اللشوانيا ا�رلدية تادشايية

(1)
P0T  من  % 42باعتاار أّن

 % 53تأّن دوا��  2014-2007املشاريأل املوّولة من قال بهات أبنبية تا�راري تنفيهها خالل الف��  

قت بالاحث �� هها املرض، تضاف ح�� ذلك املوارد الوننية املوّبهة ح�� 
ّ
من املاالغ املقاواة سنو�ا �عل

0TP16Fنفس املزال من قال �ع  مخابر املعهد

(2)
P0T . 

 

 23، حذ مّر عددها من 2013اريأل ا�رديد  املتحّصل عل��ا خالل سنة تأما  ترابأل عدد املش

20130TP17Fمشاريأل �� سنة  7ح��  2012مشرتعا �� سنة 

(3)
P0T  املعهد مدعو ح�� الاحث عن مصادر توو�ل  فإّن

تقد أقّرت حدار  املعهد بضرتر  بهل أق��ى ما يوين من . أك�� استقرارا تمز�د تنويأل مزاالت الاحث

ت�ادر للغرض بإدداث خلية مللفة بتثو�ن أعوال الاحث . � توو�الت أك�� استقرارابهد من أبل توف�

 .تالتواصل
 

  املنشورات العلمية -2

 

�ستند تقييم �شاط الاحث تالاادث�ن ح�� بولة من املعاي�� يهكر م��ا خاصة املنشورات 

العلوية تدربة مساهوة الاادث ف��ا تعامل تأه�� املزالت ال�ي يتو�� الاادثون �شر مقاال��م العلوية 

ة
ّ
الاادث�ن  ت�تم اعتواد هه  املعاي�� لتقييم. ��ا فضال عن عدد براءات اخ��اع امل�رلة تاملستغل

ح�ن لدترات انتداب الايولوبي�ن تترقي��م باملعهد
ّ

 . امل���
 

�ح �� هها املزال، أهوية انتاج العل�ي باملعهد ديث بلغ عدد املنشورات العلوية 
ّ
 97تات

ت�خصوص توجيأل هه  . م��ا بوزالت علوية أبنبية 89ديث تم �شر  2013تدد  خالل سنة 

 �
ّ
من املخابر بوا  % 44منشورات تاستأهرت  10,5�ّل مخ�� �شر ما معّدل  املنشورات ع�� املخابر، تو�

                                                           
(1)

 Viscérale  
(2)

ت�يولوبيا املناعة تمخ�� علم الو�اييات ا�رز�ئية تالنواذج التزر�بية املطاقة �� امراض السار�ة ع�� غرار خاصة مخ�� امراض ا�ررهومية السار�ة  

 .تمخ�� علم الطفيليات الطاية تا�رز�ئيات ا�حيو�ة العالبية
(3)

 .مشاريأل موّولة عن نر�  التوو�ل الها�ي للوعهد 7دتن اعتاار  
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ت�� املقابل، ا�سوت �ع  املخابر بضعف اصدارات تهو رأن . من املنشورات املعنية % 69�سبت  

مخ�� املييرت�يولوبيا ا�رز�ئية تمخ�� علم الو�اييات ا�رينية لف��تسات ال��اب الياد تمخ�� السوو  

 0,38تقياسا �عدد الاادث�ن باملخابر، ساهم �ل بادث بوا معّدل  . لو�اييات ا�رز�ئيةتمخ�� علم ا

. علوا تأّن املنشورات امله�ور  لم تتعل  �لها بوشاريأل بحث يتم حنزاجها بصفة �لية باملعهد. منشور  

ات �� �ع  تأربأل املعهد سب  اختالف �� عدد املنشورات العلوية ب�ن املخابر خاصة ح�� قلة اليفاء

 .اختصاصات أي عدد الاادث�ن �� املخابر
 

تمن بهة أخرى، �عت�� عامل التأه�� من أهم املقاييس اليوية املستخدمة عند املقارنة ب�ن 

ت�توثل عامل التأه�� �� عدد . املزالت العلوية املتضونة لاران تحييم تامل�رلة بالفهارس الي��تنية

تل�ن �ان عامل . ف��ا باألبحاث املنشور  بوزلة ما خالل السنت�ن املاايت�ناملّرات ال�ي تم استشهاد 

باعتاار  معّدال، فهو مقياس معتود عاد  لتقييم التأه�� داباا للونشورات ال�ي لم يتم ذكرها تواما 

 . املنشورات العلوية
 

 تتنشر . ةمزلة مفهرس 54تم �شر  ��  2013ت�هكر �� هها الصدد أّن انتاج العل�ي لسنة 

بز�ئيات أت حبراءات �� مزالت علوية ذات �ران الاحوث العلوية املتضونة الكتشافات بديد  من 

من املزالت ال�ي �شرت ف��ا املقاالت العلوية توابدت  % 43غ�� أّن . 4تحييم يفو  عاد  عامل تأه��ها 

. 4ت 2مل تأه�� تراتح ب�ن من املزالت �� عا % 35تتوابد  1ت 0�� أاعف عامل تأه�� ديث تراتح ب�ن 

ن من حبراء أبحاث 
ّ
ت�عزى أهوية املنشورات الوصفية خاصة ح�� افتقار املعهد ح�� التزه��ات ال�ي توي

0TP18Fتزديدية

(1)
P0T   خاصة م��ا ذات الطاقة املتطّور  تال�ي �عّد ارتر�ة لالستيشاف ا�ريىي تكهلك �سب

 . يولوبية ت�� تحليل ا�رينو النق  �� املوارد البشر�ة املختّصة �� اعالمية الا
 

 براءات اخ��اع -3
 

حاافة ح�� تنوية املنشورات العلوية، ��دف املعهد ح�� تطو�ر الاحث �� مزال الايوتينولوبيا 

قة بتطو�ر تالقي  تأدتات ��خي  
ّ
ألغراض صناعية، ديث عول ع�� الرفأل من عدد املشاريأل املتعل

� عن مواصلة  6امل�رلة ت�لغ عدد براءات اخ��اع . متطّور 
ّ
براءات ماجالت محوية فيوا تم التخ�

خاذ خيار. براءات أخرى  6دواية 
ّ
0TP19Fت�استنناء براءت�ن دايتا بات

(2)
P0T  رأ��وا، لم يتّم أي تثو�ن لل��اءات ��

 . 2009 -2006اخرى امل�رلة خالل الف��  
 

                                                           
(1)
  2010ماي  7محضر بلسة املزلس العل�ي بتار�خ  

 
(2)
 Prise d’option  
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مختّصة تنار ��  ت�تم دواية اكتشاف دتن استشار  املزلس العل�ي أت أي هيئة أخرى 

0TP20Fترغم أّن ابراءات املعتود . بدتى ��ريل براءات اخ��اع تملان ا�حواية ت�� مد��ا

(1)
P0T  ��تدعو ح

مواصلة دواية ال��اءات ال�ي رهدت استغالال صناعيا �عد ف��  دّددت بأر�أل سنوات ، فإّن املعهد لم 

 دديثا رغم نول الف��  ال
ّ
�ي استغرق��ا هه  ا�حواية دتن أن �عرف يتخّل عن دواية �ع  ال��اءات حال

تقد استورت هه  الواعية رغم توصيات املزلس العل�ي باملعهد بالتوقف عن . خيارا أت استغالال

0TP21Fدواية �ع  براءات اخ��اع خاصة أما  ارتفاع املتواصل للواالغ املصرتفة لفايد  ملات  أبنبية

(2)
P0T 

ما  2013ح��  2010�ا ديث بلغت خالل السنوات من �عنوان التصرف �� براءات اخ��اع تدواي�

 . د.أ 280بولت  
 

 1996بانفي  31املؤّرخ ��  1996لسنة  6من القانون التوبي�ي عدد  14تخالفا للفصل 

  بالاحث العل�ي تتطو�ر التينولوبيا الهي ن  خاصة ع�� أن تلون املؤّسسة أت املنشأ  
ّ
تاملتعل

لتقديم نل  ترسيم براء  اخ��اع أت اكتشاف، تاّ�ن من خالل فح  العوومية تددها املؤّهلة 

  يتم الات �� التصار�  باالكتشاف
ّ
0TP�ع  مطال  ��ريل براءات اخ��اع، أن

 
22F

(3)
P0T عهد باستور من قال م

 �عد اتخاذ قرار ا�حواية. باريس بطل  من املعهد
ّ
تج�اد  ع�� ذلك، . كوا ال يتم التعاقد مأل املعهد حال

يتو�� معهد باستور باريس مطالاة املعهد باقتسا  مليية ال��اءات تعايدات استغالل املحتولة �� 

مقابل اقتسا  نفقات التصرف �� ال��اءات بنفس النس   % 20ت % 10ددتد �س  تراتدت ب�ن 

 
ّ
  من املفرتض أن تربأل مليية ال��اء  ح�� الدتلة خاصة تأّن هه  ال��اءات م�رلة �عنوان تا�حال أن

فة بالاحث العل�ي أت عن نر�  املوارد الهاتية للوعهد
ّ
 . مشاريأل بحث موولة من قال الوجار  امللل

 

 أخالييات البحث - 
 

انا �ع  ارلاليات تث�� مشاريأل الاحث العل�ي �� ميادين الايولوبيا تالط  تالححة أدي

  سواء ب
ّ
تلضوان دواية دقو  ا�خاص  .املزتوأل املزووعات أت اإل�سان أتاخالقية ال�ي تتعل

ا�خااع�ن للاحث تسالم��م، أقّرت املعاي�� الدتلية ترك�� �ران مرابعة اخالقيات ع�� املستوى 

00TPلألخالقيات الطايةتلهها الغرض تّم حدداث الارنة الوننية . الونىي أت املؤّس��ي

)4(
23FPT 8الفصل  بوقت��ى 

  بالتنايم الص��،  1991بو�لية  22املؤّرخ ��  1991لسنة  63من القانون عدد 
ّ
ل�ن تو�� ت تاملتعل

�رنة ملرابعة اخالقيات الايوناية �سب  ا�حابة ح�� أن تلون منشورات   1992سنة �� املعهد ترك�� 

                                                           
(1)

الوجار  املللفة  من قال تجار  التعليم العا�� تالاحث العل�ي تم �عويوها �� حنار الدتر  التلو�نية املتعلقة بتحر�ر براءات اخ��اع تاملناوة من قال 

 .ن املعهد بتلو�نبالتعاتن مأل املناوة العاملية للوليية الفير�ة انتفأل بادثان م 2008بالاحث العل�ي خالل سنة 
(2)

  .ORES تEGYP ت�� ملات  فر�سية تFINNEGAN بالواليات املتحد  امر�يية تACUMASS  
(3)

  Déclaration d invention- DI  
 

(4)
سبتو��  1خ �� تاملؤّر  2001لسنة  2133كوا تم تنقيح  ت حتوام  باألمر عدد  1994سبتو��  19املؤّرخ ��  1999لسنة  1939تم تنايوها باألمر عدد  

2001. 
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ان ناقا إلعالن هلسنلي تللوعاي�� الدتلية فإّن حدداث العلوية مدعومة بالرأي املسا  لهه  الار

00TPغياب سند قانو�يالارنة امله�ور  تم �� 

)1(
24FPT  سالف  1995 لسنة 186 عدد مرا ديث لم ينّ  عل��ا

  بضاط التنايم اداري  1991د�سو��  2املؤّرخ ��  1991لسنة  1844امر عدد ت الهكر أ
ّ
تاملتعل

 .للححةتاملا�� للوؤّسسات العوومية 
 

تقد س�� املعهد ح�� ��ريل �رنة اخالقيات الايوناية بويت  دواية الاحوث البشر�ة 

)OHRP (0تعوال ��ها الت�ريل يل��  املعهد. �� الواليات املتحد  امر�ييةTP25F

(2)
P0T  باد��ا  حعالن هلسنلي

 أّن تركياة الارنة تمزال اختصاصها تنر  
ّ
لألبحاث الطاية املؤّسسية ال�ي تزرى ع�� البشر، حال

 . عولها عرفت �ع  النقاي 
 

من  5-2 فصلتتادي هه  الارنة رأ��ا �� أخالقيات التزارب الطاية السر�ر�ة تذلك خالفا لل

0TP26Fقرار تج�ر الححة

(3)
P0T  باملااد  التوب��ية للتطايقات املحيوة �� اختاارات الهي ن  �� الااب  

ّ
املتعل

السر�ر�ة ع�� حبراء اختاار ناقا لل��تتو�ول املتحصل بصفة مساقة ع�� موافقة هيئة استشار�ة 

من نفس القرار الهي أتب  ع�� صاد   10-4لتقييم اختاارات السر�ر�ة تكهلك خالفا للفصل 

ث أن يود  باملوافقة اليتابية للهيئة استشار�ة لتقييم اختاارات اختاار أن يطل  من الااد

 . ستشار�ة لتقييم اختاارات السر�ر�ةا الهيئة تتدعو الداير  ح�� تفعيل . السر�ر�ة
 

تخالفا للوعاي�� الدتلية ال�ي دعت ح�� �عز�ز استقاللية �ران مرابعة اخالقيات تا�حّد من 

خاصة من خالل حقرار عضو�ة أعضاء ال ينتوون للوناوات الراعية للاحوث تضارب املصا�ح املحتولة 

أت ال�ي توّولها، فقد نغت ع�� تركياة الارنة عضو�ة ا�خ��اء املنتو�ن ح�� املعهد لف��ات نو�لة دتن 

تل�ن . 1992الس�� ح�� �غي��ها تخاصة م��ا رياسة الارنة ال�ي لم �شهد �غي��ا منه حددا��ا خالل سنة 

�ت تركياة الارنة �� �ع  املناساات فإّ��ا تضّونت �� �س  كا��  م��ا أ�خاصا تا�ع�ن للوعهد �غ�

�شغلون خطط رؤساء مخابر أت رؤساء أقسا  ناية تهو ما ال ييفل ا�حياد التا  ألعوال هه  الارنة 

 بل من رأن ذلك أن يطرح داالت تضارب املصا�ح كحالة رييس الارنة الهي �ان عضوا بوددات

0Tبحث

.
0Tح�� بان  عضو�ت  بوخ�� بحث باملعهد . 

 

ت الارنة �عول منه حددا��ا تح�� غاية رهر أفر�ل 
ّ
تار�خ عرض مشرتع ميثاقها  2014تظل

تناامها الداخ�� ع�� أناار املزلس العل�ي املوسأل �� غياب حبراءات محّدد  توين من حافاء 

ف��ا الارنة ال يتم ��ريلها بويت  الضاط أت  فقد تا�ن أن امللفات ال�ي نارت. الشفافية ع�� أعوالها

ر علي  كحرية لعراها ع�� أناار الارنة املعنية
ّ

م تمؤر
ّ
ت�الرغم من أهوية امللفات . ��رل مرق

                                                           
(1)

 .1992فيفري  6صادر  عن املدير العا  الساب  بتار�خ  11بووب  مهكر  داخلية عدد  
(2)
 . دس  ما باء بتقار�ر �شان  

(3)
  بالتزارب الطاية أت العلوية لألدت�ة املعّد  للط  البشري  2001ماي  28املؤّرخ ��  

ّ
  باملصادقة ع�� كراس الشرتط املتعل

ّ
 تاملتعل
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  خاصة 
ّ
املعرتاة ع�� الارنة من ا�ران  اخال�� فإّ��ا لم تتول تاأل قواعد عول خاصة ��ا تتعل

اعضاء ا�حاار�ن الواب  توفر  تحبراءات اتخاذ  بتواتر ابتواعا��ا ت�النصاب من ديث عدد

تتدعو الداير  املعهد ح�� تطاي  الناا  الداخ�� الهي تم عرا  ع�� املزلس العل�ي . القرارات داخلها

 . 2014خالل رهر أفر�ل 
 

ت�� غياب حبراءات الرقابة الداخلية ال�ي من رأ��ا أن تيفل رفافية أعوال الارنة 

ع�� راية  2014سبتو��  15م الوقوف ع�� توبي  حعال  داخ�� للاادث�ن بتار�خ تمصداقي��ا، فقد ت

يتضّون أّن ابراءات ا�رديد  املعتود  تقت��ي عرض املشاريأل ع�� أناار �رنة "ال��اسل الداخ�� 

  ت�صفة استننايية سيقأل توي�ن . اخالقيات الايوناية قال تار�خ انطالقها
ّ
تيش�� نفس اعال  ح�� أن

تال ." 2015أفر�ل  17لاادث�ن من عرض مشاريأل الاحوث ا�رار�ة تاملقاالت ال�ي ستنشر قال تار�خ ا

ت�هكر �� هها . ��ّرأل مثل هه  ابراءات الاادث�ن ع�� اد��ا  ا�روان  اخالقية  عند حبراء الاحوث

2013د�سو��  6الصدد قيا  الارنة بتار�خ  0T27F

(1)
0T �حددى الاادثات بتسليم رهاد  ع�� سبيل التسو�ة ح �

كوا تم الوقوف ع�� �شر �ع  الاحوث دتن عراها ع�� الرأي املسا  . لتويي��ا من �شر نتايج بح��ا

. لارنة اخالقيات أت ال�ي تم استشهاد �� حنارها بووافقة الارنة باملعهد دتن أن �عرض ع�� أناارها

 2015أفر�ل  17ن يلون مطرتدا �عد أبل تقد باء �� رد املعهد أّن حبداء الرأي ع�� سبيل التسو�ة ل

 .الهي دددت  الارنة
 

 التجارب السر�ر�ة -د
 

تم الوقوف ع�� قيا  املعهد بإبراء تزارب سر�ر�ة �عنوان أدت�ة تزر�بية ملعا�رة داء 

�� رلل مرهو�ن يحتوي املرهم اتل ع�� اللشوانيا ا�رلدية تم تطو�رها من قال مؤسسات أبنبية 

ع�� نوع�ن من املضادات  WR 279396مضاد ديوي تهو ماد  الاارتموميس�ن ت�حتوي املرهم الثا�ي 

0T28Fتتم حبراء التزارب املعنية بإددى املنان  املو�وء . ا�حيو�ة تهوا الاارتموميس�ن تا�رانتاميس�ن

(2)
0T. 

ات بوا ال ييفل دقو  تسالمة املشارك�ن �� اختاارات تيشلو حبراء هه  التزارب من عديد ا�خرتق

 . تدقة نتايزها
 

  اح��ام اجراءات -1

  

 2001ماي  14  املؤّرخ �� 2001لسنة  1076الفقر  ا�رديد  من امر عدد  18 أتب  الفصل

�� صور  حبراء التزارب بوؤّسسة عوومية ا�حصول مساقا ع��  1990لسنة  1401تاملنق  لألمر عدد 
                                                           

(1)
 LR 11 05 ° IPT 
(2)

تمن ماد  ا�رانتويس�ن  % 15لعالج داء الشوانيا ا�رلدية بالعالم القديم تهو مرهم يتلون من ماد  الاارتموميس�ن �� ددتد  WR 279396املردلة الثانية  

تمرهم الاارتموميس�ن تدد  �� عالج  WR 279396مقارنة مرهم دتن فاعلية بورهم : التزر�ة دراسة محور�ة ذات اتفاقية هنايية ا�خفاء - % 0,5�� ددتد 

  open label treatment WITH WR 279396 - Evaluation of a Rapid Diagnostic Device  CL Detect لتزر�ة املوسعة  -مرض اللشوانيا ا�رلدية 
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  لم يتم عرض . أت املزلس العل�ي لهه  املؤّسسة ّايةالوننّية لألخالقيات الط موافقة الارنة
ّ
 أن

ّ
حال

 . قةالتزارب السر�ر�ة املنزز  باملعهد ع�� أناار مزلس  العل�ي بصفة مسا
 

كوا أبر�ت �ع  التزارب السر�ر�ة �� غياب حنار �عاقدي يحّدد املسؤتليات ت�ح�ي 

0T29Fمن اختاار املردلة الثانيةمن ذلك تّم حنزاج . انراف املشاركة اد املخانر املحتولة

(1)
0T  دتاء التزر��ي

279396 WR  أكتو�ر 24�� حنار اتفاقية م��مة ب�ن معهد باستور تو�س تمعهد باستور باريس بتار�خ 

  ال توبد عالقة  2005
ّ
الهي يتدخل �وسيط ب�ن املعهد تاملؤّسسة امر�يية صاداة اختاار تا�حال أن

 . �عاقدية ب�ن املعهد تصاد  اختاار
 

بتقييم بدتى اختاار ��خي��ي لداء التزر�ة املتعلقة  ت�ان الشأن كهلك بالنساة ح��

ال توبد عالقة �عاقدية ب�ن املعهد ديث  INBIOSاللشوانيا ا�رلدية تم تطو�ر  من قال رركة 

كوا ال توبد أية عالقة �عاقدية . تالشركة املنتزة للدتاء التزر��ي تصاد  اختاار تهو معهد أمر�لي

لألدت�ة الصيدلية املنتزة للدتاء » تيفا«ة ات�ح أن ررككوا  .تتجار  الححة INBIOSب�ن مؤّسسة 

 .�� مردلت  الثالثة لم ير�طها أي حنار �عاقدي مأل �ل من تجار  الححة تاملعهد WR 279396التزر��ي 
 

ت�نّ  انار القانو�ي املنام للتزارب الطاية ساري املفعول بتار�خ حبراء اختاار مرهم 

موول من قال املناوة العاملية للححة تالهي تم  1992سنة " الاارتموميس�ن"يتضون مضاد ديوي  

ع�� حخضاع �ل تزر�ة ناية أت علوية لألدت�ة املعّد  للط  البشري ح��  1995�شر نتايز  خالل سنة 

  ال 
ّ
ترخي  مسا  من نرف تج�ر الححة تح�� تقديم بيان �� الطر�قة ال�ي سيتاعها اختاار، غ�� أن

ر ما يفيد ا�حصول ع�� 
ّ
 .ال��خي  املطلوب إلنزاج اختاار امله�ور يتوف

 

 �شر�ك القاصر�ن �� التجارب  -2
 

 1076كوا تم تنقيح  باألمر عدد  1990لسنة  1401للفصل الثا�ي من امر عدد ناقا 

تزرى التزارب الطاية تالعلوية لألدت�ة املعّد   أن، ال يوين 2001ماي  14املؤّرخ ��  2001لسنة 

 
ّ
  . تال يوين بالتا�� حبراؤها ع�� القاصر�ن. ع�� �خ  قد بلغ سن الرردللط  البشري حال

ّ
غ�� أن

قت بتزر�ة أدت�ة �� رلل مرهم اد داء اللشوانيا 
ّ
�ح �شر�ك قاصر�ن �� حنار تزارب سر�ر�ة �عل

ّ
ات

 . ا�رلدية
 

0T30Fدتاء تزر��يل 1992�� سنة تقد �عل  امر خاصة باإلختاار املنزز من قال خا�� باملعهد 

(2)
0T 

من املناوة العاملية للححة ت�رنامج امم املتحد  انوائي ت��  بتوو�ل ملعا�رة داء اللشوانيا ا�رلدية

                                                           
 

(1)
 topical treatment of cutaneous leishmaniasis with 279,396 phase two study in the old world wr. 

(2)
 .Paromomycine .ماد  الاارتموميس�نمضاّد ديوي �� رلل مرهم يحتوي ع��  
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 1995نتايج اختاار املنشور  �� سنة ب�ن النار �� فقد . غياب حنار �عاقدي ير�ط انراف املتدخلة

0T31Fبوزلة علوية

(1)
0T  سنة تم انتقاء أغل   60سنت�ن ت أعوار املر��ى الهين رولهم اختاار تراتدت ب�نأّن

0T32Fمن اختاار املردلة الثانيةت�هكر كهلك . انفال من اون املرسو�ن باملدارس

(2)
0T  الدتاء التزر��ي

279396 WR  من خالل فح  نتايج اختاار ات�ح لعالج داء اللشوانيا ا�رلدية بالعالم القديم ديث

0T33Fاملهولة الهي تم �شر  باملزلة العلوية امراض استوايية

(3)
0T  أّن التزر�ة رولت  2009ماي  5بتار�خ

  باالختاار املعىي �� عديد املناساات  تل�ن. أنفاال حنطالقا من سن ا�خامسة
ّ
تم عرض ال��تتو�ول املتعل

0T34Fع�� �رنة اخالقيات الايوناية باملعهد

(4)
0T  فإّ��ا لم تتول حهار  مسألة مشاركة القاصر�ن �� اختاارات

  .�انت قد نالات الاادث �� حنار بحث آخر بتشر�ك املتطّوع�ن الاالغ�ن سن الررد فقطتا�حال أّ��ا 
 

WR 279396 0T35Fاملتعل  بتقييم فاعلية املرهم ترابت نفس النقاي  اختاار 

(5)
0T ديث بلغت ،

تف  تهيقة  من ذلك أن . اختاار ال يخلو من �ع  املخانر سنة تا�حال أّن  15أعوار �ع  املتطّوع�ن 

ماد  الاارتموميس�ن تنت�ي ح�� مزووعة ادت�ة " أّن  2010سبتو��  2املعد  بتار�خ املوافقة املستن��  

ال�ي حذا تّم استعوالها بيويات هاّمة من رأ��ا التأه�� ع�� السوأل تالتواجن تالي�� حاافة ح�� أّن اختاار 

رات موا قد ينزر عن  ألم �سيط يتضّون أخه عينة من القرح ا�رلدي بواسطة ا�حك �عاد عديد امل

 ."تسيالن د  مأل حملانية ددتث دالة �عفن �سيطة تادتوال ظهور ا�علاسات سلاية أخرى 
 

 التثبت من مكّوتات الدألاء التجر��ي من يبل ألزارة ال�حة -3
 

سالف  1990سبتو��  3املؤّرخ ��  1990لسنة  1401عدد  من امر  19ت 8خالفا للفصل�ن 

اختاار ادت�ة التزر�بية ع�� املتطوع�ن �� غياب تقار�ر ا�خ��اء املحلل�ن تخ��اء علم  تم الهكر 

الصيدلية تاختصاصي�ن �� علم التسووات ت�� غياب معرفة املصا�ح املختصة بالوجار  ب��كياة 

WR 279396الـدتاء التزر�ــ�ي  تتّم صنأل. الدتاء تصلودية املاد  �� الارتف العادية لالستعوال 0T36F

(6)
0T  لعالج

بالواليات املتحد  امر�يية تتحديدا  IOWAبزامعة من تزر�ت  املردلة الثانية �� حنار  داء اللشوانيا

لم  بللية الصيدلة تهو ما يتعارض مأل ال��اتي  املناوة ملزال صناعة ادت�ة تأفضل املوارسات ديث

 . �ستوف بويأل املرادل املطلو�ة
 

                                                           
(1)

 tropical medicine and hygiene the American society  
(2)

 topical treatment of cutaneous leishmaniasis with 279,396 phase two study in the old world wr. 
(3)

 Neglected Tropical diseases  
(4)

 .2003سبتو��  27ت 2002مارس  29ت 2001د�سو��  25بتار�خ  
(5)

ال من خالل مقارنة بدتى استخدام  مر  تادد  �� اليو  مأل �غطية القرح ا�رلدي باستعوال اوادات عادية ات استخدام  مرت�ن �� اليو  باستعو 

  polyethuranاواد  �اتوة من صنف 
(6)

 279.396 topical treatment of cutaneous leishmaniasis with phase two study in the old world wr.  
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من  2008أتت  29خالل فح  التقر�ر السنوي املقد  بتار�خ تج�اد  ع�� ذلك، تا�ن من 

  قال حنزاج اختاار تّم عقد ابتواع ب�ن �اتاة الدتلة لدى تج�ر الححة تتفد 
ّ
قال ا�خا�� الريي��ي أن

من معهد أبن�ي صاد  اختاار تتم خالل  عرض نتايج مرابعة ال��تتو�ول من قال حدار  الصيدلة 

تنقص  عديد املخت�� �� مردلت  الثالثة  WR 279396التزر��ي  لنتايج أّن الدتاءت�ّينت هه  ا. تالدتاء

الايانات الححية السر�ر�ة ل��كيبت  ا�رديد  ال�ي أعد��ا الشركة املصنعة للدتاء تاق��دت حدار  

 .الصيدلة تالدتاء تاعا لهلك عد  حدراج انفال القاصر�ن �� التزارب ع�� هها الدتاء
 

لم يتا�ن قيا  رركة تيفا بصف��ا املنتج للدتاء التزر��ي بإيداع كراس ى، تمن بهة أخر 

كوا تم تنقيح  باألمر  1990لسنة  1401بديد من امر عدد  6الشرتط املنصوص علي  بالفصل 

  باالختاار  2001لسنة  1076
ّ
الهي يل��  املنتج �عد امضاء علي  بإرفاق  ماارر  بال��تتو�ول املتعل

 .املو��ى ب�ن انراف املشاركة ت�أسواء �ل املشارك�ن �� اختاار السر�ري ت�العقد 
 

 تقييم اختبارات  -4
 

0T37Fتم �� حنار اختاار املوسأل

(1)
0T  ��تقييم فاعلية الدتاء العالWR 279396  تتأكيد غياب

العوارض ا�خاربية من خالل حاافة متطّوع�ن بدد ح�� أتلئك الهين رار�وا �� اختاارات سابقة 

  بنفس املرهم
ّ
تتا�ن انتفاع �ع  ا�خ��اء الاادث�ن تاملساهو�ن �� التزارب السر�ر�ة بون  . تتعل

ب�ن انراف  تمن رأن ذلك أن يطرح مسألة تضارب للوصا�ح. مصرتفة من قال صاد  اختاار

تل�ن تحّصلت أديانا عولية خالص �ع  الاادث�ن الهين أررفوا ع�� التزارب السر�ر�ة ع�� . املعنية

موافقة الوجار  ات�� ع�� سبيل التسو�ة فإن هها التو��ي من رأن  أن يطرح مسألة استقاللية 

 .الاادث
 

ح�� املزلس العل�ي  2012تتم الوقوف �� هها الصدد ع�� نل  تّبه  تج�ر الححة �� سنة 

باملعهد لطل  حبداء رأي  ع�� سبيل التسو�ة بخصوص اختاارات ال�ي تو�� املعهد حنزاجها بوسانة 

 أّن . ��ىمعهد باستور باريس لفايد  مؤّسسة أمر�يية تتقييم أهر الدتاء محل اختاار ع�� املر 
ّ
حال

ت�التا�� يتم  2011-2007ت 2005-2002لف��ات أّن التزارب قد تم انزاجها خالل ا"  املزلس العل�ي أهار

ملانية تقييم التزارب باالعتواد حتأرار املزلس العل�ي ح�� عد  . سبيل التسو�ة ع�� عراها ع�� أناار 

ة
ّ
 . "فقط ع�� مسايل فنية تعلوية فضال عن أّن تقييم التزارب يز  أن يلون من قال هيآت مستقل

 

طاية ع�� مصادقة املزلس العل�ي بصفة مساقة تح�� تتدعو الداير  ح�� عرض التزارب ال

قة ��ا ع�� �ران أخالقيات تتح�� با�حيادية من خالل تركيا��ا ت�الشفافية �� 
ّ
عرض ال��تتو�والت املتعل

                                                           
(1)

 open label treatment WITH WR 279.396 
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كوا . نر  س��ها حاافة ح�� ال��ا  باإلنار القانو�ي املنام للوزال من قال �ل من املعهد تالوجار 

يم التزارب ال�ي تم حنزاجها أت �� بصدد انزاج من قال هيا�ل خاربية تح�� تدعو الداير  ح�� تقي

 .تفعيل الوجار  لارنة تقييم التزارب السر�ر�ة
 

 استعمال املعطيات ال�خصية ألحماي��ا -ه
 

ر لدى عديد املخابر أت اقسا  التا�عة للوعهد بنوك س��تلوبية تبينية تم تلو���ا ع�� 
ّ
يتوف

تمن ب�ن هه  املخابر مخ�� الف��تلوبيا السر�ر�ة تقسم مخ�� . بحاث باملعهدمرادل مأل تقد  ا 

تتاّ�ن �� هها الشأن . الو�اييات الطاية تقسم مخ�� الطفيليات السر�ر�ة تقسم مخ�� التقطيأل ا�ريىي

ألف مصل تم تزويعها  30من  2000أّن قسم الو�اييات الطاية يتضّون بنلا متلّونا ح�� غاية سنة 

ر لدي  برد للانوك الايولوبية تملونا��ا تظرتف . 2000-1995الف��   خالل
ّ
 أّن املعهد ال يتوف

ّ
حال

دفاها تكيفية تزويأل املعطيات ��ا حاافة ح�� غياب حبراءات ميتو�ة تحّدد نر  حدالة العينات ب�ن 

لايولوبية حال �� تلم يتم الشرتع �� تنايم تتثو�ن املوارد ا. املخابر تمختلف املتدخل�ن �� املشاريأل

من خالل خاصة تلو�ن فر�  عول �عىى ��ها ا�ران  تقد ررع ��  2014أتاخر رهر أتت من سنة 

 . مردلة أت�� �� ��خي  الواعية
 

ن فح  ال��تتو�والت املتعلقة بوشاريأل الاحث املعرتاة ع�� �رنة اخالقيات 
ّ
تمي

ال�ي تتضون بوأل عينات بيولوبية أت بينية  الايوناية باملعهد من معاينة أهوية الدراسات الو�ايية

ت�هكر �� هها الشأن . من املشارك�ن �� الاحوث تحدال��ا ح�� املخابر ابنبية لتتو�� حنزاج التحاليل

ف��تس املستزّد -أت مشرتع الاحث املتعل  بالفلياو écoépidémiology of toscana virusالدراسة 

ت�هكر أيضا أّن عقد اهداف امل��  ب�ن مخ�� . اسة ت�ايية مصليةللاحر ابي  تالهي يتضون حنزاج در 

تمؤّسسة ميديزان يتضون حنزاج دراسات " genomedica"ا�رينات تامراض السرنانية تمؤسسة 

علوا تأن  يتم حنزاج التحاليل . بينية �غرض الوقوف ع�� املشهد ا�ريىي للسلان بتو�س -ان��ت�و

 ."تقار املعهد لطا  فىي متطور الف"بوشاركة مخابر أبنبية 
 

تل�ن تم حبرا  اتفاقيات �عنوان حدالة العينات الايولوبية تتضون خاصة عد  استعوال 

املعهد لم يتوّل تاأل اليات اليفيلة بضوان تطاي   فإّن العينات ألغراض أخرى أت حتالفها �عد الاحث 

كوا تم حدالة املعطيات ح�� املخابر �� غياب ترخي  الهيئة الوننية �حواية املعطيات . هه  اتفاقيات

 .ال�خصية
 

تتدعو الداير  ح�� عرض مشاريأل الاحث العل�ي ال�ي تتضون تزويأل عينات تحرسالها ح�� 

 . ا�خارج قصد تحليلها ع�� أناار املزلس العل�ي بصفة مساقة تحدان��ا بالضوانات الالجمة
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تعالت  ع�� ذلك، تم الوقوف ع�� �شر صور  لطفل متطّوع تهو يتلقى العالج التزر��ي �� 

تذلك خالفا  السر�ر�ة املاينة أعال  ميشوف الوب  مأل أدد الاادث�ن بوزلة أمر�يية أدد اختاارات

ملضوون تهيقة املوافقة املستن��  ال�ي تم تقديوها للوتطّوع�ن �� اختاارات تال�ي باء ف��ا أنّ �ل 

خاذها �حواية املتطوع�ن تحخفاء هو���م
ّ
 .ابراءات الضرتر�ة سيتّم ات

 

III-   التاليي  ألامصالنتتا  

 

لالستعوال داخل ادمة للوقاية من  "الب�ج املزّفد"يتو�� مخ�� حنتاج التالقي  حنتاج لقاح 

مرض السل تمهتب اللقاح التا�أل ل  تكهلك مستعل  لقاح الب�ج الطاجج لالستعوال العال�� اد 

د لداء اللل  تللدغات افا�� كوا يتو�� مخ�� امصال العالبية حنتاج امصال املضا. سرنان املثانة

 . تالعقارب
 

 نجراءات ضمان ا�جودة - أ
 

تتطل  عولية حنتاج التالقي  تامصال ترك�� سياسة لضوان ا�رود  تقو  ع�� اد��ا  

 .قواعد دسن التصنيأل تتوف�� املوارد البشر�ة تالتزه��ات الضرتر�ة
 

 ��يئة املحالت ألتوف�� التجه��ات ألاملوارد البشر�ة -1

 

�علي  عولية حنتاج التالقي  تامصال للشرتع �� أرغال ��يئة  1999تو�� املعهد �� سنة 

 . تدد  حنتاج بديد  مطابقة لقواعد دسن التصنيأل
ّ
 أّن هه  ارغال ال�ي لم يتم استيوالها حال

ّ
حال

  ررع خالل سنة . م �شول مخ�� مراقاة ا�رود ل 2005خالل سنة 
ّ
��  2015تقد باء برد املعهد أن

 . ابراءات املتعلقة بإعاد  ��يئة هها املخ�� للرفأل من مؤهالت 
 

كوا تاّ�ن أّن تدد  تر�ية ا�حيوانات املخّصصة للتزارب باملعهد ال �ستزي  للوعاي�� املطلو�ة 

  م��ا بتوفر ررتط الناافة تال��وية
ّ
تمن رأن ذلك أن يؤهر ع�� نتايج التزارب املزرا  . خاصة ما يتعل

قة باملناعة
ّ
� �� سنة تتزدر ارار  ح�� أّن املعهد . ع�� ا�حيوانات تخاصة تلك املتعل

ّ
بناء  2006قد تو�

محضنة ل��بية ا�حيوانات التزر�بية تاملخ��ية �ستزي  للوواصفات العاملية املناوة للوزال باملقر 

 أّن هه  املحضنة لم تدخل �عد . د.  1,908التا�أل ل  تاللاين بونطقة سير  بللفة بولية بلغت 
ّ
حال

ر
ّ
تمن رأن هها التأخ�� . د.  1,5اعتوادات الالجمة لتزه��ها تاملقدر  بنحو  د�� استغالل لعد  توف

 .�� استغالل أن يؤدي ح�� ترابأل ا�خاصيات الفنية املتعلقة ��ه  املحضنة
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تمن بهة أخرى، �شلو تدد  حنتاج التالقي  تامصال قد  أسطول التزه��ات اساسية �� 

 ت�ان ذلك رأن تزه��ات التزفيد تالتوجيأل تغسل القوار�ر. 1993عولية انتاج ال�ي �عود ح�� سنة 

 .بوخ�� حنتاج لقاح الب�ج ال�ي �حق��ا أعطابا متيرر 
 

0T38Fت�اإلاافة ح�� ذلك، �عوج تدد  انتاج أعوان مختص�ن

(1)
0T  ��مّوا من رأن  أن يؤهر سلاا ع

0T39Fدسن حنزاج املها  املتعلقة �عولية التصنيأل

(2)
0T . أّن خطأ ارتيا  أدد اعوان خالل ت�هكر �� هها الصدد

0T40Fحددى مرادل حنتاج امصال

(3)
0T  0قارتر  2.254قسط متلون من �� حتالف  2011�سب  �� سنةT41F

(4)
0T  ��ت

 .د.أ 97خسار  مالية قدرها 
 

  بورادل مختلفة من انتاج موا 
ّ
كوا تم الوقوف ع�� بوأل �ع  اعوان ملها  متنافر  تتعل

 .أداء مهامهممن رأن  أن يؤهر ع�� نزاعة 
 

مغادر   2013-2009رهدت تدد  انتاج خالل الف��  تأما  غياب دوافز لت�ريأل اعوان 

ح�� اعوان اروء ح�� الاملعهد هوانية أعوان م��م هالهة صيادلة لم يتم �عو�ضهم �عد تهو ما أّدى ب

0T42F�� حنار عقود موولة عن نر�  مشاريأل الاحثاملنتدب�ن 

(5)
0T . 

 

 ا�حواد  ألاتحرافاتمتا�عة  -2
 

0T43Fتتو�� املخابر خالل عولية انتاج اتخاذ ابراءات الضرتر�ة

(6)
0T  ملعا�رة داالت التااين مقارنة

براءات املضاونة ال�ي يوين أن تتعل  بوسط انتاج تاملعدات تمن�رية العول تاملوارد البشر�ة إل بإ

�� صور  عد  تأه��ها " بطاقات ا�حوادث"ت�تم ��ريل هه  ا�حاالت اون . فضال عن املواد اتلية

ت بطاقا"تاون تلوث بصوات اعوان ع�� بود  املنتوبات ع�� غرار �عط  �ع  التزه��ات أت 

 348غ�� أن فح  عينة تتلون من . �� صور  حملانية مساسها بزود  املنتوبات تسالم��ا" انحرافات

قت  2013-2011خالل الف��   770بطاقات انحرافات من اون  7بطاقة دوادث ت
ّ
أفرج نقاي  �عل

 .بآبال حدال��ا ح�� مخ�� اوان ا�رود  ت�غلقها
 

0T44Fافاتتتقت��ي حبراءات معا�رة ا�حوادث تانحر 

(7)
0T  24حدالة بطاقات ا�حوادث �� ظرف 

 أّن . ساعة ح�� مخ�� اوان ا�رود  ت�� ابان بالنساة ح�� بطاقات انحرافات
ّ
من بطاقات  % 46حال

                                                           
(1)
  2010 -2009ع�� غرار اختصاص الايوصنا�� تالايوتينولو�� تفقا لوهيقة ااط ا�حابيات املتأكد  من املوارد البشر�ة �عنوان السنوات  

(2)
  2012أفر�ل  26بلسة مزلس ادار  بتار�خ  محضر 

(3)
  crashtestخالل مردلة  
(4) 

 .الصادر عن املسؤتلة ع�� مخ�� حنتاج امصال العالبية 25/04/2011املؤرخ ��  04/2011ت مطل  اتالف عدد  104/11بطاقة انحراف ا�خط��  عدد 
(5) 

 تاملتعل  بحابيات املعهد من املوارد البشر�ة 2014مارس  10امليتوب الصادر عن املد ير العا  للوعهد بتار�خ 
(6)
  04AQ006-1/B ENRابراءات عدد 

(7)
 PRO 04 AQ 006/Bابراءات عدد  
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0T45Fيوما 190أيا  تأقصا   5رهدت تأخ��ا بلغ معدل  ) مواوع العينة(ا�حوادث املحالة 

(1)
0T . كوا تم

تمن رأن ذلك أن يحول . يوما 38الوقوف ع�� تأخ�� �� حدالة ساعة بطاقات انحرافات بلغ أقصا  

  .دتن قيا  مخ�� اوان ا�رود  باتخاذ التداب�� التححيحية �� ابال املحدد 
 

بطاقات "غل  "ع�� تخالفا لإلبراءات املتعلقة بوعا�رة ا�حوادث تانحرافات ال�ي تن  

0T46F"تانحرافاتا�حوادث 

(2)
0T  من الاطاقات  % 18أّن �عد اتخاذ ابراءات التححيحية �شأ��ا، تاّ�ن

مواوع العينة امله�ور  لم تتضون ما يفيد غلقها تهو ما يحول دتن التأكد من اتخاذ ابراءات 

 . التححيحية تالوقايية �� رأ��ا
 

 �غطية ا�حاجيات الوطنية -ب
 

يتو�� املعهد تزت�د حدار  الرعاية الححية اساسية التا�عة لوجار  الححة بلقاح الب�ج 

 �
ّ
الصيدلية املركز�ة للاالد  بووب��ا تزت�داملزّفد تاملهتب التا�أل ل  �� حنار اتفاقيات سنو�ة يتو�

 أّن املعهد عرف خال. التو�سية ��ها اللقاح دس  نلاات ال��ّتد ال�ي توبهها حلي 
ّ
                ل الف�� حال

 .جرزا �� �غطية ا�حابيات الوننية من لقاح الب�ج ت�ع  امصال العالبية 2011-2013
 

تيعت�� املعهد املنتج املح�� الوديد للقاح الب�ج تاملزتد الوديد إلدار  الرعاية الححية 

ساة �غطية ا�حابيات ت�لغت �. اساسية ��ها اللقاح الهي يندرج اون ال��نامج الونىي للتلقي 

. بالنساة ح�� املصل املضاد للدغة العقرب % 60بالنساة ح�� املصل املضاد لداء اللل  ت % 78الوننية 

مخزتن حدار  الرعاية الححية اساسية من امصال تاللقاح �� �ع   دح�� نفا الواألى هها تقد أدّ 

 .املناساات
 

مخزتن املعهد من املواد اتلية ع�� غرار عل  نفاذ ح�� خاصة ت�عزى النقاي  امله�ور  

20110T47Fحبراء التزارب ال�ي نفهت خالل سنة 

(3)
0T الل ها خدال�ي �سب  نفا تقوار�ر التعائة الالور�ة           

 .�� تأخ�� ع�� مستوى تنفيه برامج حنتاج تلقي  الب�ج تزاتج هالهة أرهر 2013سنة 
 

كوا أّدى النق  �� اليويات املنتزة من املائأل الدموي الهي �عّد املاد  اتلية إلنتاج 

0T48Fالعالبية�� التقلي  �� كويات امصال امصال 

(4)
0T. من ذلك  

ّ
  حتالف دوا�� 2013تم خالل سنة  أن

فاع من مزووع اكياس املستخربة تذلك نتيزة ارت % 19كيسا من املائأل الدموي أي ما يوثل  76

                                                           
(1)
املتعلقة بوخ�� حنتاج امصال العالبية 224�عل  بإدالة الاطاقة عدد  

 
 

(2)
 l’incident cloture de 
(3)

 .2011 أفر�ل تلم يتم توف��ها حال خالل رهر 2011 بانفي 11 ال�ي نفهت منه 
(4)

 برتتو�ول تحص�ن ا�خيول �� غياب دراسة مساقةنتيزة �غي��  
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سال رراكة مأل  نتقد س�� املعهد ح�� تزاتج هه  الصعو�ات بالاحث ع .�ساة تلوه  املائأل امله�ور 

ن  من تدعيم حملانيات  تتسايل  ت�التا�� من تحس�ن �س  انتاج
ّ
 .ا�خواص توي

 

IV- حفظ ال�حة  

 

حدداث �رنة داخلية �عىى خاصة بالححة تالسالمة املهنية تم ، 2012مارس  30تم بتار�خ 

قة بالححة تالسالمة املهنية
ّ
ن فح  محاار . تلليفها بإعداد مشاريأل القوان�ن تال��اتي  املتعل

ّ
تمي

 �� مناسبت�ن منه حددا��ا
ّ
 . بلسات هه  الارنة تال�ي تم توف��ها من معاينة أ�ّ�ا لم تزتوأل حال

 

املخانر الححية تنايع��ا، لم يتم ااط برنامج للوقاية من املخانر  ت�� غياب خارنة دول 

كوا لودظ غياب مهكرات توب��ية تا�ن ادتيانات الواب  . يحّدد املتدخل�ن تاملسؤتل�ن عن تنفيه 

خاذها بالنساة ح�� �ل مخ��
ّ
ت�هكر �� هها الشأن خاصة قاعة �شر�  بثث ا�حيوانات املصابة بداء . ات

 .مخ�� الف��تلوبيا تقسم مخ�� امليلو�يت��يااللل  تقسم 
 

تعالت  ع�� ذلك، يتّم توبي  بثث ا�حيوانات ال�ي تم �شر�حها للوقوف عل ف��تس داء 

اللل  مرت�ن �� اساوع ح�� محرقة املعهد اللاينة �سير  �� غياب حبراءات ميتو�ة تحّدد كيفية نقل 

رقة تتزاب  عولية نقل تلك ا�رثث نقصا �� تسايل النقل فضال عن أّن مد  استغالل املح. هه  ا�رثث

ت�اإلاافة ح�� ذلك، �شهد املحرقة امله�ور  أعطابا متيرر  موا يضطر . سنة 20امله�ور  تزاتجت 

 . املعهد ح�� دفظ بثث ا�حيوانات املصابة �� الثالبات
 

تمن بهة أخرى، ي��ت  عن �شاط املعهد حنتاج نفايات كا��  تمتنوعة يهكر م��ا خاصة 

 �� سنة . رعاعيةالنفايات الايولوبية تالييويايية تا 
ّ
 أّن املعهد لم يتول برد هه  النفايات حال

ّ
حال

تلم تين الدراسة املنزز  مشفوعة . من قال نلاة �� حنار مشرتع ختم الدرتس ا�رامعية 2013

كوا يفتقر املعهد ح�� . بخطة للتصرف �� النفايات مححو�ة ب��نامج عول ع�� مستوى �ل مخ��

�ل مخ�� تالطر  ال�ي يتع�ن حتااعها �� مزال حتالف النفايات فضال  حبراءات ميتو�ة تحّدد مسؤتلية

 . عن غياب محاار موضا  تتعل  �عوليات اتالف تتصنيف النفايات بصفة دقيقة
 

� بوأل �شاني التحاليل الطاية 
ّ
كوا يهكر �� هها الصدد، أّن قسم مخ�� الايت��يا يتو�

ت�ان ذلك . ض مأل قواعد السالمة املستوباة باملخابرت��خي  امللوهات �� نفس القاعة تهو ما يتعار 

رأن قسم مخ�� علم الطفيليات تالفطر�ات الهي �شتول ع�� قاعت�ن إلبراء التحاليل من او��ا قاعة 

 . غ�� موصلة باملاء
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تمن بهة أخرى، لودظ افتقار املعهد ح�� قاعة ذات مستوى عال من ا�حواية من صنف 

)P3 (ت�قيت القاعة املتوفر  داليا غ�� مستزياة لشرتط السالمة �� ما . �خطر تنزز ف��ا التحاليل ا

يتعل  بامليا  املستعولة ال�ي يتم تصر�فها بقنوات الصرف الص�� بدتن معا�رة، علوا تأّن مخ�� علم 

املصنف من اون ) west nile(الف��تسات يتو�� حنزاج تحاليل لت�خي  ف��تس النيل اجر  

 . الف��تسات ا�خطر 
 

V-  التصر  اداري  

 

 املوارد البشر�ة -أ
 

 الوضعية ادار�ة لبع  اعوان -1

 

نقلة رييس قسم استشفائي بام�� من  2012أفر�ل  20بتار�خ  تم بووب  قرار نقلة داخلية

املعهد ح�� حدار  الرعاية الححية اساسية �� غياب قرار ح�حا  �� الغرض �عرض ع�� التأر��  املساقة 

0T49Fللوجار  ات��

(1)
0T . سوية املعىي باألمر  2012بوان  2املؤّرخ ��  2012لسنة  569تتم بوقت��ى امر عدد�

              املؤّرخ �� 2012لسنة  2523مللفا بوأمور�ة بديوان تج�ر الححة هم �سو�ة تاعيت  بووب  امر 

تحاافة ح�� مها  املعىي باألمر كودير . تتلليف  بوها  مدير الرعاية الححية اساسية 2012أكتو�ر  12

2012ماي  17حدار  الرعاية الححية اساسية بوجار  الححة، تم بووب  مهكر  عول بتار�خ  0T50F

(2)
0T   دعو

تتوثل . املعىي ح�� مواصلة ارراف ع�� �سي�� أ�شطة قسم مخ�� علم الو�اييات الطاية بوعهد باستور 

يلة ف��  حرراف  ع�� القسم امله�ور قابلة للطعن باعتاار  هه  الواعية بوعا للوها  تزعل قرارات  ن

 . غادر املعهد قانونا
 

 10تمن بهة أخرى، يتو�� املساهوة �� أرغال الاحث باملعهد بادث�ن رر�اء بلغ عددهم 

تتاّ�ن �� هها الشأن، أن حسناد صفة الاادث . بادث�ن خالل السنة السابقة 8مقابل  2014خالل سنة 

�� غياب حنار �عاقدي ير�ط الطرف�ن ت�حّدد تاعية الاادث�ن تزا  مؤّسسا��م اصلية الشر�ك يتم 

  يتم حسناد الصفة امله�ور  من قال . تاملعهد املستضيف ت�ضاط دقوقهم تتاباا��م
ّ
كوا ات�ح أن

املعهد �� اوء مطل  يقّدم  املعىي باألمر �عد موافقة مؤّسست  اصلية تاستشار  املزلس العل�ي 

. املعهد �� غياب الشفافية دول كيفية اختيارهم تظرتف �روء املعهد ح�� اعتواد هه  الصيغةب

الهي ن  ع�� أّن داالت تفّرغ الاادث  2002بو�لية  1املؤّرخ ��  2002لسنة  1573عدد تخالفا لألمر 

امل��ّسم أت نقلت  تلون �� حنار اتفاقية م��مة للغرض، تخضأل ملصادقة سلطة حرراف املؤّسسة اصلية 
                                                           

(1)
  بالتصرف �� املوارد البشر�ة باملنشآت تاملؤسسات العوومية تاملنشور عدد  1997سبتو��  5بتار�خ  39خالفا ملنشور الوج�ر اتل عدد  

ّ
بتار�خ  43تاملتعل

  باملساهوات تارراف ع�� املنشآت تاملؤسسات  1997أكتو�ر  21
ّ
 العووميةتاملتعل

(2)
 . موضا  من قال املدير  العامة للوصا�ح املش��كة بوجار  الحّحة 
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تتحّدد النشانات املعنية ��ا، لودظ أّن صيغة الاادث الشر�ك تخّول للاادث املعىي موارسة �شان  

 . �امل الوقت باملعهد لف��ات نو�لة
 

هكر �� هها الشأن خاصة، تاعية أستاذ بام�� بللية الط  بتو�س، الهي انضم ح�� ت�

تظّل �عول بقسم مخ�� علم أمراض الد  بووب  " بادث رر�ك"بصفة  1996املعهد منه سنة 

  ال ينت�ي ح�� املعهد
ّ
0T51Fتلم تتم �سو�ة تاعيت  عن نر�  ا�حا . ترخي  تا�حال أن

(1)
0T  

ّ
بوجار  الححة حال

لتتّم �سويت  ع�� رأس مخ�� بحث، علوا تأّن ح�حا  املعىي باألمر بوجار  الححة  2007بوان  10بتار�خ 

ال يخّول ل  رياسة مخ�� بحث باملعهد باعتاار أّن املعهد مؤّسسة عوومية للححة تتوتأل بال�خصية 

 . املعنوّ�ة تاستقالل املا��
 

لاحث العل�ي تتج�ر الححة حدداث تمن بهة أخرى، تم بووب  قرار تج�ر التعليم العا�� تا

  تخالفا للفصل 
ّ
 أن

ّ
الهي  2009لسنة  644من امر عدد  14�سعة مخابر بحث بوعهد باستور، حال

ن  خاصة ع�� أن رييس مخ�� الاحث �ع�ن من ب�ن أعضاء املخ�� املنتو�ن للوؤّسسة، تاصل املعىي 

�� غياب قرار �� �سويت  تقرار �� تزديد  باألمر ارراف ع�� مخ�� أمراض الد  ا�رز�ئية تا�خلو�ة

 . 2012ح�حاق  الهي انت�ى منه رهر أكتو�ر 
 

 1573عدد تتدعو الداير  ح�� حيقاف العول بصيغة الاادث الشر�ك تتطاي  أدلا  امر 

  .سالف الهكر 2002املؤّرخ �� غر  بو�لية  2002لسنة 
 

 امتيازات رؤساء مخابر البحث -2
  

  بضاط  1997ماي  19املؤّرخ ��  1997لسنة  939امر عدد من  24ن  الفصل 
ّ
تاملتعل

تنايم مخابر الاحث تتددات الاحث تنر  �سي��ها خاصة ع�� أن يتوتأل رييس مخ�� الاحث 

  ت�عد صدتر امر عدد . باملؤّسسة العوومية للححة بون  رييس مصاحة استشفايية بامعية
ّ
غ�� أن

  بضاط تنايم مخابر الاحث تتددات الاحث  2009ارس م 2املؤّرخ ��  2009لسنة  644
ّ
تاملتعل

تمزوعات الاحث تنر  �سي��ها الهي ن  خاصة ع�� أن رييس مخ�� الاحث يتوّتأل باملن  املسند  

كوا تا�ن أن رؤساء مخابر . للاهية مدير حدار  مركز�ة، أبقى املعهد ع�� امتياجات املونودة سابقا

قة ��ا �� غياب قرارات �سوية �� الاحث �شرفون ع�� املخاب
ّ
ر امله�ور  ت�تولون عقد النفقات املتعل

رأ��م ديث لم يتول املعهد اق��اح �سوية رؤساء املخابر ع�� الهيا�ل ذات النار تذلك خالفا للفصل 

تتدعو الداير  ح�� �سو�ة تاعيات املعني�ن باألمر تف  النصوص القانونية املناوة . من نفس امر 13

 .زال تاس��باع ماالغ امتياجات املصرتفة دتن تب  د للو

                                                           
(1)
 . سنوات 5ملّد   2007مد  ا�حا  تحس  ابتداء من غّر  أكتو�ر .  2007سبتو��  29قرار تج�ر التعليم العا�� تالاحث العل�ي تالتينولوبيا بتار�خ  
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 تأج�� املدير العام للمعهد -3
 

تلليف أستاذ استشفائي  2007نوفو��  12بتار�خ  2007لسنة  2871تم بووب  امر عدد 

تتم ااط عناصر تأب��  بووب  قرار . 2007بو�لية  10بام�� بخطة مدير عا  للوعهد ابتداء من 

ت�اعتاار أن املعىي باألمر �ان ينتفأل قال �سويت  ع�� رأس . 2008بانفي  17املؤّرخ �� الوج�ر اتل 

  أع�� قيوة من الهي يخّول  ل  ناا  التأب�� املنصوص علي  باألمر عدد 
ّ
لسنة  1855املعهد بورت

19900T52F

(1)
0T 0كوا تم تنقيح  بالنصوص الالدقةT53F

(2)
0T  مراسلة الوجار  ات�� لطل  تويين �

ّ
من منحة ، فقد تو�

تتاعا لهلك ااط قرار الوج�ر اتل املؤّرخ . �عو�ضية يقأل ااطها تفقا للفصل العارر من نفس امر

�ح من خالل فح  تهاي  . د 750املنحة التعو�ضية بوالغ رهري قدر   2009سبتو��  10�� 
ّ
  ات

ّ
غ�� أن

الساب  لتلليف  مديرا عاما تذلك تصفية ابور أّن املعهد تاصل تأب�� املعىي باألمر تف  ناا  التأب�� 

بوان  16ت�تار�خ  2008بانفي  17خالفا للنصوص ال��تيبية سالفة الهكر تقرارات الوج�ر اتل بتار�خ 

2014مارس  31ت�تار�خ  2008 0T54F

(3)
0T . 

 

� املعهد ع�� حهر ما أهارت  داير  املحاساات من مالداات �� هها انار، عرض، من 
ّ
تتو�

ال��فيأل ��  2015ماي  11املدير العا  ع�� أناار رياسة ا�حلومة ال�ي قّررت �� بديد، مسألة تأب�� 

تع�� . 2014بانفي  10 د بوفعول رب�� انطالقا من 983مقدار املنحة التعو�ضية املسند  ل  لتالغ 

� املعىي باألمر الادء �� �سديد بان  من املاالغ املنتفأل ��ا بدتن موب  تاملتوثل
ّ
��  هها اساس، تو�

 2014الفار  الهي تقااا  تاملرت  املحّدد بآخر قرار رييس ا�حلومة �عنوان الف��  املوتد  من بانفي 

دينار �عنوان الف��  ألف  55ت�قّدر املالغ ا�رو�� املصرتف بدتن تب  دّ  بحوا�� . 2015ح�� ماي 

�   2007بو�لية  10 املوتّد  من
ّ
0T55F 2013ح�� غاية مو�

(4)
0T  ديث أّن .   منحة السينتذلك دتن اعتاار

د رهر�ا تال  200�شول منحة سين تالغ " أ"عناصر تأب�� املدير�ن العاّم�ن للونشآت من الصنف 

ت�وا أّن الفوار  امله�ور  أعال  تّم . �سند حال �� صور  عد  انتفاع بوحّل سيىى ع�� ملك املؤّسسة

ي  رياسة املعهد مسين  ادتسا��ا دتن اعتاار منحة السين رغم حرغال املدير العا 
ّ
املعهد منه تول

ألف  14,400تظيفي، فإّن ما صرف بدتن موب  تضاف حلي  القيوة ا�رولية لهه  املنحة تقدرها 

 . 2013-2008دينار خا  �عنوان الف��  
 

                                                           
 (1)

  ب 1990نوفو��  10املؤّرخ ��  
ّ
  ضاط ناا  تأب�� رؤساء املؤّسسات تاملنشآت العوومية تالشر�ات ذات اغلاية العووميةتاملتعل

(2)
  بضاط مقادير عناصر تأب�� رؤساء املؤّسسات تاملنشآت العوومية تالشر�ات  2014بانفي  10املؤّرخ ��  2014لسنة  12تخاصة امر عدد  

ّ
تاملتعل

 .ذات اغلاية العوومية
(3)

  الشهري ا�خا  ملدير معهد باستور لم يتضون منحة �عو�ضية 2014مارس  31ا�حلومة بتار�خ قرار رييس  
ّ
  بضاط املرت

ّ
 .تاملتعل

ح��  01/08/2009من (د .أ 37,723ت) 31/07/2009ح��  01/04/2008من (د .أ 5,068ت) 31/03/2008ح��  07/2007/ 10من (د .أ 12,402 (4)

31/12/2013(.  
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0T56Fتيشار ح�� أّن تجار  الحّحة أديطت علوا �� العديد من املناساات

(1)
0T بوواصلة صرف مرتاات 

خاذ أّي حبراء لتسو�ة هه  الواعيةت  املعىي باألمر 
ّ
تتدعو الداير  ح�� . ف  ناا  تأب�� مغاير تلم تاادر بات

 2008اس��باع املاالغ املصرتفة بدتن موب  بوا �� ذلك منحة السين خالل الف��  املوتد  من سنة 

 . 2013ح�� غاية 
 

 اتتداب البيولوجي�ن ألاعوان املتعايدين -4

 

  بضاط  1998أفر�ل  6املؤّرخ ��  1998لسنة  794من امر عدد  14ن  الفصل 
ّ
تاملتعل

  يقأل انتداب 
ّ
الناا  اسا��ي ا�خاص بأعوان السلك العل�ي ملعهد باستور تو�س خاصة ع�� أن

تدتن حصدار حعالنات بالححف عن فت  مناظرات النتداب . الايولوبي�ن عن نر�  املناظر 

تهو ما يتعارض مأل . و�� املعهد اكتفاء باإلعالن ع��ا من خالل حصدار مهكرات داخليةالايولوبي�ن، يت

. مادأ تلافؤ الفرص تيعطي أفضلية للايولوبي�ن املنتو�ن للوعهد أت امل��بص�ن داخل  أت املتعاقدين مع 

ولوبي�ن تتاعا لهلك، عرفت �ع  املناظرات اعفا �� عدد املشارك�ن، يهكر خاصة مناظر  انتداب بي

 . ال�ي رارك ف��ا م���ح تديد، تم انتداب  ع�� حهرها 2009لدتر  
 

ت�اإلاافة ح�� ذلك، لم يتم تلو�ن �رنة حدار�ة �شارك ف��ا مراق  الدتلة، تتو�� النار �� 

فقد لودظ . امللفات ادار�ة للو���ح�ن تالتثبت من تقديوها �� ابال تاستيفا��ا للشرتط املطلو�ة

ف �� امللفات، يتم ع�� مستوى ادار  العامة �� غياب للشفافية تإلبراءات الرقابة أّن التصرّ 

  توفر ، عد2002انطالقا من سنة فقد ات�ح من خالل فح  �ع  ملفات انتدابات . الداخلية

 . امللفات تحهااتات دول تار�خ تقديوها الوهاي  ادار�ة �� �ع 
 

امل��مة مأل املؤّسسات املانحة، انتداب �ع  اعوان �� تمن بهة أخرى يتم تف  اتفاقيات 

                متعاقدا خالل الف��  89حنار عقود تقتية إلنزاج أعوال تتعل  بوواوع الاحث تتّم انتداب 

تقد توت معاينة تبود رتابط عايلية لدى �ع  املتعاقدين مأل �ع  أعوان باملعهد، . 2009-2014

ف املعهد . 2014متعاقدا خالل سنة  89اون من  دالة 20بلغ عددها 
ّ
متعاقدا بأعوال  28كوا �ل

ذلك  تفضال عن. حدار�ة متصلة مثال بالشراءات أت باملحاساة أت باملالية أت بإنتاج التالقي  تامصال

  تم تنا�� أبور الاع  م��م تاملتحصل�ن ع�� رهاد  املابست��  لودظ فيوا يتعل  بتأب�� املتعاقدين
ّ
أن

دتن أن يزتاجتا مناظرات انتداب املعنية  ع�� رهاد  الدكتورا  بأبور سلك أساته  التعليم العا�� أت 

 . خاصة بالنساة لرتاة أستاذ مساعد �عليم عا��

 

 

                                                           
(1)

 .  2014أفر�ل  22بتار�خ  920تاملراسلة عدد  2010بوان  4بتار�خ  1156املراسلة عدد  
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 نسناد تطو�ر التطبيقات اعالمية  -ب
 

�� �شهد تطو�ر التطايقات ت�عديلها تأخ��ا هاما دال دتن استزابة �حابيات املستعول�ن 

ت�عّد دوساة أ�شطة التحاليل الطاية خ�� مثال ع�� ذلك ديث أن  تمنه انطالقها �� . أدسن الارتف

   2001أتت  17فقد تّم بتار�خ . ما تزال بار�ة 2001سنة 
ّ
حمضاء عقد القتناء تطايقة حعالمية تتعل

التطايقة ديث لم ترغم نول املد  ال�ي استغرقها تطو�ر هه  . التصرف �� مخابر التحاليل الطايةب

د .أ 30حبرا  عقد مأل رركة هالثة بوالغ  2010مارس  19تدخل �عد د�� استغالل، فقد تم بتار�خ 

 . دول نفس املواوع" برتالب"لتطو�ر تطايقة 
 

بدتر  بار�ا تا�حال أ��ا قيد استعوال تلم يتم استالمها " برتالب"تماجال تطو�ر مناومة 

�� فإن ��خي  دابيات املخابر لم ييتول �عد �شلل ��ائي تهو ما ي��ج  ترغم هها التأخ. ��اييا �عد

�عدد التحو�رات املطلو�ة من املستعول�ن دتن أن يتم استزابة حل��ا من نادية ت�عّدد ا�خدمات 

تيعزى هها التأخ�� خاصة ح�� عد  مراعا  دابيات املخابر . د.أ 17,275ااافية املفوتر  تال�ي بلغت 

 . و�ر املناومةأهناء تط
 

من  2014 تج�اد  ع�� ذلك لودظ انزاج اقتناءات ع�� اعتوادات مشرتع بحث خالل سنة

ت�� غياب تفعيل د بووب  أذتن تزّتد .أ 118,332نفس الطايعة تلدى نفس املزتد بوالغ بو�� قدر  

املنام  2014مارس  13املؤرخ ��  2014لسنة  1039من امر عدد  5تذلك خالفا للفصل  املنافسة

تقد أفاد املعهد أن مشرتع الاحث مرتاط بآبال ايقة تعد  اد��امها �عّرض . للصفقات العوومية

 . ا�ران  املنتفأل من ا�حرمان من هه  التوو�الت
 

 أسطول السيارات - 
 

سيار  مصاحة  19ما بولت   2014تضّون أسطول السيارات باملعهد ح�� غاية رهر سبتو�� 

  �� استعوالها ألغراض �خصية
ّ
0T57Fمرخ

(1)
0T  تذلك دتن اعتاار السيارات املقتنا  ع�� مشاريأل الاحث

ت�خضأل أعوان املؤّسسات . العل�ي تال�ي تم تخصي  الاع  م��ا للاادث�ن بصفة منتاوة تمتواصلة

 1991بو�لية  22املؤّرخ ��  1991لسنة  63من القانون عدد  22العوومية للححة بووب  الفصل 

  بالتنايم الص�� ح�� النصوص القانونية تال��تيبية املنطاقة ع�� أعوان الدتلة تا�رواعات 
ّ
تاملتعل

 . املحلية تاملؤّسسات العوومية ذات الصاغة ادار�ة تكهلك ح�� أناو��ا اساسية ا�خاصة
 

  بوز�د تا 2005مارس  23بتار�خ  23ت�� هها املزال باء بونشور تج�ر الححة عدد 
ّ
ملتعل

 
ّ
ل حدلا  التصرف �� السيارات ادار�ة تنفقات املحرتقات ع�� أن

ّ
  يتع�ن خاصة حعداد تقر�ر معل

                                                           
(1)

تم حسناد سيارتان لالستعوال ال�خ��ي �� مو�� رهر . 2014بوان  6سيار  دس  القايوة املقدمة من قال املشرف ع�� دا��  السيارات بتار�خ  17 

 . 2014بوان 
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بخصوص �ل ترخي  �� استعوال سيارات املصاحة ألغراض �خصية تعرا  ع�� رأي مراق  

كز�ة التخاذ القرار املصار�ف أت مراق  الدتلة عند اقتضاء قال حدالت  ح�� مصاحة العتاد باإلدار  املر 

املصار�ف  من قال الوج�ر ع�� تأر��  مراق  �� رأن  حاافة ح�� عرض مقرر ال��خي  �عد حمضاي 

ل العوومية أت مراق  الدتلة 
ّ
غ�� أن قرارات ال��خي  . قال دخول  د�� التنفيهمرفوقا بتقر�ر معل

 .باملعهد لم تتاأل ابراءات سالفة الهكر
 

�ح فضال عن ذلك تم
ّ
 2013-2011ن خالل فح  برامج استعوال السيارات للف��  تات

تكهلك متا�عة اس��ال�ات الوقود بواسطة الاطاقات الهكية أّن �ع  السيارات قد تّم تاعها بصفة 

 . مستور  ع�� ذّمة عدد من الاادث�ن دتن سواهم
 

السيارات تتدعو الداير  ح�� خصم املنحة الييلوم��ية للوعني�ن باألمر املنتفع�ن ��ه  

تاس��باع ما تّم صرف  لفايد��م بدتن موب  �عنوان الف��ات ال�ي تم ف��ا استعوال سيارات املصاحة 

 .بصفة دايوة
 

  باس��الك الوقود بواسطة 
ّ
تمن بهة أخرى، لودظ قيا  املعهد بخالص ماالغ تتعل

رها مناومة 
ّ
الاطاقات الهكية �� غياب متا�عة للوسافات املقطوعة أت فح  املعطيات ال�ي توف

ت�� غياب هه  املتا�عة �ّرل رطط �� . ال�ي تم ترك��ها �سيارات املعهد«GPS»املتا�عة عن �عد 

تتدعو الداير  ح�� حدلا  . 2013د �� سنة .أ 22,453 قود الهي بلغ بخصوص منتفأل تاددلو اس��الك ا

ن من منأل التزاتجات املحتولة
ّ
 .متا�عة اس��الك الوقود باستعوال الاطاقات الهكّية بوا يوي

 

* 

 

*          * 
 

نايعة  ل�ن �انت عقود ال��امج املحدد  إلس��اتيزية املعهد �� ميدان الت�خي  تتناغم مأل

ن من دمج �شاني الاحث تالت�خي  �� حنار 
ّ
املعهد تمهام  كوؤسسة ححية بحثية فإّ��ا لم تتوي

ن املعهد من التووقأل كوؤّسسة ححية مربعية �� ميدان الت�خي  الط�ي 
ّ
رؤ�ة تادد  ديث لم يتوي

  معا�رة هها الواأل تخصي . �سدي خدمات تحاليل متخصصة تذات قيوة مضافة عالية
ّ
 ت�تطل

نر  تأسالي  تطو�ر �س  التحاليل باملعهد تتنوية  املوارد البشر�ة تالتزه��ات الالجمة تمرابعة

 . التعامل مأل القطاع ا�خاص تالتعر�ف بنشاط الت�خي  الط�ي للوعهد
 

من خالل توف�� �ل ت�غرض حافاء مز�د الشفافية ع�� �شاط املخابر تحدلا  متا�عت  

" برتالب"يتع�ن ع�� املعهد اسراع باستيوال تطو�ر مناومة ارات، املعطيات الالجمة التخاذ القر 
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تترك��ها بلل املخابر بدتن استنناء تالعول ع�� تطويأل التطايقة �خصوصيات �ع  املخابر تاستيوال 

  .الشراءات تاملخزتن تامل��انية اندماج �ع  املناومات �� ما بي��ا ع�� غرار 
 

ن املعهد من التووقأل ع�� املستوى الدت�� أّما �� مزال الاحث العل�ي، تل�
ّ
النساة  فإّن ن توي

املرتفعة للتوو�ل ابن�ي يوين أن تطرح مدى استقرار هها الناا  باعتاار ارتاان  با�خارج خاصة أما  

من رأ��ا أن تحيد قد يلون ترابأل عدد املشاريأل ا�رديد  ت�عّدد املشاريأل املوّولة بوصادر أبنبية تال�ي 

 .هتوا  باألتلو�ات الوننيةن ا الاحث ع
 

قت �ساة هامة من املشاريأل املوولة من ا�خارج باختاار أدت�ة تزر�بية ع�� البشر 
ّ
تديث �عل

فإن املعهد مدعو ح�� ال��ا  بالنصوص القانونية املناوة للوزال تالعول ع�� عرض هه  املشاريأل 

خي  �� ع�� أناار املزلس العل�ي للنار خاصة �� املنافأل املحتولة من حبراء هه  املشاريأل تال�� 

كوا أّن . حنزاجها حذا تم التثبت من ملّونات ادت�ة التزر�بية من قال املصا�ح املختصة بوجار  الححة

الواأل يتطل  العول ع�� تقييم التزارب السر�ر�ة املنزز  من نرف هيآت خاربية مستقلة تحدانة 

 . التزارب املستقالية بلل الضوانات الالجمة
 

املعهد تنايم عول �رنة اخالقية الايوناية التا�عة ل  �� سنة تمن بهة أخرى، تل�ن تو�� 

  مدعو ح�� تطاي  امليثا   2014
ّ
من خالل حعداد ميثا  لها تترك�� حبراءات داخلية �� رأ��ا، فإن

 . امله�ور د�ى يتم حيالء بان  اخالقيات العناية ال�ي �ستحقها
 

التالقي  تامصال فإّن �شانها �شلو  ترغم املزهودات املاهتلة ع�� مستوى تدد  حنتاج

تنتيزة لهلك . نق  املوارد البشر�ة تالتزه��ات تعد  حدلا  أ�شطة املساند  ل  �ال��تد تالصيانة

 أّن عد  ال��خي  للوعهد �� انتداب بصيغة التعاقد باستعوال . التزأ املعهد ح�� صيغة التعاقد
ّ
حال

ت�تطل  الواأل العول ع�� . ل  تجار  ارراف من انتداباتموارد  الهاتية يزعل  ره�ن ما تخّصص  

 .توف�� املوارد البشر�ة بالقدر اللا�� لاحفا  ع�� مستوى تكفاء  تدد  حنتاج التالقي  تامصال
 

  بالتصرف اداري فإّن ما تم الوقوف علي  من نقاي  �ستد�� مز�د ا�حرص 
ّ
تفيوا يتعل

مز�د تدعيم تظايف الرقابة الداخلية ترقابة التصرف بوا من ع�� تطاي  القانون �� هها املزال ت 

 . رأن  أن �ساعد ع�� حدلا  املتا�عة تالتقييم
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 رّد معهد باستور تونس
 

 -I التشخيص الطبي 
 

عدم تموقع المعهد كمؤسسة مرجعية في مجال التحاليل " مالحظة أثار التقرير

معهد باستور تونس يحتل موقعاً متميزاً في مجال الصحة بالبالد التونسية  أنّ غير " الطبية

فهو  .كمؤسسة مرجعية معترف بها على المستوى الوطني واإلقليمي لألمراض السارية

يضم مخابر مرجعية وطنية لعديد األمراض ويشارك كلياً ومباشرة في عدة محاور ذات 

المخاطب المباشر لعديد المؤسسات على  المعهد لثّ كما يم.أولوية في السياسة الصحية للبالد

ا على الصعيد الدولي فإن بعض المخابر تصنف كمراجع إقليمية من قبل أمّ  .الصعيد الوطني

المنظمة العالمية للصحة والهياكل التابعة لها التي تشيد بانتظام بالمستوى الذي يوفره المعهد 

أمراض الدم والمناعة وعلم (المختصة وكذلك شأن المخابر األخرى . في هذا المجال

ع بثقة األوساط العلمية والطبية في البالد وعلى المستوى اإلقليمي حيث التي تتمتّ ) الجينات

نت المعهد في السنوات األخيرة من التموقع بامتياز كمركز مرجعي لبعض األمراض مكّ 

ربية إلجراء التحاليل غير السارية حيث تشهد هذه المخابر توافد مرضى من البلدان المغا

في مجال التشخيص الطبي وفق عقد برامج  2008نشط المعهد منذ سنة وي .صةالمتخصّ 

 .وذلك حسب أهداف مرسومة منسجمة مع األولويات الوطنية في السياسة الصحية

 
تضاعف رقم فرت أنشطة التحاليل الطبية بمعهد باستور بتونس في مجملها وتطوّ 

كما يعمل  .األسعارعلى نفس  اإلبقاءعلى الرغم من  2008 سنة ذالمعامالت ثالث مرات من

معهد باستور حالياً على مزيد تدعيم التحاليل الطبية المتخصصة وذات القيمة العالية بعد أن 

ز طبقا فنيا مشتركا للتجهيزات الثقيلة  يرتقب منه زيادة ملحوظة في نسق الطلبات على ركّ 

وسيتم القيام بمراجعة بعض األنشطة التي تعتبر . اللجوء إلى المناولة منالمعهد والتقليص 

مثل تحاليل الطب النووي  وبعض التحاليل األخرى التي يمكن (حالياً هامشية وغير مجدية 

 .يموذلك بعد تقييم من قبل المجلس العل) تعويضها بتكنولوجيات أكثر تطورا ونجاعة
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في دراسة كمية سطحية ال تأخذ  تتم مناولتها التحاليل التيأثار التقرير حجم و 

المعهد ل ظوقد . بعين االعتبار التحديات العلمية والفنية واللوجستية إلدخال التحاليل الجديدة

يسهر باستمرار على مزيد الترشيد في طلبات المناولة وتجدر اإلشارة إلى أن رقم معامالت 

كما تم وضع  .2014سنة في د .م ,30إلى  2013سنة في د .م 1,4المناولة انخفض من 

ظروف حفظ ونقل وإرسال العينات في و إجراءات أكثر إحكاماً بخصوص طلبات المناولة

تم مناولتها هي في األصل مهمة تالتحاليل المتخصصة التي  وفي العموم فإنّ . هذا اإلطار

المعهد بما في ذلك المعدة للمناولة مع العمل على إدماجها كلما  إلىأوكلتها وزارة الصحة 

  .أمكن ذلك وهو ما يتم تدريجياً منذ سنوات

 

 أن على التونسية القانونية النصوص نصت قد بالفعلف لتحديد المسؤولياتوبالنسبة 

 بيولوجي صيدالني أو بيولوجي طبيب مسؤولية تحت تكون المذكورة البيولوجية الفحوص

 التغير بصدد هي األحكام هذه أن إال .الدول عديد في كذلك سائداً  كان قانوني تمش وهذا

هذا الشرط وفتح المجال أمام البيولوجيين واالختصاصات  عن التخلي اتجاه في العالم عبر

 المفعول سارية ال تزال التي التدابير بهذه المعهد تقيد عدم هذا يعني وال األخرى العلمية

  أطباء قبل من كلية شبه بصفة نمٌ يؤ بالمعهد المخابر على اإلشراف أنّ  إذ ،بتونس

 الرقابة فريق تفضل والتي بعض االستثناءات المحدودة مع بيولوجيين وصيادلة بيولوجيين

بل  .فيها المتخصصة البشرية الموارد  بالمعهد  يتوفر ال اختصاصات تمثل والتي بذكرها

 البيولوجيين والصيادلة البيولوجيين األطباء سلك في االختصاصات إمكانية وجود تلك أنّ 

 كفاءات المعهد يضم في حين الوطني المستوى على الصحي بالقطاع منعدمة تكون تكاد

االختصاصات هذا مع العلم أّن تلك المخابر  تلك في البالد وخارج داخل بها معترف

 .المذكورة هي بحثية باألساس
 

عدم تعميم منظومة التصرف في التحاليل على جميع المخابر  إلىه النقد كما توجّ 

مخبر ومتابعتها وفي الواقع فإن هاتين الفكرتين  وكذلك إلى عدم رصد ميزانيات منفردة لكلّ 

سات العمومية للصحة حيث ن ضمن المؤسّ ين فريدتيفي طور اإلنجاز أصالً وتمثالن تجربت

امل مراحل العمليات اإلدارية والمالية من فوترة ف في التحاليل تؤمن كمنظومة التصرّ  أنّ 



584 
 

 
 

 المنظومة هذه بتطوير المعهد ويقوم .ف في اآلجالواستخالص وطباعة النتائج والتصرّ 

 على المنظومة بتعميم 2016 في سنة المعهد يقوم أن المنتظر ومن ،المخابر بحاجيات لإليفاء

 .المخابر كل

 

وفي نفس السياق وفي ما يخص ضمان الجودة عمل المعهد على تدارك مغادرة 

أثمرت جهود المعهد في استقدام إطار علمي للتكفل  المجال حيث  هذااإلطار المشرف على 

لدعم   مختلفة كفاءات من عمل فريق بتنسيق نشاط الجودة إلى جانب لجنة الجودة وهي

 كما. و القيام بعمليات التدقيق العام للجودة بالمعهدالنقائص خاصًة منها الدليل  استكمال

 تأهيل واعتماد بغرض المنار تونس جامعة متكامل مع برنامج أخيرا في المعهد أنخرط

 أهداف ورسم والمتوسط القريب المدى على إستراتيجية نظرة بلورة عبر أنشطته وذلك

 .اإلنجازات لمتابعة قيادة لوحة وإرساء وأنشطته لمهماته

أّما في ما يخّص مجانية التحاليل فلقد أولت إدارة المعهد مزيد الدقة في نظام 

لك ذبما في المجانية  هذفإلى جانب انتفاع أعوان المعهد وأعوان الصحة به .التصرف فيها

حاالت  يستقبل المعهد من بين المرضى ،طبيب الشغل دوريا لكّل عونالتحاليل التي يصفها 

 بعض المنتفعون هؤالء يحمل الحاالت معظم وفي .إنسانية واجتماعيةمسائل تثير مختلفة 

ه الحاالت نابع من المسؤولية ذوإّن منطلق قبول ه. اجتماعي تكفل أي غياب في اإلعاقات

 .االجتماعية التي يعتبرها المعهد من مقّومات المرفق العمومي للصحة

 

مستشارة خبيرة فيجدر وأخيرا وفي خصوص عقد إسداء الخدمات المبرم مع 

التوضيح أّن ميدان تدخلها ال عالقة له بنشاط التشخيص بل مرتبط أصال بمجال تثمين 

 العمل انطلق البحث والتداول التكنولوجي وأّن العقد المبرم يستجيب للشروط القانونية ولقد

 نبالجا هذا أن مع العلم .ثابت بسيدي التكنولوجي القطب إرساء به مع انطالق مشروع

 .التونسية البالد في والكفاءات الخبرات في كبير نقص من يشكو

 

 للمعهد مفيدة كانت المعنية الخبيرة استشارات أنّ  المعهد إدارة تعتبر عام وبشكل 

إطار األنشطة  في االستشارة إلى المعهد لحاجة نظراً  المرجوة المضافة القيمة وحققت
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المنافسة في هذه الخدمة عبر إطالق استشارة للمكاتب وسيقوم المعهد بفتح باب . المذكورة

 .المتوفرة حاليا في المجال

 

-II البحث العلمي  
 

يتموقع في " أّن المعهد لقد ثمن تقرير فريق الرقابة نشاط البحث حيث اعتبر

المجال أهمية اإلنتاج العلمي  ذااّتضح في ه"وأّنه  "مستوى هام على المستوى الدولي

منها  89تم نشر  2013سنة          خالل  97بالمعهد حيث بلغ عدد المنشورات العلمية 

خالل سنة  % 28بـ ذا الشأن تطور حجم المنشورات ونضيف في ه "بمجالت علمية أجنبية

. وقد أنصفت هذه المالحظات المعهد كهيكل متميز دوليا في مجال البحث والتطوير. 2014

إالّ أّن قراءة فريق الرقابة ذهبت إلى التركيز على نقد جوانب معينة من نشاط البحث تخص 

انخراط المعهد في الشبكة الدولية لمعاهد باستور وتسجيل براءات االختراع وخاصة 

 جملة من واحد مشروع على كلي تركيز في الرقابة تقرير تصراقالتجارب السريرية حيث 

ذا إلى جانب تركيبة لجنة ه .سريرية تجارب على احتوى مشروعاً  الخمسين قرابة

 .األخالقيات البيوطبية وطرق عملها

 

يحتل وبالنسبة لإلطار العام النخراط المعهد في الشبكة الدولية لمعاهد باستور، 

معهد باستور تونس المرتبة الرابعة في الشبكة العالمية لمعاهد باستور من حيث اإلنتاج 

العلمي ويشغل مديره العام مقعدا منتخبا بالجلسة العامة لمعهد باستور باريس وعضو تنفيذي 

داخل تلك الشبكة وهي لدول المغرب العربي وإيران بشبكة معاهد باستور ومنسق إقليمي 

م علمية بحتة تتناغم مع بروتوكوالت الشراكة التي يقيمها المعهد ومع أهدافه كلها مها

 .العلمية ونشاط البحث العلمي بالبالد

 

وتشهد هذه العالقات نشاطا حثيثا وبالغ األهمية ساهمت في تنظيم ملتقيات علمية 

زمة الالكبرى وإرساء مشاريع نوعية وتبادل زيارات واحتكاك بالتجارب المتقدمة بالندية 

 باستور معهد عن ممثلين وجود أّما .م تمس يوما باستقاللية المؤسسة واستقاللية البالدلو
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تونس ومجلسه العلمي ويعود  باستور لمعهد مطلب فهو الموسع العلمي بالمجلس باريس

 .هذا المجلس االستشاري لمناقشة مسائل علمية بحتة بالنفع على

 

القدرة على جلب التمويل من قبل  إنّ ف خصوص تمويل مشاريع البحثأّما في 

 البحث لحركية ونظراً  .المعهد في حد ذاتها تبرز مكانته وإشعاعه على المستوى الدولي

 هام تموقع وهو % 60 نسبة بمعدل أجنبية جهات من األبحاث تمّول باستور بمعهد العلمي

وبفضل  .المعدل الوطنيوهي نسبة تمويل أجنبي للبحث تفوق بكثير  الدولي المستوى على

 .هذا المصدر من التمويل يحضى المعهد بظهور متميز بين المؤسسات البحثية حول العالم

 

ال يمكن بالمرة أن  كثرة وجود مشاريع البحوث الخاصة بمرض اللشمانياوأّن 

 هذا المعهد فيباحثي  قدرة وكفاءة تعتبر دليال على بل ،تشكل عائقا أو قصورا

للبحوث والتكوين في داء  امرجعي ال مخبرمعهد باستور يمثّ  أنّ  العلم مع ،االختصاص

المعهد تواجده ضمن  استحق االتجاهوفي هذا  .اللشماينا في بلدان البحر األبيض المتوسط

ل وذلك بفضل ما توصّ  مشاريع بحث تضم أكبر الفرق البحثية في العالم المهتمة بهذا المجال

الباحثين  ناهيك أنّ  ،لف المراحل والبراءات التي يمتلكهاإليه المعهد من نتائج عبر مخت

المنظمة العالمية  التابعين للمعهد يشاركون كخبراء وطنيين ودوليين بالملتقيات وببرامج

 المغرب( التي تهدف لمقاومة هذا المرض وتقديم المساعدة والخبرة لعدة دول للصحة

يشارك المعهد في برامج كتطوير اللقاح وبهذا التموقع . )السعودية وباناماو إيرانو

وعالوة على مرض اللشمانيا الجلدية يهتم  .والكشوفات وأدوية جديدة ضد هذا المرض

المعهد بعدة مشاريع بحثية أخرى تخص العديد من األمراض الوبائية والجرثومية مثل 

المحاور  وكّل تلك. مرض النزلة الوافدة ومرض السل إلى جانب األمراض الغير السارية

إلى جانب تحسين التعهد  ،وقد أثمرت هذه البحوث. في مركز أولويات الصحة في تونس

 .منشورات علمية متخصصة وبراءات اختراع ،بالمرضى
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المنشورات  لعدد الهام الحجم على التأكيد يمكنوفي جانب المنشورات العلمية 

سنوات األخيرة مع تطور العلمية لإلطارات والتي شهدت تطورا ملحوظا خالل الخمس 

  .عامل التأثير

 

المعهد هو المؤسسة الصحية الوحيدة ومن بين  بالنسبة لبراءات االختراع فإنّ أّما  

. المؤسسات البحثية القليلة التي تمتلك مثل هذه البراءات وإن كان مجاالً ال يخلو من التعقيد

ات التي انطلقت منذ تطوير خبرته في مجال التصرف في البراء إلىويأمل المعهد 

مفيد بهذه  احتكاكتشريك معهد باستور باريس في هذا المجال هو في الواقع  وأنّ  .التسعينات

وقد ساهمت البراءات  .في إطار تعاقدي واضح لكذو المؤسسة ذات التجربة والخبرة

هذا إلى  .ألف دوالر أمريكي في شكل خيار استغالل 300المحمية عالمياً في موارد بلغت 

 .سةجانب الحصول على عقود بحث وإلى جانب المساهمة في إشعاع المؤسّ 

 

وفي مجال األخالقيات البيوطبية، فقد أولى معهد باستور أهمية كبرى لألخالقيات 

إلى تركيز لجنة لألخالقيات الطبية تعد من  1992في مجال البحث العلمي وبادر منذ سنة 

األوائل على الصعيد الوطني وقد سبقت هذه المبادرة تاريخ تكوين اللجنة الوطنية 

، حيث لم يكن غياب السند القانوني عائقا إلحداث هذه 1995لألخالقيات الطبية في سنة 

. ي البالد التونسيةاللجنة وقد نسجت عدة مؤسسات إستشفائية جامعية على هذا المنوال ف

وقد اشتغلت لجنة . ونالت هذه المبادرات استحسان اللجنة الوطنية لألخالقيات الطبية

وميثاق األخالقيات بمعهد باستور منذ إحداثها بكل استقاللية وفق مبادئ إعالن هلسنكي 

األخالقيات الطبية وعلى كراس الشروط الذي أصدرته وزارة الصحة الخاص بالتجارب 

وقامت بدورها االستشاري في مراجعة مشاريع البحوث بكل نزاهة  .2001ة لسنة الطبي

وموضوعية وراعت في أشغالها مبدأ تجنب تضارب المصالح وحظيت باحترام الباحثين 

أما عن بعض . كما اعتمدت بعض مؤسسات بحث أخرى االستئناس بآرائها. داخل المؤسسة

التركيبة وطرق العمل فإّنها لم تمس بجوهر النقائص التي أوردها التقرير على مستوى 

أعمال اللجنة في مراجعة مشاريع البحوث وقد بادرت اللجنة واإلدارة العامة للمعهد في سنة 

إلى تغيير تركيبتها وإعادة تنظيم طرق عملها لتكون أكثر تالؤما مع تطور الوضع  2013
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تم ضبط  2014و 2013سنتي وخالل . في ميدان البحوث في المعهد ولتدارك بعض النقائص

ميثاق ونظام داخلي حدد التركيبة وطرق تجديد األعضاء وطرق العمل وحضت بمصادقة 

كما تم تفعيل إجراءات التسجيل والتوثيق ووضع .المجلس العلمي ومجلس اإلدارة

المطبوعات على موقع الواب الخاص بالمعهد لتسيير التواصل وضمان مقومات الشفافية في 

برنامجا للتكوين في ميدان  2015وعالوة على ذلك، أرست اللجنة في سنة . جنةأعمال الل

 .األخالقيات البيوطبية بغرض تكريس هذه الثقافة لدى الباحثين

 

المنصوص عليها " الهيئة االستشارية لتقييم االختبارات السريرية"ويجدر الذكر أّن 

، 2001ماي  28ية المؤرخ في من قرار وزير الصحة العموم 10-4والفصل  5-2في الفصل 

والذي تفّضل بذكره فريق الرقابة واستند عليه، لم يتم تفعيله ولم ترى تلك الهيئة النور على 

وفي غياب هذه الهيئة عهدت للجان األخالقيات المحلية بالمؤسسات العمومية . أرض الواقع

ء الرأي فيها وذلك للصحة على المستوى الوطني مهمة مراجعة االختبارات السريرية وإبدا

بمباركة الهيئات الرسمية علما بأن رأي لجان األخالقيات استشاري فهو ال يتعارض مع 

وفي . دور الهيئات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة والمكلفة بمراقبة االختبارات السريرية

ال يعد   هذا اإلطار، يعتبر المعهد أّن تعّهد لجنة األخالقيات بمراجعة االختبارات السريرية

في تلك الفترة خروجا عن مجال اختصاصها وذلك إلى حدود صدور قرار وزير الصحة 

الذي أحدثت بمقتضاه لجان حماية األشخاص المشاركين في  2015العمومية في سنة 

 . االختبارات السريرية لألدوية والتي تنفرد بمراجعة هذا الصنف من االختبارات

 

في االختبار السريري فهي ال تمّثل إخالال من أّما في ما يخص مشاركة القصر 

وهذا ما ذهبت  إليه . ناحية األخالقيات الطبية كلما كانت لمشاركتهم مصلحة لهذه الشريحة

قراءات البعض  من ذوي االختصاص قي تونس وما تضمنته مراسلة رئيس الجمعية الطبية 

لمبدأ هو الذي أسس الرأي الذي أبدته وهذا ا. العالمية وما تؤيده المبادئ العالمية لألخالقيات

لجنة األخالقيات في خصوص االختبارات السريرية التي راجعتها حيث أنها طالبت  

الباحث بتشريك المتطوعين البالغين سن الرشد فقط لما رأت أّن مشاركة القصر ليست 

طنت النصوص األخيرة المنظمة للتجارب السريرية تف وتجدر اإلشارة إلى أنّ . ضرورية
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 األطفال في التجارب إشراكلمجارات التوجهات الدولية في هذا المجال وال تمنع إمكانية 

 .2014منذ سنة 

 
تعرض التقرير مطوالً  ،خر من البحث العلمي الموجه للصحة العامةآوفي مجال 

إلى التجارب السريرية التي أنجزها المعهد الختبار نجاعة مرهم متكون من مضادين 

حيويين لعالج التقرحات التي تخلفها اللشمانيا على الجلد علماً وأن كال من هاتين المادتين 

في شكل تطوير هذا الدواء  أنّ . 1940 سنة مسجلتين ويتداول استعمالهما بصفة منفصلة منذ

للصحة  العالميةبالشراكة مع المنظمة  1990 سنة مرهم كان هدفا انطلق العمل فيه منذ

عدم وجود مجلس  إلىونشير . الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اإلدارةو اإلشرافووزارة 

 .ه المسالة مثلما طالب تقرير الرقابةهذحتى تعرض عليه علمي  بالمعهد في ذلك التاريخ 

تمت دعوة  ،ثر ذلكإو. 1995سنة في نشريات المنبثقة على هذا البحث ال أولوقد ظهرت 

المعهد للمشاركة في تطوير مرهم محسن وبتركيبة تمكن من سهولة توزيع الدواء وذلك من 

وقد كان اختيار المعهد باعتبار قدرة وكفاءة  .تابع لوزارة الدفاع أمريكيقبل معهد بحث 

هذا البحث على عدة مراحل سريرية بداية من سنة جري أوقد . باحثيه في هذا االختصاص

 األمريكيمعهد البحث  كانت ممولة عن طريق  "3"و" ب2" و  "ا2" وهي:  2001

 .من فرنسا وكولمبيا أخرىوشاركت فيه فرق بحث 

 

تطوير هذا الدواء في شكل مرهم كان وال يزال من أولويات تونس  د أنّ إننا نؤكّ 

نجازها كانت مطابقة تماما لمعايير الجودة الدولية إالدراسات واألبحاث التي وقع  كلّ  وأنّ 

كما تم نشر مختلف المقاالت العلمية في أحسن المجالت العلمية مما يعد فخراً للباحثين 

اإلجراءات مع وزارة اإلشراف وعلى مستوى  وقد احترم المعهد كلّ . والمعهد وتونس

الجوانب القانونية والتعاقدية والتأمين إلى غير ذلك من الضوابط األخالقيات الطبية وكذلك 

نا لم نالحظ انعكاس ذلك بالتقرير أنّ  وتم إرفاق إجابات المعهد بالوثائق المثبتة لذلك إالّ 

وبالنسبة لعرض األبحاث السريرية على أنظار المجلس العلمي بصفة مسبقة فإّن  .النهائي

شروع بحث على حدة وال ينظر فيها بصفة مسبقة وإنما المجلس ال يتداول حول كل م هذا

عند متابعة تقارير النشاط  ذلكينظر في مجمل المشاريع بمناسبة عرض عقد البرنامج وك
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وفق الشروط التعاقدية مع  ذلكويبدي المجلس رأيه في بحث معين كلما دعت الحاجة إلى 

ارير النشاط لم يحدث أن أثار أي وإّن اطالع المجلس العلمي دوريا على تق .الجهة الراعية

ويمكن اعتماد توصية فريق الرقابة  .اعتراضات آو أي تضييق في مجاالت تلك البحوث

 .بعرض كل التجارب السريرية على مصادقة المجلس العلمي بصفة مسبقة

 

رغم مخالفته وفي بحوث سريرية  تشريك أطفال دون سن الرشدا في خصوص أمّ  

ه ليست فإنّ  ،2007لسنة  1086والمنقح باألمر عدد  1990لسنة  1401الظاهرية لألمر عدد 

تونس وما تضّمنته مراسلة في  قراءات ذوي االختصاص بدليلفيه إخالالت قانونية حقيقية 

وتجدر اإلشارة أّن  .رئيس الجمعية الطبية العالمية وما تؤيده المبادئ العالمية لألخالقيات

المعهد لم يقم بإجراء البحث السريري المشار إليه إالّ بعد ترخيص من وزارة الصحة 

ه السماح بتشريك أطفال في هذه البحوث مبرر بطبيعة المرض، حيث أنّ  وأنّ  .العمومية

 .سنة 15يخص أساسا الفئة العمرية دون 

 

المنظمة للتجارب السريرية النصوص األخيرة  السياق على أنّ  اذونؤّكد في ه

قد تفطنت لمجارات التوجهات الدولية في هذا المجال )  2014لسنة            3657 األمر(

األطفال في التجارب كلما كان ذلك في مصلحة هذه الشريحة وذلك  إشراكوال تمنع إمكانية 

ارب التي مع تأطيرها وإحاطتها بالضمانات الالزمة وهي ضمانات تم احترامها في التج

 .اإلشرافأجراها المعهد وذلك بالتنسيق مع وزارة 

 

نشير إلى أّنه حسب المبادئ  وفي خصوص التثّبت من مكونات الدواء التجريبي

يكون من مهام الجهة  ،IIIإلى  Iوعند المراحل التجريبية من المرحلة  ،المعمول بها دوليا

ا التصنيع التطابق ذيستوجب ه. للتجاربالراعية تحديد الجهة التي ستصنع كميات محدودة 

مع بالواليات المتحدة األمريكية ثم  IOWAمع معايير الجودة وهو ما تم فعال مع جامعة 

وقد تمت مراقبة الدواء حسب المعايير الدولية من قبل مخبر فرنسي  .شركة أخرى أمريكية

 ."ة الدواءمجل"مرجعي ومستقل والتي أثبتت أن تركيبة الدواء مطابقة لوثيقة 
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عن طريق أطّباء مستقلّين تحت إشراف اإلدارة  كانتقييم التجارب المجراة  إنّ 

بنفسه التثّبت من غياب للصحة الجهوية للصّحة بسيدي بوزيد حيث يتولّى المدير الجهوي 

 ادولي اآية مخاطر عبر متابعة المتطّوعين أثناء التجربة كما أّن الّراعي الّرئيسي كلّف خبير

لمتطّوعين والمطابقة ى العمهّمة المتابعة الدورّية لسير البحث وغياب الخطورة ب المستق

 .الّتامة  للبروتوكول ولمعايير الجودة واألخالقيات

 

المتعلّقة بها فإّن المعهد يعّد  والمعطيات الشخصيةالبنوك البيولوجية وفي مسألة 

 البيولوجية البنوك هذه بأهمية المؤسسة لوعي ونظراً  .المجال اذهمؤسسة رائدة في 

 وتثمين تنظيم حول رؤية على جديدة تحتوي إستراتيجية إرساء تم فإّنه تثمينها وإمكانيات

 بالمعهد البيولوجية للموارد مركز إحداث وتم تبعا لذلك .بالمعهد البيولوجي المخزون

الموارد ليسهر على تحسين ظروف حفض وتنظيم  2014 في سنة العلمي بمباركة المجلس

التصرف قع ي وخاليا وأنسجة وغيرها من جراثيم وفيروسات ADNالبيولوجية من أمصال و

ويتم كل هذا مع حجب الهويات  .عن طريق قاعدة بيانية إعالمية وضعت للغرض فيها

 .واالحترام التام لألخالقيات والسر الطبي

 

مشروع "وجود أي  أّما بالنسبة للمالحظة الخاصة بإرسال العينات فنؤّكد على عدم

ما تقوم مشاريع البحث على  بل عادة ،على حد ما ورد بالتقرير" يقتصر على توفير العينات

وبصفة استثنائية تستوجب . أهداف خصوصية مع أنشطة صلب مختلف الفرق الشريكة

المهام وفي كّل الحاالت يخضع  حسب اختصاصات الفرق وتوزيع إرسال آو استقبال عينات

ممضاة من المرسل والمرسل إليه "  MTA" "اتفاقية تبادل للعينات"العينات إلى هذه تبادل 

إلى جانب صالحيات وواجبات  ،مع حجب الهوية ،تضبط موضوع االستعمال وضوابطه

 . كّل طرف ومصير العينات بعد االستعمال

 

اجتناب "المحور، ال يفوتنا التعليق على التوصية الخاصة ب هذاوفي ختام  

" ة في التجارب السريرية التي تنحصر المساهمة فيها في استعمال العنصر البشريالمشارك

حيث نوضح أّن اعتماد العنصر البشري يكون في إطار مشروع متكامل بأهداف 
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فإّن تطوير التالقيح واألدوية والكشوفات الجديدة تستوجب تدعيم  ،وعلى العكس ،خصوصية

خاصة بعد اختيار  ،اإلستراتيجية مضمنة بعقد البرنامج للمعهد هذهاألبحاث السريرية وان 

 .التي أحدثت أخيرا في تونس" مراكز للتجارب السريرية"معهد باستور من بين األربعة 

ا التوجه البحثي يطمح المعهد إلى التسريع في إفادة المرضى بتوفير أدوات التحكم هذوإّن ب

  .في األمراض

 

  إنتاج اللقاحات واألمصال -
 

يمثل معهد باستور المؤسسة الوحيدة في تونس والنادرة في إفريقيا والشرق 

 . األوسط المنتجة للتالقيح واألمصال

 

وثالثة " الب س ج الطازج"ولقاح "الــ ب س ج المجفد"وتؤّمن وحدة اإلنتاج لقاح 

 . أمصال مضادة للدغات األفاعي والعقارب إلى جانب المصل المضاد للكلب

 

ويتطلب هذا النشاط وحدة متكاملة من تجهيزات وموارد بشرية مختصة وعالية 

  ).بسكرة (التكوين ووحدة لتأهيل الحيوانات والستخراج ومعالجة المواد األولية 

    
ففي خصوص وحدة تربية وتأهيل الحيوانات نوضح أّن المعهد يحتوي بمقره 

عدة سنوات وهي تستعمل في خدمة البحث الرئيسي على وحدة للتجارب الحيوانية وذلك منذ 

العلمي والتشخيص واإلنتاج وتتوفّر في هذه الوحدة الحدود المقبولة من المطابقة لمستلزمات 

وقد تمت ، النشاط غير أّن قدم البنية التحتية بدأ في التأثير في مظهرها الداخلي والخارجي

وحدة تربية الحيوانات التي أّما مشروع . صيانة بعض المكونات وبرمجة بقية األشغال

أنجزت بسكرة والتي لم تدخل حيز االستغالل فهي أحد مكونات مشروع ذا بعد وطني 

انخرطت فيه أكثر من مؤسسة، حيث يتأطر ضمن توجه نحو تطوير مجال البيوتكنولوجيا 

مع استعمال فئران خالية من أجسام مرضية خاصة ومنذ البداية لم تكن موجهة لحاجيات 

 .د بمفرده وهي ال تزال على ذمة ذلك المشروع الوطنيالمعه
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ورغم . كما أثار التقرير قدم أسطول التجهيزات والنقص في األعوان المختصين

، فإّن المعهد يوافق كليا التوصية المتعلقة انتداب صيدالنيين وتقني واقتناء آلة تعبئة جديدة

 ."والتجهيزات الالزمةدعم وحدة اإلنتاج بالموارد البشرية "بضرورة 
 

واعتمد التقرير بعض نتائج المخابر الخارجية التي تراقب المنتجات الصيدلية 

مع نتائج مخبر مراقبة الجودة  ،بالنسبة لبعض أقساط اإلنتاج ،بالبالد وأثار اختالف بعضها

إالّ أّننا نفيد أّن ذلك كان قبل توحيد المقاييس بين مخبر مراقبة الجودة وتلك  ، التابع للمعهد

المخابر وذلك بالرجوع إلى المعايير الدولية وأّن األقساط المعنية قد تحصلت نهائياً على 

 .المطابقة ورخصة التسويق

 

نتاج أّما المالحظات الخاصة ببطاقات الحوادث واالنحرافات التي تعتمدها وحدة اإل

كأحد مقومات أنظمة الجودة وكدليل على مهنية هذه الوحدة فقد جاءت في صورة مجردة 

بدون مقارنات مع واقع القطاع أو وحدات أخرى أو حتى المعايير الدولية وهذه في رأينا 

 .مقارنات ضرورية للحكم على مدى تأثير تلك الحوادث واالنحرافات

 
النظام المعتمد في اإلنتاج يقوم على  الوطنية فإنّ أّما بالنسبة لتغطية الحاجيات 

التنسيق بين المعهد وأهم الحرفاء على الصعيد الوطني وهي إدارة الرعاية الصحية 

األساسية وتعد هذه اإلدارة حاجياتها التقديرية كما يعّد المعهد الكميات التقديرية لإلنتاج ويتم 

أّما في الحاالت التي يمكن أن ينخفض فيها . حاليا اإليفاء بجميع الحاجيات المتفق عليها

اإلنتاج ألي سبب من األسباب فإن المعهد يتولى إعالم الحرفاء إذا كان يتوقع امتداد ذلك 

فترات أطول حتى يتسنى لهم العمل على حلول بديلة لتوفير الحاجيات الوطنية وتفادي نفاذ 

 .المخزون
 

هذه المشاكل قد تحصل في  ي فإّن مثلوبالنسبة الرتفاع نسبة تلوث المائع الدمو

مثل هذا النشاط المتعدد الجوانب إال أن المعهد يحاول دائماً  الحفاظ على نسق اإلنتاج من 

جهة والضغط على الكلفة والتحّكم في الجودة من جهة أخرى وتلتزم وحدة اإلنتاج وإدارة 
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خلة في مختلف مراحل اإلنتاج المعهد بمزيد العناية بهذه المشاكل وتجنيد كل األطراف المتد

وتجدر اإلشارة إلى أّن سمعة هذا . للعمل على تدارك اإلشكاليات المشار إليها بالتقرير

النشاط قد تجاوزت النطاق الوطني حيث تلقى المعهد أخيرا عروض تعاون لمساندة دول 

 ).كوريا الجنوبية وإيران( أخرى لتركيز مثل هذه الوحدات
 
 المهنية حفظ الصحة والسالمة -
 

ينتقد التقرير قلة نشاط لجنة حفظ الصحة والسالمة المهنية وعدم وجود خطة 

حداث هذه اللجنة من بين إلاقا المعهد كان سبّ  ونشير إلى أنّ . متكاملة للتصرف في النفايات

فريق الرقابة  أنّ  حيث ولئن كان عمل اللجنة يعوزه بعض التوثيق. المؤسسات الصحية

أعمال  ي حين أنّ ف بمحتوى محضري جلسة كانا متوفرين في تقييم أعمال اللجنة اكتفى

 .نت عديد األنشطة والتدابير في اتجاه العناية بالصحة والسالمةتضمّ  اللجنة
 

المعهد يقوم حسب إمكانياته بالتدابير  لتصرف في النفايات فإنّ ل وبالنسبة

لمعهد أسطول من تجهيزات التعقيم الضرورية لنزع خطورة النفايات حيث يتوفر لدى ا

هذا المجال يبقى في حاجة إلى  أنّ  إالّ .موزعة على المخابر مع العناية بجانب التكوين 

 في إطارالخطط المتكاملة وذلك ال يقتصر على المعهد وإنما يتجاوزه إلى كامل القطاع 

إلى حد  االمعهد مضطر لك كان ذل برنامج وطني للتصرف في نفايات األنشطة الصحية

 .للمعالجة الكيميائية أو الحرارية لنزع أي خطورة على اإلنسان والمحيط اآلن
 

 المؤسسة هو المعهد فإنّ  الحماية من العالي المستوى ذات القاعة يخص ما في اأمّ 

 المعايير لتطور نظرا هأنّ  إالّ  1999 سنة منذ 3 ب المواصفات بهذه بمخبر المجهزة دةيالوح

 لرفع أشغال محل حالياً  وهو + 2 ب          صنف من حالياً  يعتبر إهمال بسبب وليس

 السالمة مقومات دعم على المعهد سيعمل العموم وفي .3 ب لمواصفاتا طبق معاييره

 .الهام المجال هذا في والمبرمجة الجارية المشاريع في التسريع وسيتم
 

III- التصرف اإلداري  
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األقسام كانت بمقتضى قرارات راجعة لوزارة ألحد رؤساء  الوضعية اإلدارية إنّ 

الصحة التي استجاب لها المعهد إالّ أّن إدارة المعهد قد حرصت على تكليف إطار علمي 

تالفت مسالة الجمع الفعلي بين المهام التي أشار  هذاباإلشراف على فريق ونشاط المخبر وب

 .إليها فريق الرقابة

قبولهم بالمعهد يتم بعد أن يتقدم الباحث بطلب  ق بالباحثين الشركاء فإنفيما يتعلّ و

وبعد أخذ رأي المجلس ورئيس المخبر المعني بالمعهد تضمن موافقة المؤسسة األصلية ي

رة من الموارد واإلمكانيات المتوفّ  االستفادةوذلك بهدف مساعدة الباحثين على  .العلمي

ث الشريك يقوم بمهامه كاملة الباح أنّ  متاحة بالمؤسسات األصلية، علىالبالمعهد وغير 

 .بينهم وبين المعهد اتفاقياتوسيسعى المعهد في الفترة المقبلة إلى إبرام . األصلية بالجامعة

 

فيما يخص تسمية أستاذ جامعي بكلية الطب ملحق لدى وزارة الصحة كرئيس و

ي توال والتراتيب الجاري بها العملذلك قد تم بمقتضى قرار وزير الصحة  مخبر بحث فإنّ 

خول لمن له رتبة أستاذ تعليم عالي التسمية في خطة رئيس مخبر بحث بمؤسسة عمومية ت

 .تسمية المعني باألمر تعتبر سليمة من الناحية القانونية إنّ لك فذلللصحة ، 

 

رؤساء مخابر  02تمت تسمية عدد فقد  ،أّما بالنسبة المتيازات رؤساء المخابر

 644األمر عدد حسب المسندة لكاهية مدير إدارة مركزية  باالمتيازاتبحث وتم تمتيعهما 

، أما فيما يتعلق ببقية رؤساء المخابر، والذين تمت تسميتهم المشار إليه بالتقرير 2009لسنة 

، فإن مصالح المعهد سوف 1997ماي  19المؤرخ في  1997لسنة  939بمقتضى األمر عدد 

 .تهماشراف على تسوية وضعيتعمل في القريب العاجل وبالتنسيق مع سلطة اإل

 

كان  2007في سنة  وقبل تسميته بهذه المسؤولية وفي خصوص تأجير المدير العام

ثر تسميته بإدارة المعهد إوعلى  .يتقاضى مرتب أستاذ في الطب ورئيس قسم مخبر بالمعهد

على  للحفاظوإن كان القانون يخول المنحة التعويضية  .صدرت أوامر متتالية لتحديد تأجيره

ن أي منحة تعويضية ثم صدرت أوامر األمر األول لم يتضمّ  مستوى التأجير األصلي فإنّ 

وقد تم رفع  .أخرى بمنحة تعويضية بعيدة على أن تغطي النقص الكبير الحاصل في األجر
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هذا التضارب الواضح في نظام التأجير إلى وزارة اإلشراف وكذلك إعالمها باستمرارية 

وهو ما جعل أجر المدير (مر لنفس أجره األصلي مع حذف منح اإلنتاج تقاضي المعني باأل

مع  )العام يتدحرج إلى المركز العاشر أن ذاك من بين أجور اإلطارات العلمية بالمؤسسة

 .أجور أعوان المعهد خاضعة لمراقبة مصالح وزارة الصحة ومراقبة المصاريف العلم أنّ 

  .2010واستمر تبادل المراسالت إلى سنة 

 
بين وزارة اإلشراف ورئاسة الحكومة استقرت  2014خالل سنة ثر التنسيق إوعلى 

 30وليتدرج ترتيبه حاليا إلى المركز  د 1000المنحة التعويضية ليكون الفارق السلبي لألجر 

األساتذة في الطب وخلف كل األساتذة المحاضرين  من بين اإلطارات العلمية أي أقل من كلّ 

 استشفائيعناصر تأجير أستاذ  وبالنسبة لمنحة السكن تجدر اإلشارة إلى أنّ . في الطب

. ال تتضمن منحة السكن 2014 إلى سنة 2008 سنة من باألمرالتي تقاضاها المعني  جامعي

 إدارةاليا التنسيق بين ويجري ح .تخصم منحة السكن األخيرومنذ قرار رئيس الحكومة 

 .لة بتطبيق القانون الجاري به العملأالمعهد ووزارة الصحة للعمل على حل المس

 

تجدر اإلشارة إلى أّن  وبالنسبة لموضوع انتداب البيولوجيين والمتعاقدين،

السلك العلمي لمعهد (يخضعون في انتدابهم وترقيتهم إلى نظام أساسي خاص  نالبيولوجيي

وأّن فتح الخطط يكون بقرار مشترك من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث  )باستور

أّما بالنسبة  .وتتألف لجنة المناظرة من أعضاء منتخبين ومعينين بقرارات مشتركة .العلمي

لإلعالم فإّن قرار فتح الترشحات ينشر بموقع الواب وصفحات التواصل الخاصة بالمعهد 

كما يتم تعليق المقاييس التي تحّددها لجنة المناظرة قبل النظر في  .إلى جانب تعليقه بالمعهد

وإّن ضعف عدد المترشحين في بعض الخطط يعود إلى طبيعة االختصاصات  .الملفات

وإّن الملفات اإلدارية للمترشحين للمناظرة  .والخطط والتي تتسم أحيانا بندرة المترشحين

تي تتأّكد من شمولية الملفات وبالفعل فإّنه ال يتم ترد على مصالح إدارة الموارد البشرية ال

تشريك مراقب الدولة في هذه العملية اإلدارية باألساس وتسجل جميع الملفات الواردة على 

 .المعهد حسب تاريخ اإليداع بدفتر مفتوح تحت مسؤولية رئيس لجنة المناظرة
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فإن  ،جالممولة من الخار في خصوص التعاقد على حساب مشاريع البحثو

الترشحات تقترح من طرف رؤساء المشاريع وقد تكّونت لجنة خاصة صلب وزارة الصحة 

تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية وعن وزارة التعليم العالي والبحث 

. للمصادقة على االنتدابات وضبط األجور حسب سلم األجور للوظيفة العمومية العلمي

بعض األعوان كانوا قد قضوا فترات تربص خالل سنوات دراستهم أو تابعوا  وبالفعل فإنّ 

مراحل تكوينهم بالمعهد كطلبة وأحيانا تكون ملفاتهم مصحوبة بدعم من طرف اإلطارات 

العلمية وذلك لتوفير المقومات والشروط المرتبطة بالمهمة المطلوبة والكفاءة لتنفيذ تقنية 

 .معينة
 

فنؤّكد على أّن المعهد كان سباقا في التفكير في  ت اإلعالميةتطوير التطبيقاأّما 

حوسبة التصرف في التحاليل من تسجيل ونتائج وفوترة إالّ أّن التجربة األولى الراجعة إلى 

. باإليفاء بكّل طلبات المخابرقد تم التخلي عنها نتيجة إخالل الشركة المتعاقدة  2001سنة 

د وقد تم تحسينها .أ 30بمبلغ  2010سنة  ذقيد االستعمال من" بروالب"وإّن المنظومة الحالية 

وسيتم تعميمها على جميع المخابر مهما . فقط وهي تفي حاليا بجل الحاجيات د 7500بمبلغ 

  .2016كانت خصوصياتها بداية سنة 

والمتعلقة بمشروع بتمويل أجنبي  د 118332أّما االقتناءات المشار إليها بمبلغ 

خاصة لفائدة إدارة رعاية الصحة األساسية بمشاركة المعهد ويتم التصرف في ميزانية 

كور يتضمن استثمارات تتمثل في حواسيب ثم ذالمشروع على مستوى المعهد وإّن المبلغ الم

ويتم . الصحة األساسيةتهيئة قاعة للخوادم اإلعالمية ثم تجهيز تلك القاعة لفائدة إدارة رعاية 

إنجاز مراحل الشراءات من طرف مصالح إدارة رعاية الصحة األساسية وفق التراتيب 

الجاري بها العمل ويرسل ملف الخالص إلى المعهد مؤشرا من قبل مديرة إدارة رعاية 

 .المشروع والميزانية الخاصة به ذالصحة األساسية النجاز الخالص وفق برنامج تنفي

 

باعتبار انخراط معهد باستور في مشاريع كبرى و ألسطول السياراتوبالنسبة  

ويتم وضع  .يتضمن بعضها اقتناء سيارات الستعمالها للبحوث الميدانية ،بتمويالت أجنبية

وفقا  مة الفريق المشرف على البحث وتستعملذتلك السيارات بصفة أولوية على 
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بمأمورية ويتم استعمالها  وبأذونصرف اإلدارة لبروتوكوالت علمية معينة منضوية تحت ت

 .كلما كانت شاغرة أخرىفي مشاريع 

 

كما أشار إليه  بصفة منتظمة ومتواصلة، ويمكن أن يتم استعمال تلك السيارات

  .من قبل فريق البحث ،التقرير

 

ألغراض شخصية،  استعمالهافي  المرخص مصلحةات السيارأّما في خصوص 

المالي،  واالستقالليتمتع بالشخصية القانونية  هنونية لمعهد باستور فإنونظرا للطبيعة القا

عرض مسألة إسناد السيارات اإلدارية على أنظار مجلس اإلدارة، ب اكتفى المعهدوبالتالي 

ويتعهد المعهد بترشيد التصرف في . تمت صياغة قرارات إسناد معللة لجميع المستفيدينو

 .استهالك الوقود والمسافات المقطوعة استعمال السيارات وطرق متابعة
 

معهد باستور  نا نجدد التأكيد على أنّ وفي ختام  اإلجابة على التقرير النهائي فإنّ 

مؤسسة ثبت  تميزها في مجال البحث العلمي والبيوتكنولوجيا في الصحة على مستوى 

وفي العموم برهن المعهد على حسن التصرف المالي وشفافية . إفريقيا والشرق األوسط

وإضافًة لدور المعهد في تحسين الوضع الصحي بالبالد . اإلجراءات وتوازن ميزانيته

ه يساهم في النمو االقتصادي واالجتماعي بفضل مساهمته كشريك نّ ولبعض الشرائح، فإ

 .رئيسي بالقطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت وكمستقطب للمشاريع في إطار تلك المؤسسة
هذا إلى جانب تصدير تكنولوجي على غرار  المشاريع الجارية مع اندونيسيا وكوريا 

حسين مردودية األنشطة أخذاً بعين وسيعمل المعهد على دعم منزلته وعلى ت. الجنوبية

 .االعتبار التوصيات الواردة بتقارير دائرة المحاسبات


