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ةة اساسّية بقفصة  ّّ   جمع  ل�
 

0TP0F، بمق�ىى  اجر"لملمم "حدث  جمم  ل�حةة اساسّية بقفصة، فيما ي�� 

(1)
P0T  387عثد 

ة ت�م�  با�خصصية لملعنو�ة واس�قالل لملا�� ة ذلت صبغة إدلر�ّ ، وُيعّث جؤسسة عموجيّ 1998�سنة 

 .وتخض  إلشرلف وزلرة ل�حةة
 

ل جهام لملمم  وفق حد�ام 
ّ
 1991جو�لية  29لملؤرخ ��  1991�سنة  63ل�قانون عثد وت�مث

ولمل�علق با��نظيم ل�ص�� �� إسثلء ل�صثجات ل�حةّية ذلت ل�طا�  ل�وقائي ول�عال�� و�� ل��ثقيف 

 .ل�ص�� وذ�  ع�  جرلز  ل�حةة اساسّية ل�رلجعة �ه با�نظر
 

0TP1Fدولئر 4�لحةة اساسّية جوزعة ع��  جرز ل 39و�ضم لملمم  

(2)
P0T  ةّية بمع�مثيات قفصة�

                       دول�� و�غطي خثجا��ا .ل�جنو�ية ول�قصر وقفصة ل�شما�ية وسيثي عيش وحم ل�عرلئس

                  وقث لرتف  عثد ل�عيادلت ل�طبية ل��ي قاجت جرلز  لملمم  ب�أجي��ا جن . ح�ف سازن 170

 .  2014دة �� سنة عيا 187.356إ��  2009سنة  ��عيادة  169.015
 

طبيبا  34 جوزع�ن ب�ن 2014عونا �� جو�� شهر جولن  476و�لغ عثد حعولن لملمم  

وترلودت لملولرد اع�يادية �لممم  . عاجال 116عونا إدلر�ا و 23عون شبه ط�ي و 301وصيث�ي�ن لثن�ن و

نم ة خالل نفس ل�ف� ة د فيما ترلودت ل�نفقات لمل.م 1,495د و.م 1,186ب�ن  2013-2009خالل ل�ف� ة 

 . قق�ناء ادو�ة ولملس�ل جات ل�طبية % 50د خصص ج��ا جا يناه  .م 1,323د و.م 1,004ب�ن 
 

  ل�نظر ��وقث ترز ت حعمال ل�ثلئرة ع�� 
ّ
ق لملمم  �� تأج�ن لملهام لملو�و�ة �ه �� جثى توف

 ادلري ولملا�� هتصرفإنماز عثد جن ل�� لجج ل�وطنية إ�� جانب �� إسثلء ل�صثجات ل�حةّية وجماقت 

 . 2014إ�� جو�� شهر جولن  2009ة خالل ل�ف� ة لملم�ثة جن سنة خاصّ  وذ� 
  

                                                           
 .ولمل�علق بإدثل  جؤسسات عموجية 1998فيفري  10لملؤرخ ��   (1)
ل�ثلئرة ل�حةية �� ودثة وظيفية جنظمة ترلبيا �� ش�ل جنطقة جغرلفية يمكن حن �شمل جع�مثية حو حز�  وتح�وي ل�ثلئرة ل�حةية ع�� ثالثة  (2)

 .ل�فر  لمل�مو�ة وجرلز  ل�حةة اساسية ولملستشفى لملح��: جس�و�ات جن ل�هيا�ل ل�عملية
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 أبرز لملالحظات
 

 �� تأج�ن ل�خدجات ل�ّةية دور لملمع  -
 

 
ّ
 ةة اساسيّ لملر�ى  بمرلز  ل�حّة  وإرشاد بظروف لس�قبال�� هذل لملمال نقائص ل� قت�عل

 با�وسائل ل�ضرور�ة  � جعظمهاتمه� عثمديث جن 
ّ
 ولطن�نن جن تحس�ن ل��ولصل ج  لملل��ي تمك

عرف جن لملرلز  �عثيث خاصة حّن ل� فائثة اعولن� مالت�و�نية �� لمل دورلت عثم إنماز باإلضافة إ�� 

  .لز�ظاظا باملر�ى 
 

 و 
ّ
ل ل�يوجي �لعيادلت لرتفاع لملعّث  ،ةل�طبيّ جن اطارلت  ب عن عثم تلبية داجيات لملمم ترت

وتماوز  ل�ةث اق�ى  لملضبوط نة جن طرف ل�طبيب ل�ولدث �� ل�يوم بمرلز  ل�حةة اساسية لملؤّج 

و�م  .باملناطق ذلت ل�كثافة ل�س�انية ل�عا�يةة خاصّ  �لرعاية ل�حةية اساسيةضمن جؤشرلت ل�جودة 

ة حّن خاصّ  بمرلز   ارتقاء بمس�وى ل�صثجات ل�حةّية ع��  املممب طب اخ�صاصغياب  �ساعث

  .تثخال��اع�� ج �ث جن ل�نماعة  إضفاءقصث عثد جن اخ�صاصات ل�طبية إ�� تبثو ج�أزثة  ةاجةل�
 

ل��مه��لت  �� شبه ل�طبية وجحثودية عثد جن اخ�صاصات��  انقصلملمم  يشهث و 

ن جنجخ�  تحا�يل  وجودعن عثم فضال  بمرلز  ل�ّحةة اساسّية ل�حةية
ّ
تحس�ن ل��كفل  جّما �م يمك

ي وضعية لملبايي وعثم ا���لم بقولعث ل�نظافة ودفظ تردّ  ل�وقوف ع�� زما تّم . باملمموعة ل�س�انّية

 . لملرلز مخ�لف ب ل�حةة
 

ع�  توف�  لملولرد لملادية  مرلز  لملمم بإيالء ل�عناية ل�الزجة �جانب اس�قبال  و��عّ�ن �لغرض

ل�ضرور�ة ول�عمل ع�� دعم قثرلت اعولن �� هذل لملمال وتثعيم لملمم  باإلطارلت ل�طبية وتفعيل 

ل�عمل با�نصوص ل�قانونية ول�� تيبية ل��ي حتادت إج�انية ل��عاقث ج  حطباء جن ل�قطاع ل�صاص فضال 

 .2012لمل� جج جنذ سنة " ل�قصر"بثلئرة نماز جشروع جرز  ل�حةة ل�وسيط إعن اسرلع �� 
 

 تنفيذ برلجج ل�طب ل�وقائي -
 

برلجج  ناتث بم�وّ حّدت إ�� عثم ل��قيّ  ل��ي ات لملادّية ول�بشرّ�ةجحثودّية اج�ان  �ش�و لملمم

زجة وفق جا تق�ضيه جحاورها فضال عن �و��ا ق تحظى بامل�ا�عة ل�طب ل�وقائي 
ّ
 .لملس�مرول��قييم ل�ال
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وزذ�  ل�� ناجج � ناجج ل�وط�ي �رعاية جر�ى  ل�سكري ولرتفاع ضغط ل�ثم ل�فبخصوص 

ضعف يسبة ل��غطية با��حا�يل ل�ثور�ة  حظهرت ل�فحوصاتفقث ل�وط�ي �سالجة ام ول�و�يث 

عثد جن اخ�صاصات  توف�   عثمفضال عن  ل�الزجةل�عناية  ل��ثقيف ل�ص�� يالءإوعثم لملس�وجبة 

 .لملن�فع�ن ��ذين ل�� ناجم�ن �فائثة ل�طبّية
 

ر عن سرطان ل�ثثي وسرطان عنق ل�رّ ويشهث تنفيذ ل�� ناجج ل�وط�ي �ل�ّ 
ّ
دم �ع� ل ق�ىي لملبك

نماز إوعثم ثى طول آجال ل�ةصول ع�� ن�ائج لخ�باري لملاجوغرلفيا ول�كشف با�صّ إ�� با�نظر 

  لخ�بارلت عينات عنق ل�ردم بمرلز  لملمم 
ّ
��ذل غطية �لنساء لملس��ثفات �ر ع�� يسب ل�جما حث

  .لملس�وى ل�وط�ي ل�ن�ائج لمل�جلة ع�� ل��ي ظلت دون ل�� ناجج 
 

نماز ل�� لجج إإد�ام ل��نسيق ب�ن جخ�لف اطرلف لمل�ثخلة �� و��عّ�ن �� هذل لملمال 

 ل�وطنية 
ّ
ا��ا  لملممن ول�ةرص ع�� توف�  اج�انيات ل�ضرور�ة ل��ي تمك

ّ
    .جن تنفيذ جخ�لف ج�ون

 

 ل�صصر  ادلري ولملا�� -
 

 لف�قار �� غياب نصوص ترتيبية تنظم جولنب ل�هي�لة ول�تسي�  باإلضافة إ��  لملمم  ينشط

�ش�و نظام لملعلوجات باملمم  نقائص �علقت  ازم. حد�ة إجرلءلت ملخ�لف حيشط�ه وحوجه تصرفهإ�� 

با�بنية لملعلوجاتية وإجرلءلت تممي  وجعا�جة ل�بيانات جما لنمر عنه صعو�ات �� ل��ثبت جن دقة 

 . لملعطيات وتمميعها وتبليغها �� ابان
 

�� عثيث ل�ةاقت باملبادئ لملنظمة �لما�ية لملمم  �م يل��م  ،و�� جا ي�علق با��صرف لملا��

وض   ي�م�م  ،إ�� جانب ذ� و . �عموجية خاصة لمل�علقة ج��ا بتنفيذ ل�نفقات ولملحافظة ع�� لملم�ل�اتل

ه �م ي�ّم  جن ذ�  .اجرلءلت ل�كفيلة بإد�ام ل�ّ�صرف �� ادو�ة وترشيث لس��الزها
ّ
ل��قّيث با�نصوص  حن

يشاط وعثم دوسبة ل�� تيبية لمل�علقة بمس  دسابية لملولد ل�صيث�ية ولملحافظة ع�� سالج��ا 

ودرزة  وت و�ث لملرلز  باألدو�ة م�ا�عة اس��الكبخالقت �علقت ظهور إجما ترتب عنه ل�صيث�ية 

 .لملخ ون
 

 وإعثلد اطار ل��نظي�ي �لممم ضبط ، ي�عّ�ن   ل��صّرف ادلري ولملا�� باملمم ومل �ث إد�ام

 
ّ
 إد�امول�عمل ع�� تطو�ر نظام جعلوجاته ول�ةرص ع��   ء لملممأدلب ارتقاءقصث  إجرلءلتة حد�

 .ادو�ة صرف ��ل��ّ تصرفه لملا�� وترشيث 
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I-   ل�ّةّيةل�خدجات  �� تأج�ندور لملمع 
 

 
ّ
 ةة لملس�وى اوّ ة �لّح ل ل�صطوط اجاجيّ تمث

ّ
صال افرلد واسرة ولملم�م  باملنظوجة ل قت

. ة اساسيةمرلز  ل�حّة ب ل��ي ي�م تأجي��ا حساساة ة ول�وقائيّ ل�عالجيّ  ل�صثجات جن خاللة ل�حةيّ 

يس�ث�� تقثيم خثجات �ةّية ذلت جودة تحس�ن ظروف لس�قبال لملر�ى  وتوف�  لملولرد ل�بشر�ة و 

بمانب دفظ ل�حةة فضال عن إد�ام تنفيذ جخ�لف برلجج ول�عناية بمخ�لف هذ  لملرلز  ول��مه��لت 

 .ل�طب ل�وقائي
 

 اسصقبال -أ
 

ل�عناية ول�رعاية با�ولفثين ع�� جمال ��  عنصرل حساسيايمثل تحس�ن اس�قبال وارشاد 

با�نظر  �فائث��مل�هيا�ل ل�حةية ل�عموجية �إلس�مابة ��طلعا��م و�ل��وض بمودة ل�صثجات لملسثلة 

ه �ودظ حّن لملمم  �م �عمل ع�� . جن ل�رعاية ل�حةية �لمر�ى  لملس�وى اول يمثل  ذ� ألّن 
ّ
غ�  حن

0TP2Fاملناش� ب وردا���لم بما 

(1)
P0T  تحس�ن جولنب اس�قبال جن ديث ةة لمل�علقة ل�صادرة عن وزلرة ل�ّح

رعاية ام جرز  "جن  سم لملرز  ب�ّل إتبّ�ن غياب قف�ات خارجية تح�وي  فقث. واداطة باملر�ى 

باإلضافة إ�� غياب " حم اقصاب"و" جرز  ل�طب لملثر�ىي ول�جاج��"و" سيثي بو�حي "و" ول�طفل

مولعيث ل��حا�يل ول�وسائل �مثول عيادلت اطباء و �ل�ت�جيل و و ل�عمل  بمولقيتاعالنات ل�صاصة 

 . ل�حةة اساسية جرلز  بمل  ل��ي تمكن جن إدلرة لملق� دات ول�ش�اوي 
 

دول لس�قبال لملسن�ن  2008جولن  14خ �� لملؤّر  52وخالفا ملنشور وز�ر ل�حةة عثد 

 
ّ
ر لملمم  زرل�ىي ج�حرزة بممي  جرلز  ل�حةة واداطة ��م �� ل�هيا�ل ل�حةية ل�عموجية، �م يوف

 .اساسية ��يس�  تنقل ا�صاص ذوي ل�ةرزة لملحثودة
 

 �مسا�ت ت�و�نية �فائثة حعولنه ��ثف لزدورل تأج�نلملمم   �م ي�وّل  ،�اإلضافة إ�� ذ� و 

0TP3Fيذزر حّن ن�ائج اس�بيان ،و�� هذل اطار. �� جمال اس�قبال ل��افية لملعارف ولملهارلت ول�سلوزيات

(2)
P0T 

� ل�فر�ق ل�رقا�ي إجرل
ّ
جن  % 70بخصوص ظروف اس�قبال وان�ظار باملرلز  حظهرت حّن  ءل�ذي تو�

 .لملس�مو��ن قث عّ� ول عن عثم رضاهم عّما ي�م تقثيمه �� هذل لملمال

 

 
 

                                                           
(1)

جولن  11لملؤرخ ��  2009�سنة  40ولمل�علق با��حس�ن لملس�مر �إلس�قبال با�هيا�ل ل�حةية ل�عموجية وعثد  2008جو�لية  19ؤرخ �� لمل 66عثد  

2009. 
(2)

خالل  قاجول بمرلجعة جرلز  لملو�� و�� ل�نور وزرو  وسيثي بو���) سنة 73-17(جولطنا ين�مون �لفئة ل�عمر�ة  70لس�بيان شمل عّينة عشولئية جن  

 .2013شهر د�سم�  
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 توف�� لملولرد ل�بشر�ة ول�صمه��لت -ب
 

�م �ساعث جحثودية لملولرد ل�بشر�ة ول��مه��لت باملمم  ع�� تحس�ن جس�وى ل�صثجات 

لملرلز  ولرتفاع حعثلد لملرلجع�ن ��ا ديث حّن  �شهث ل�حةية لملسثلة خاصة �� ظل از�ظاظ ل�ذي 

0TP4Fجرلز  9(جرلز  ل�حةة اساسية لملوجودة با�وسط ل�ةضري 

(1)
P0T  ت� لوح ) جن يشاط لملمم  % 80تؤجن

0TP5Fسازن �� د�ن حّن لملعثل 25.000و 10.000�غطية �ل ج��ا جا ب�ن 

(2)
P0T  سازن ��ل  5.105ل�وط�ي يبلغ

 .جرز 
 

وقث تبّ�ن جن خالل لملعطيات لمل�وفرة حّن لملمم  �� داجة إ�� تثعيم إطار  ل�ط�ي، ديث 

نقصا �� عثد اطباء وهو جا ساهم �� لرتفاع جعثل ل�عيادلت لملنم ة  با�وسط ل�ةضري �شهث لملرلز  

 2013و 2012عيادة خالل سن�ي  42و 37يوجيا جن قبل ل�طبيب ل�ولدث ��ذ  لملرلز  ول�ذي ترلوح ب�ن 

جر�ضا  30ل�ةث اق�ى  لملحثد با�� ناجج ل�وط�ي ��ثعيم وترز�� ل�ثولئر ل�حةّية ق ي�عثى  �� د�ن حّن 

 2014-2009خالل ل�ف� ة  اويشار إ�� حّن عثد اطباء باملمم  �م �شهث لرتفاع. �لطبيب ل�ولدث يوجيا

 .% 10وذ�  با�رغم جن تطور حجم يشاطه بنسبة 
 

�وف�  خثجات طب اخ�صاص، وقصث تخفيف ل�ضغط عن لملستشفيات حّجا �� جا ي�علق ب

ل�جهو�ة ول�جاجعية وتحس�ن جس�وى ل�رعاية ل�حةية با�صطوط اجاجية، حدثثت وزلرة ل�حةة جرلز  

و��ن ُرصثت . وسيطة تقّثم عيادلت �� عثة لخ�صاصات طبّية وح�ةق��ا بمماج  ل�حةة اساسية

  2012جنذ سنة " ل�قصر"لئرة لع�مادلت إليشاء جرز  وسيط بث
ّ
 2014إ�� جو�� شهر جولن ه �م ي�م فإن

ه �م ي�ول ل�عمل و . �� إنماز ل�شروع 
ّ
�اإلضافة إ�� ذ�  و�ا�رغم جن لف�قار لملمم  ألطباء لخ�صاص فإن

لمل�علق با��نظيم ل�ص�� ل�ذي حتاح �هيا�ل ل�حةة ل�عموجية  1991�سنة  63بمق�ضيات ل�قانون عثد 

 .ث لتفاقيات ج  حطباء خولصإج�انية عق
 

 عثدو�� جا ي�علق باإلطار شبه ل�ط�ي، تبّ�ن حّن لملمم  �ش�و نقصا ��  ،جن جهة حخرى و 

 جرز ل ق  20حّن  ذ�  .حعولن ل��مر�ض
ّ
نماز لملهام إعون تمر�ض ولدث ي�و��  ج��ا سوى  ر ب�ّل ي�وف

ن لمل�علقة بت�جيل لملر�ى  ولس�خالص لملعا�يم ول�ّ�صرف �� 
ّ
ادو�ة وايشطة ل�عالجية جما ق يمك

 . جن تأج�ن ل�صثجات ل�حةّية ع�� ل�وجه اجثل وضمان إس�مرلرّ���ا ��ذ  لملرلز 
ّ
ر لملمم  زما ق ي�وف

ع�� تقني�ن ساجي�ن �� جمال دفظ ل�ّحةة با�ّرغم جن حهمية هذل اخ�صاص �� جا ي�علق با�وقاية 

ذ�  حظهرت اعمال ل�رقابية حّن ل�ثولئر ل�حةية �ش�و نقصا ��  باإلضافة إ��. جن اجرلض واو�ئة

 . ل�قولبل وفنيي ل��غذية
 

                                                           
(1)

 .�� ل�نور ولملو�� و�� ل�سرور وزرو  وق�ة ول�قصر وسيثي بو��� ول�ةميلة ول�ثول��  
(2)
 .2011ل�صارطة ل�حةية  
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��ن دثد ل�� ناجج ل�وط�ي ��ثعيم وترز�� ل�ّثولئر ل�حةّية قائمة جرجعية و  ،وع�� صعيث آخر

 
ّ
صنف جن حصناف لملرلز  ع�� غرلر حجه ة  رها ب�ّل ت�ضمن ل�ةث اديى جن ل��مه��لت ل�ولجب توف

قرلءة ل�صور ل�طبية ودولج  ل�صصوصية ل�طبية وجهاز جنظار اذن وطاو�ة فحص �لقابلة وجصابيح 

0TP6Fاضاءة، تبّ�ن حّن جل جرلز 

(1)
P0T لملمم  �شهث نقصا �� ل��مه��لت سابقة ل�ذزر  . 

 

  ،إ�� جانب ذ� 
ّ
ر لملمم  ع�� جخ�  �ل�حا�يل ل�بيو�وجية ��غطية دولئر  ل�حةية ق ي�وف

�ةساب ي�م إجرلء ل�فحوصات ل��كميلية  ونتيمة �ذ� ". سيثي عيش"و" ل�قصر"و" قفصة ل�جنو�ية"

وقث حظهرت  .دون إبرلم لتفاقية �� ل�غرضو بمخ�  لملستشفى ل�جهوي ل�ةس�ن بوز�ان بقفصة لملمم  

رةلملعطيات 
ّ
عثم لن�ظام �غطية تأج�ن ل��حا�يل لملخ� ية لملس�وجبة �فائثة جر�ى  ضعف و  لمل�وف

حّن جّثة انقطاع �� تأج�ن �عض  ،و�ذزر �� هذل اطار. ل�نساء ل�ةولجلو ل�سكري ولرتفاع ضغط ل�ثم 

 .2014و 2013حشهر خالل سن�ي  6حصناف ل��حا�يل باملمم  بلغت دول�� 
 

لملرلز  إ�� تحس�ن ظروف ل�عمل  ُجّل  يثلنية جثى داجةبّينت ل� �ارلت لمل ،�اإلضافة إ�� ذ� و 

ر ل��قار�ر ل�ثلخلية �لّثولئ ذزر �� هذل ل�صثد حّن و�ُ . جن خالل توف�  ل��مه��لت لملك�بية وتمثيثها

ل�ةاجيات جن ل��مه��لت لملك�بية دون حن ي�ّم �ش�  باس�مرلر إ��  2014-2011ل�حةّية خالل ل�ف� ة 

 . تلبي��ا جن قبل لملمم
 

فقث . جن طرف لملمم ��ا ل�عناية  جن ضعف��يئة ل�فضاءلت ولملبايي  �ش�و  ،جن جهة حخرى و 

الع ع�� ل��قار�ر ل�ّصادرة عن ل�ثولئر 
ّ
حّن �عض  2013-2011خالل ل�ف� ة باملمم  تبّ�ن جن خالل اط

 
ّ
جن  فعال وهو جا تم ل�وقوف عليه �لفضاءلت ولملبايي ��ا نماز حعمال صيانة إثة إ�� لملرلز  بحاجة ج�أز

" خث رلبح"و" لملحطة"و" �� ل�نور "و" رلس ل��اف"و" زرو  "و" لملو��"خالل ل� �ارلت لمليثلنّية ملرلز  

 ".ق�ة"و" سيثي عيش"ودث�ي رعاية ام ول�طفل بـ خاّصةو " ل�قر�ة"و
 

، �ودظ عثم تمه�� و�� جا ي�علق بمانب ل�سالجة ول�وقاية باملبايي ل��ي ي�صرف ف��ا لملمم 

ر  ،جرز ل �لحةة اساسّية بوسائل جقاوجة ل�ةرلئق 24
ّ
�� عثد ج��ا ل�ةماية ل�الزجة إ�� جانب عثم توف

 .2014-2011جما �سبب �� �عّرضها إ�� ل�سرقة �� عثة جناسبات خالل ل�ف� ة 
 

 

 

 

 

                                                           
(1)

رعاية ام ول�طفل ع�� غرلر جرلز  �� ل�نور وعمر بن سليمان وق�ة ول�شبيبة وحوقد ز�ث ولملس�قبل ول� عابطية وجن�ل جيمون ولمل�كيثس ول�قصر وجرز   

 .و�� ل�نور وحم اقصاب
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  حفظ ل�ّةة ول�نظافة -ج
 

ل�حةة ول�نظافة با�هيا�ل ل�حةّية �� إطار �ع �  دفظ صثرت عثيث ل�نصوص ل�� تيبية 

0TP7Fخاصة ج��ا اجر ،ل�عموجية

(1)
P0T  0وجنشور  2008�سنة  2745عثدTP8F

(2)
P0T  2006�سنة  75وز�ر ل�حةة عثد .

ع�� ل��قيث بما جاء ��ذ  ل�نصوص خاصة �� جا  �م يحرصوقث حظهرت اعمال ل�رقابية حّن لملمم  

 .ايات ايشطة ل�حةّية ونظافة ايثيب�عقيم لملس�ل جات ل�طبية ول��صرف �� نفج��ا ي�علق 
 

وض  ، 2014�م ي�ول لملمم  إ�� جو�� شهر جولن  ،فبخصوص �عقيم لملس�ل جات ل�طبية

ن جن تنظيم وجرلقبة عمليات ل��عقيم باملرلز 
ّ
و��ن نص لملنشور عثد  ،فضال عن ذ� و . إجرلءلت تمك

ل�ةرلرة ل�جافة بأخرى �ع�مث ل�ةرلرة سابق ل�ذزر ع�� �عو�ض آقت ل��عقيم بولسطة  2006�سنة  75

�م ي�ول لملمم  خالل ل�ف� ة  ،�اإلضافة إ�� ذ� و . ل�رطبة فإّن لملمم  �م �شرع �عث �� هذ  ل�عملية

 .خاص بآقت ل��عقيم ةوقائيّ  صيانة وض  برناجج 2009-2013
 

ت وجولد تنظيف جا تّم توف�   �فائث��ا جن حدولو تبّ�ن جن خالل لملقار�ة ب�ن طلبات لملرلز  و 

  ع�� تلبية داجيات لملرلز   عثم قثرة لملمم  2013-2009خالل ل�ف� ة 
ّ
قة بنظافة جن لملس�ل جات لمل�عل

ادلرة ل�جهو�ة �لحةة خالل ل�ف� ة  ل�صادرة عنحّن تقار�ر ل��ثقيق  ،و�ذزر �� هذل ل�صثد. ايثي

 .ل�حّةة اساسية با�جهة جرلز  سا�فة ل�ذزر حظهرت عثم ا���لم بمانب نظافة ايثي بمعظم 
 

و�� جا ي�علق بمانب ل��صرف �� نفايات ايشطة ل�حةّية، �م �عمل  ،وع�� صعيث آخر

قة 2008�سنة  2745ألجر عثد � خالفالملمم  
ّ
�� جمال  آنف ل�ذزر ع�� إرساء إجرلءلت ول�ةة وجوث

 �عهث إ���ال��عاقث ج  جؤسسة حو  �ذ�  وتوف�  ل�وسائل ل�ضرور�ة ولملالئمةل��صرف �� ل�نفايات 

 بصفةل��صّرف �� هذل لملمال ي�م  وقث ن�ج عن ذ�  ة هذ  ل�نفاياتوإزل� ةعمليات نقل وجعا�ج

دورلت  تنظيم�ألجر سابق ل�ذزر  خالفالملمم  زما �م ي�ول . ب�ن لملرلز  و�طر�قة غ�  جودثةعشولئية 

 . �حةّية ل�صطرة وتكييفها وجمعها وخ ��ات�و�نية �فائثة حعولنه �� جمال فرز نفايات ايشطة ل
 

�ودظ حّن لملمم  ق ي�و�� ج�ا�عة ل��وصيات ل�ّصادرة عن ادلرة  ،و�اإلضافة إ�� ذ� 

ج��ا جولنب دفظ ل�حةة خاصة  بمخ�لفولمل�علقة  2013-2009ل�جهوّ�ة �لحةة خالل ل�ف� ة 

�شروط دفظ ل�حةة ول�نظافة ملرلز  لل�نسب لمل�ثنية ل��ي تم ��جيلها ع�� جس�وى ل���لم  جعا�جة

 ".قفصة ل�شما�ية"بثلئرة  % 40و" سيثي عيش"بثلئرة  % 33,6جا قثر   2013 ول��ي �م ت�عث �� سنة
 

                                                           
(1)
 .ولمل�علق بضبط شروط وطر  ل��صرف �� نفايات ايشطة ل�حةية 2008جو�لية  28لملؤرخ ��  
(2)
 .لمل�علق بتنظيم خثجات �عقيم لملس�ل جات ل�طبية باملؤسسات ل�حةية ل�عموجية و�ع �  جود��ا ونماع��ا 2006سب�م�   6لملؤرخ ��  
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II- تنفيذ برلجج ل�طب ل�وقائي 

 

ملعا�جة جا وزلرة ل�ّحةة عثدل جن ل�� لجج ل�وطنية �لحةة ذلت ح�عاد وقائية  وضعت

و��م تنفيذ هذ  ل�� لجج  .ت ليث داجيات لملولطن�نج  ل�بالد جن تحوقت و�ائية وديمغرلفية  تولجهه

ل�� لجج ل��ي  هذ  وقث شملت اعمال ل�رقابية عثدل جن. حساسا ع�� جس�وى ل�صطوط اجاجية �لّحةة

 .ي�و�� جمم  ل�حةة اساسّية بقفصة تنفيذها

 

 ل�سكري ولرتفاع ضغط ل�دمل���ناجج ل�وط�ي �رعاية جر�ىى  -أ
 

��ثف  1993ل�� ناجج ل�وط�ي �رعاية جر�ى  ل�سكري ولرتفاع ضغط ل�ثم جنذ سنة  وض  تّم 

ملر�ى  ول�ةث جن لملضاعفات وذ�  جن خالل ل���وض با��ثقيف هؤقء لتأج�ن ل�رعاية ل�ضرور�ة �

وجرلقبة تنفيذ انتشارها وتقييم لملؤشرلت لمل�علقة بل�ص�� �لمر�ى  ول��ق�ىي لملبكر �هذين لملرض�ن 

 .ج�ونات ل�� ناجج
 

�جمي  لملر�ى  إذ ق ي�م  �م يكن شاجال و�ودظ حّن يشاط ل��ثقيف ل�ص�� ع�� حهمي�ه 

و�رج  ذ�  باألساس إ�� نقص لملولرد ل�بشر�ة لملؤهلة �لقيام  .جرز ل �لحةة اساسّية 28�� تأجينه 

حخصائي�ن �� ل��غذية يقوجون ب�حسيس لملر�ى  لمل جن�ن  3 سوى مم  ق يوجث بامل��ذل ل�نشاط ديث 

 .وإرشادهم دول ل�ةميات ل�غذلئية
 

و�ا�رغم جن حهمية ل��ق�ىي لملبكر ملرض ل�سكري �� ل�ةث جن لملضاعفات لملح�ملة، �م ت�عث 

ويع ى . 2013جن لملس��ثف�ن خالل سنة  % 1,5يسبة ل��غطية باخ�بارلت ل��ق�ىي عن هذل لملرض 

إ�� ضعف تلبية لملمم  �ةاجيات لملرلز  جن وسائل وجس�ل جات لخ�بارلت قيس يسبة  ساساحذ�  

 .ل�سكري �� ل�ثم
 

ل�� ناجح إجرلء عثد جن ل�فحوصات  تضّمنفقث  ،حّجا با�نسبة مل�ا�عة لملر�ى  لمل جن�ن

قصث لزتشاف  وذ�  ل��كميلية بصفة دور�ة �فائثة لملصاب�ن با�سكري ولرتفاع ضغط ل�ثم

بمرلز  " ل�هيموغلو��ن ل�سكري "وقث �ودظ ضعف تولتر إجرلء تحليل . ول�ةث ج��ا ضاعفات �� ابانلمل

 % 10,72 ��ذل ل��حليل ع�� ل��ول���غطية ل�يسب  2013و 2012خالل سن�ي  �م ي�ماوز �لممم ، ديث 

ا هو جّم  % 34,5و % 46 ع�� ل��ول�� "ل�كر�اتين�ن"زذ�  �م ت�عث يسبة إجرلء لخ�بارلت . % 14,4و

�ودظ عثم تمك�ن لملر�ى  جن إجرلء تحا�يل  ،�اإلضافة إ�� ذ� و . � ناجج لملذ�ور �ل طبقاجس�وجب 

ث لملمم ". ل��و�س�� ول جنخفض ل�كثافة"
ّ
حا�يل ع�� ضرورة �عث جخ�  خاص �ل�ّ  إجاب�ه ضمن وقث حز

 ل�طبيّ 
ّ
 .  عة �ه با�نظرجلن جن �غطية جمي  ل�ثولئر ل�رّ ة يمك
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 ب�ّل جن جرز  ترز�� عيادت�ن �لّ�ق�ىي لملبكر عن لع�القت ل�شبكية  2012جنذ شهر حوت تّم و 

 .2012اخ�  لنقط  عن تأج�ن هذ  ل�فحوصات جنذ شهر نوفم�   غ�  حّن هذل .ل�قصرجرز  �� ل�نور و 
 

 حّج 
ّ
ل�� ناجج ل�وط�ي �رعاية جر�ى  ل�سكري  تضّم��اا��قييم ولمل�ا�عة ل��ي بق ا �� جا ي�عل

جرز ل  16ب �ارة  2013لملنسق ل�جهوي �ل� ناجج قام خالل سنة  فقث تبّ�ن حّن  ،لرتفاع ضغط ل�ثمو 

لق�ضا  هذل  جثلماإعثلد ل��قار�ر ل�سنو�ة  ودون جرز ل  39�لحةة اساسّية فقط جن جمموع 

 .ل�� ناجج

 

ق�ثى لملمم   ة وشاجلة�ودظ غياب جعطيات إدصائية دينيّ  ،جن جهة حخرى و 
ّ
�طور ب ت�عل

��م ضمن ل�� ناجج ل�وط�ي �رعاية جر�ى  ل�سكري ولرتفاع ضغط ل�ثم وهو جا ق  لمل�كّفلحعثلد لملر�ى  

 
ّ
 . نسق تطورها� وفقان جن تحثيث ل�ةاجيات ل�فعلية جن حدو�ة اجرلض لمل جنة يمك

 

 ل���ناجج ل�وط�ي �سالجة ام ول�و�يد -ب
 

�سالجة ام ول�و�يث ��ثف ل��قليص جن وفيات إرساء ل�� ناجج ل�وط�ي  1990جنذ سنة تّم 

رلت حثناء ل�ةمل ول�وقدة وذ�  جن خالل ل���وض 
ّ
ام ول�و�ثلن ول�وقاية جن اعاقة ل�ناتمة عن ل��عك

. بمرلقبة ل�ةمل ول�وقدة وجا �عثها وجقاوجة جرض فقر ل�ثم ل�ناتج عن عوز ل�ةثيث �ثى لملرحة ل�ةاجل

 ج  إدجاجتوديث طر  لمل�ا�عة ول��ثخل حثناء ل�ةمل وجا �عث ل�وقدة اهثلف تّم  هذ  و��حقيق

خثجات �ةة ام ول�طفل ول��نظيم ل�عائ�� ضمن خثجات ل�رعاية ل�حةّية اساسّية باإلضافة إ�� 

 .بأهمية لملرلقبة ل�حةّية حثناء ل�ةمل ول�وقدةوتثقيفها تحسيس ل�فئات لملس��ثفة 
 

عثم برجمة دصص  2013-2010خالل ل�ف� ة �ودظ  ،فبخصوص جانب ل��ثقيف ل�ص��

و�ذزر . أهمية عيادلت ف� ة ل�ةمل وجا �عث ل�وقدةب �ل�حسيسجماعية باملرلز  �فائثة ل�نساء ل�ةولجل 

 2013-2011خالل ل�ف� ة " سيثي عيش"جن ل�وقدلت با�ثلئرة ل�حةّية  % 36حّن دول��  ،�� هذل اطار

جن  % 98ّن إس� لتيمية ل���وض بقطاع ل�حةة ��ثف إ�� بلوغ يسبة ح با�رغم جننة �ةيا غ�  جؤّج 

تثعيم ل�ثقافة ل�حةّية ل�عمل ع�� وهو جا �س�ث�� ج �ث  2016ل�وقدلت لملؤجنة �ةيا بحلول سنة 

ان
ّ
  .�لس�

 

جن ل�نساء  % 60ولق�ىى  ل�� ناجج ل�وط�ي ��طو�ر وترز�� ل�ثولئر ل�حةّية بلوغ يسبة 

 % 40لمل�جالت �� دفاتر لمل�ا�عة با�نسبة �لعيادلت لملس�وجبة �� ف� ة جا قبل ل�ةمل و�لوغ يسبة 

يسبة لد� لم رزناجة عيادلت جا  2013-2010وقث بلغت خالل ل�ف� ة . بخصوص عياد�ي جا �عث ل�وقدة
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 �� د�ن �م ت�عث يس % 71قبل ل�ةمل با�ثولئر ل�حةّية ل�ّ�ا�عة �لممم  
ّ
 دضرن �ي بة ل�نساء ل�ال

 .% 18 "قفصة ل�شما�ية"با�ثلئرة ل�حةّية هذ  ل�نسبة  و�م ت�ماوز  % 34جا �عث ل�وقدة  �يعياد
 

زما تق�ىىي جن�جية لمل�ا�عة حثناء ف� ة ل�ةمل إجرلء عثد جن ل��حا�يل لملخ� ية قصث تفادي 

وقث تبّ�ن جن خالل اعمال . ل�ةاجللملضاعفات ل��ي قث تتسبب �� اضرلر با�جن�ن و�ةة لملرحة 

فضال  2013جرلز  ل�حةة اساسّية ق تقوم بإجرلء تحليل ل���اب ل�كبث جنذ شهر نوفم�   ل�رقابية حّن 

ديث  2013جنذ شهر حفر�ل بصفة جن�ظمة عن عثم إجرلء تحليل دلء لملقوسات ول�ةم� ة ول� هري 

طلب إجرلء  111وقث تم إدصاء . �ثى ل�صولص ذ� جن اديان توجيه ل�ةولجل إلجرلء ي�م �� زث�  

�م ي�م ل�ةصول ع�� " سيثي عيش"بمرلقبة �ةة لملرحة ل�ةاجل با�ثلئرة ل�حةّية  ي�علقتحليل 

هذ  ل�وضعية إ�� لملمم   حرج وقث . 2013نوفم�   29إ��  2013حفر�ل  8ن�ائمها خالل ل�ف� ة جن 

" ل�ةس�ن بوز�ان"م بقفصة وجخ�  لملستشفى ل�جهوي جخ�  ل�فرع ل�جهوي �بن  ل�ّث  �ل جن لج�ناع

ر عثم  بثعوى هذ  ل��حا�يل  إجرلءبقفصة عن 
ّ
   .إلنمازها لملخ� ية ل�ضرور�ة ل��ولشفتوف

 

زما �س�ث�� ج�ا�عة �ةة ل�ةولجل ل�قيام بكشف ل�فحص با�صثى وذ�  �ل�أزث جن 

ه . �ةة ل�جن�ن وزشف ل�تشوهات واورلم لملح�ملة
ّ
جرز  وسيط بوقية قفصة  غياب �سببغ�  حن

وعثم تأج�ن ل�عيادلت ل�صارجية �� لخ�صاص طب ل�نساء ول��و�يث باملستشفى ل�جهوي ل�ةس�ن بوز�ان 

وجن  .، ق ي�م إجرلء هذل ل�كشف �فائثة ل�ةولجل باملرلز  ل�ّ�ا�عة �لممم 2014بقفصة إ�� جو�� جارس 

ول�جن�ن طبقا �ألهثلف لملرسوجة ضمن هذل  لمل�ا�عة ل�ناجعة �حةة ام يضمنحن ق شأن ذ�  

 .ل�� ناجج
 

توف�  حدو�ة جكمالت ل�ةثيث لب�ثلء  ،�اإلضافة إ�� ذ� ، ت�طلب رعاية لملرحة حثناء ف� ة ل�ةملو 

�� ت و�ثها با�كميات  نقصاحّن لملرلز  �ش�و  ،وقث �ودظ �� هذل اطار .جن ل�شهر ل�صاجس ��ةمل

 % 12,81و 2012 �� سنة % 9,14�لنساء ل�ةولجل بلغت يسبة �غطي��ا ل�ضرور�ة جن هذ  ادو�ة ديث 

 .2013�� سنة 
 

 ل���ناجج ل�وط�ي �لصق�ىي لملبكر �سرطان ل�ثدي وسرطان عنق ل�رحم -ج
 

، ديث يح�ل سرطان ل�ثثي لملرتبة 2001سنة  �� تم �عث ل�� ناجج ل�وط�ي مل�افحة ل�سرطان

فيما ي�م سنو�ا  % 30تصيب ل�نساء �� تويس بنسبة تناه   او�� جن ب�ن اجرلض ل�سرطانية ل��ي

و��ثف ل�� ناجج ل�وط�ي �ل�ق�ىي لملبكر عن . دا�ة جثيثة جن سرطان عنق ل�ردم 250��جيل دول�� 

سرطان ل�ثثي إ�� �خصيص لملرض �� جرلدله او�� قصث ل��خفيض جن يسبة ل�ةاقت لملكتشفة �� 
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و�رتك  تنفيذ ل�� ناجج ع�� جملة جن ل�فحوصات ل�طبية �فائثة ل�نساء ل�ال�ي ي� ددن ع��  .طور ج�قثم

 .ل�هيا�ل ل�حةّية ل�عموجية
 

ب�حثيث  2013-2010وقث �ودظ عثم قيام ل�ثولئر ل�حةّية ل�ّ�ا�عة �لممم  خالل ل�ف� ة 

وقث . �ذ  ل�� لججحهثلف سنو�ة تخص عثد ل�نساء لملس��ثفات وزذ�  ل�نسب لملف� ض �غطي��ا �

 �م ت�ماوز �جلت ل�ثولئر ل�ّ�ا�عة �لممم  يسب �غطية با�فحوصات ل�طبية ��ق�ىي سرطان ل�ثثي 

زما . ع�� ل�صعيث ل�وط�ي % 35جن ل�نساء لملس��ثفات، فيما بلغت هذ  ل�نسبة دول��  % 15,61

ه ق ي�م بمل جرلز  ل�حةة اساسّية توثيق ل�فحوصات لملنم ة ون�ا
ّ
  .ئمها�ودظ حن

 

يق�ىىي ل��ق�ىي لملبكر �سرطان ل�ثثي ل�قيام باخ�بارلت لملاجوغرلفيا  ،عالوة ع�� ذ� و 

 . ول�كشف با�صثى
ّ
  �ي �م ي�حّصلن ع�� نتيمة لخ�بار لملاجوغرلفيا دول��وقث بلغت يسبة ل�نساء ل�ال

هر ثى جنذ شزما �ودظ عثم اس�مابة �طلبات ل�كشف با�صّ  .2013-2011خالل ل�ف� ة  % 54

ة إ�� عثم وجود طبيب هذ  ل�وضعيّ  لملمم  حرج قث و . 2014شهر جارس  جو��وإ��  2012فيفري 

 "ل�ةس�ن بوز�ان" باملستشفى ل�جهوي  آ�ة ل�كشف باملاجوغرلفيا عطب�عثد داقت �ة و اشعّ خ�ص �� ُج 

ل�صطوط ل�صادرة عن حطباء و لمل�علقة بإجرلء هذل ل�كشف وذ�  رغم ل�طلبات ل�عثيثة بقفصة 

 .ة باملمم اجاجيّ 
 

فل�ن جاء با�� ناجج حّن تق�ىي هذل لملرض ي�م عن  ،ا بخصوص جقاوجة سرطان عنق ل�ردمحّج 

�ي ي� ددن ع�� ل�هيا�ل  ،نات خاليا عنق ل�ردمطر�ق لخ�بار عيّ 
ّ
ويشمل جمي  ل�نساء لملس��ثفات ل�ال

 
ّ
ر ل�حةّية ل�عموجية، فقث تبّ�ن عثم تنفيذ هذل ل�� ناجج ع�� جس�وى جرلز  لملمم  با�نظر �عثم توف

ن جن تقر�ب ل�صثجات جن لملولطن�ن ولزتشاف لملرض �� 
ّ
اج�انيات لملادية ل�ضرور�ة وهو جا ق يمك

 و . جرلدله او��
ّ
ه ي�م توجيه ل�نساء لملس��ثفات إ�� ل�ثيولن ل�وط�ي �ألسرة ول�عمرلن �ا�رغم جن حن

 حّن يسبة ل��غطية �م ت�ماوز 
ّ
ع�� ل�صعيث  % 20جقابل  % 1,5ل�بشري بقفصة إلجرلء هذل اخ�بار إق

  .ل�وط�ي
 

 ل���ناجج ل�وط�ي �لطب لملدر�ىي ول�جاج�� -د
 

و�رتك  تنفيذ  .لمل�ونات ل�وقائية ��صطوط اجاجية �لحةة�ع��  ل�طب لملثر�ىي ول�جاج�� جن 

نماز دصص إل�� ناجج ع�� ل�قيام بفحوصات دور�ة وحخرى خصوصية �فائثة ل��الجيذ فضال عن 

وقث تو�ت فر  ل�حةة لملثرسية ول�جاجعية ل�ّ�ا�عة �لممم  خالل . �ل�ثقيف ل�ص�� با�وسط لملثر�ىي

فحصا  14.319و 18.924و 14.469و 17.327ع�� ل��ول�� إنماز  2013-2009ل�سنولت ل�ثرلسية �لف� ة 

 .جن لملس��ثف�ن % 88و % 84و % 67و % 83طبيا حي بنسبة �غطية بلغت تباعا 
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لمل�علق ب�طو�ر خثجات  1998سب�م�   30ب�ار�خ  94و��ن نّص جنشور وز�ر ل�حةة عثد 

ء ل�حةة اساسّية �سث�ىي وقت ل�حةة لملثرسية ول�جاجعية وتكثيفها ع�� ضرورة تخصيص حطبا

ل�عمل �لقيام بأيشطة ل�طب لملثر�ىي ول�جاج��، فإّن حطباء لملمم  ق يخصصون سوى سثس وقت 

 . عملهم �هذل ل�نشاط
  

0TP9Fجن جهة حخرى، دثد لملنشور و 

(1)
P0T  رزناجة ل�فحوصات لملس�وجبة  1996�سنة  112عثد

وقث حبرزت اعمال ل�رقابية عثم . �حةّية�فائثة ل��الجيذ دسب جس�و�ا��م ل�ثرلسية ووضعيا��م ل

جثلرس لب�ثلئية بثلئر�ي  10شمو�ية خثجات ل�طب لملثر�ىي �جمي  لملس��ثف�ن ديث �م ي�م �غطية 

جّما دال دون تأج�ن ل�فحوصات  2014-2013خالل ل�سنة ل�ثرلسية " قفصة ل�شما�ية"و" ل�قصر"

 .جثلما لق�ضا  هذل لملنشور  املثلرس لملعنيةبل�طبية وحيشطة لملرلقبة ل�و�ائية ول��ثقيف ل�ص�� 
 

وع�� ل�رغم جن حهمية ل�فحوصات ل�سنو�ة �فائثة ل��الجيذ ل�ّرلسب�ن قصث رصث ل�عولجل 

يسبة �غطية هذ   فإّن  ا،ل�حةّية ل��ي قث ت�ون ساهمت �� إخفاقهم ولتخاذ ل��ثلب�  ل�ضرور�ة �� شأ��

�م  ،�اإلضافة إ�� ذ� و . 2013-2009جن ل��الجيذ لملعني�ن خالل ل�ف� ة  % 47ل�فحوصات �م ت�ماوز 

تقم فر  ل�حةة لملثرسية باملمم  خالل نفس ل�ف� ة ب�خصيص ز�ارلت ج�ا�عة �ل�الجيذ لملصاب�ن 

نماز حية حيشطة �� إسابق ل�ذزر فضال عن عثم  112بأجرلض ج جنة دسب جا لق�ضا  لملنشور عثد 

 .جؤسسة تر�و�ة 12دسب جا تبّ�ن جن �جالت ايشطة لملثرسية �عّينة شملت  إطار ل��ثقيف ل�ص��
 

ا بخصوص جرلقبة وتقييم حعمال فر  ل�حةة لملثرسية و�ا�رغم جن وجود جؤشرلت حّج 

دولئر لملمم  ق تقوم بادتساب  ضبطها ل�� ناجج ل�وط�ي ��ثعيم وترز�� ل�ثولئر ل�حةّية فقث �ودظ حّن 

 . نماز لملهام لملنوطة �عهث��اإنمازلت هذ  ل�فر  وجثى توفقها �� إوقوف ع�� هذ  لملؤشرلت قصث ل�

 

0TP10Fوخالفا ملنشور  ،جن جانب آخرو 

(2)
P0T  لمل�علق ب�حثيث جهام  2012�سنة  54وز�ر ل�حةة عثد

0TP11Fلملرلز 

(3)
P0T   ل�جهو�ة �لطب لملثر�ىي ول�جاج�� ول�ذي دّثد ترزيبة ل�فر  ل�حةّية ��ذ  لملرلز  فإّن لملرز

 . ي �لطب لملثر�ىي ول�جاج�� بقفصة ق ي�وفر ع�� حخصائي نفسايي وحخصائي �� ل��غذية وقابلةل�جهو 
 

 

 

 

                                                           
(1)

لمل�علق بمرلجعة رزناجة  1996سب�م�   28لملؤرخ ��  112جنشور جش� ك ب�ن وزرلء ل�حةة ل�عموجية ول�شباب ول�طفو�ة ول�� بية ول��عليم ل�عا�� عثد  

 .حهم خثجات ل�حةة لملثرسية باملؤسسات ل�� بو�ة
(2)
 ي ول�جاج��لمل�علق ب�حثيث جهام لملرلز  ل�جهو�ة �لطب لملثر�ى 2012جو�لية  31لملؤّرخ �� 
(3)

ع�� حّن لملرلز  ل�جهو�ة �لطب لملثر�ىي ول�جاج�� تصنف زمرلز  �ةة حساسية ع�� غرلر لملرلز  ل�وسيطة وت�ةق  2012�سنة  54نص لملنشور عثد   

 .بممم  ل�حةة اساسية ل��ا�عة �ه ترلبيا
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III- ��صّر  ادلري ولملا
ّ
 ل�ص

 

خلصت ل�ّرقابة لملنم ة �� هذل لملمال إ�� ل�وقوف ع�� جالدظات ت�علق بأدولت ل��نظيم 

 . ول�تسي�  و�نظام لملعلوجات و�إنماز ل�نفقات و�ا�ّ�صرف �� ادو�ة

 

 ل�صنظيم ول�تسي�� ونظام لملعلوجات  -أ
 

ديث  1998ق ي لل اطار ل��نظي�ي �لممم  غ�  جك�مل وذ�  با�رغم جن إدثلثه جنذ سنة 

قة� تيبية ل�نصوص ل��م تصثر 
ّ
 ق �ساعثبتنظيمه وهي�ل�ه وطر  �سي�   وهو جا جن شأنه حن  لمل�عل

نه جن ل��وظيفلملمم  ع�� حدلء جهاجه 
ّ
يث عالقاته تحثجن اجثل ملولرد  ل�بشر�ة ولملا�ية و  وحن ق يمك

�سي�  جرلز  ل�حةة اساسية �� غياب قرلر  و��ّم . ج  جخ�لف لملصا�ح ول�هيا�ل لملعنية بأيشط�ه

�اإلضافة و . سا�ف ل�ذزر 1991�سنة  63لق�ضا  ل�قانون عثد  وذ�  خالفا ملالخ�� يضبط نظاجها ل�ّث 

بمق�ىى  نص  �م ضبط قائم��اسام ل�ّ�ا�عة �لممم  �م يفإّن جرلز  ل�ّحةة اساسّية واق ،إ�� ذ� 

0TP12Fترتي�ي

(1)
P0T جن قبل وز�ر ل�حةة . 

 

ه و�ودظ 
ّ
�م ي�م إصثلر قرلر إدثل  �� شأن ل�ثلئرة ل�حةّية ، 2014إ�� جو�� شهر جولن حن

0TP13F"قفصة ل�شما�ية"

(2)
P0T  2000نوفم�   27لملؤرخ ��  2000�سنة  2825وذ�  طبقا ألد�ام اجر عثد 

�انية لمل�علق بتنظيم ل�ثولئر ل�حةّية وهو جا جن شأنه حن ق �ساعث ع�� دسن ل��كفل باملمموعة ل�ّس 

 . و�لوغ اهثلف ل��ي جاء ��ا ل�� ناجج ل�وط�ي ��ثعيم وترز�� ل�ثولئر ل�ّحةية
 

فقث تبّ�ن حّن لملمم  �م ي�ول وض  جخططات سنو�ة  ،بأدولت ل�تسي� ا �� جا ي�علق حّج 

 2000�سنة  2825خالفا ملق�ضيات اجر عثد  2014-2010أليشطة دولئر  ل�حةّية خالل ل�ف� ة 

زما �ودظ حّن لملمم  �م ي�ول . لملذ�ور آنفا وهو جا دال دون تقييم حدلء جخ�لف حيشطة هذ  ل�هيا�ل

ة إجرلءلت 
ّ
ن جن ضبط لملهام وتحثيث لملسؤو�يات و�يان جسا�  لملعلوجات ول�وثائق جما وض  حد�

ّ
تمك

لق�ناء ادو�ة وتبادل  جمالساهم �� ضعف ل��نسيق ب�ن جخ�لف لملرلز  ول�هيا�ل ل�ّ�ا�عة �ه خاصة �� 

 . لملعطيات
 

ل ل�ذي تؤّجنه و�ا�نظر 
ّ
اجرلض  ل��و�� جنجمال ل�صطوط اجاجية �لحةة �� إ�� ل�ثور ل�فعا

  جن لنتشارها فإّن  واو�ئة ول�ةّث 
ّ
�ع��  عنصرل هاجا �ساهم ��  �� شأ��ا ر جعطيات دقيقة وشاجلةتوف

               2825وقث عهثت �لثلئرة ل�حةية بمق�ىى  اجر عثد . إضفاء ل�ّنماعة ول�فاعلية ع�� تثخال��ا

                                                           
(1)
 .ع�� غرلر ل�قرلرلت ل�صادرة �� شأن جمم  ل�حةة اساسّية �سوسة وجمم  ل�حةة اساسية بصفاقس 
(2)

ئرة تنشط فعليا جنذ سنة  
ّ
 .2002هذ  ل�ثل
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ل�حةّية ول�و�ائية، غ�  حنه �ودظ عثم سا�ف ل�ذزر جهّمة تممي  وتحليل لملعطيات  2000�سنة 

إرساء قولعث عمل ول�ةة ع�� جس�وى لملمم  تضبط طر�قة تممي  لملعطيات وجرلقب��ا ولس�غال�ها 

 .�� ج�ا�عة حيشطة لملرلز 
 

عثم توديث ل��قار�ر لملعّثة جن قبل ل�ّثولئر ل�حةّية، إذ يذزر  إ�� وقث حدت هذ  ل�وضعية

ق  ،ح�ف سازن 120ل��ي تؤجن جرلز ها خثجات �ةول�� " قفصة ل�جنو�ية"ة ع�� سبيل لملثال حّن دلئر 

ا�� ناجج ل�وط�ي �نماز ل�� لجج ل�وطنية إتقوم ع�� غرلر بقية ل�ثولئر ل�حةية، بإعثلد ل��قار�ر لمل�علقة ب

زذ�  ق ت�و�� هذ  . �ل�كفل بمر�ى  ل�سكري ولرتفاع ضغط ل�ثم وتقار�ر حيشطة ل�ّحةة انمابية

 .جخ�لف حيشط��ا ل�حةّيةدول نماز تقر�ر سنوي إلئرة ل�ّث 
 

ر ل�ةولسيب باملرلز ، ي�م جعا�جة لملعطيات وتمميعها بصفة يثو�ة با�رغم 
ّ
ونظرل �عثم توف

نمازها ول�با�غ عثدها دول�� إ ل�ولجبل��قار�ر و عثد جرلز  ل�ّحةة اساسّية ل��ا�عة �لممم   ز� ةجن 

نماز عثد جن ل��قار�ر ل�شهر�ة إ��  تأخ� ل ل�ّثولئر  ��جيل ،ذ  ل�وضعيةوقث لنمّر عن ه. تقر�رل 1350

  2013و 2012حشهر با�نسبة �بعض ل��قار�ر لمل�علقة �سن�ي  6 بلغول�سنو�ة 
ّ
ر قاعثة وزذ�  عثم توف

ن جن ج�ا�عة ل�وض  ل�ص�� ول�و�ائي ع�� جس�وى 
ّ
 .دولئر جخ�لف بيانات شاجلة �ثى لملمم  تمك

 

ن
ّ
خاذ اجرلءلت ل�ّ�حةيحّية عنث اق�ضاء و�مك

ّ
 .تحليل لملعطيات ل�حةّية ول�و�ائية جن إت

دور لملمم  لق�صر ع�� تممي  جخ�لف ادصائيات وإدا���ا �سلطة اشرلف دون تحليلها  غ�  حّن 

ه وخالفا ملق�ضيات اجر عثد تبّ�ن و . وج�ا�عة ن�ائج درلس��ا
ّ
سا�ف  2000�سنة  2825إ�� جانب ذ�  حن

عثم ل���لم ل�ثولئر ل�حةّية باملهام لملو�و�ة إ���ا �� لمل�ا�عة لملن�ظمة �لوض  ل�ص�� ول�و�ائي ل�ذزر 

وتقثير داجيات ل�ّس�ان جن لملولد ل�صيث�ّية وهو جا تم ل�وقوف عليه خاصة جن خالل اطالع ع�� 

 . 2013-2011جحاضر جلسات �جا��ا ل�فنية �لف� ة 
 

نت اعمال ل�رقابية حّن لملمم  �م ي�ول توظيف ل��طبيقات لمل�وفرة بيّ  ،وع�� صعيث آخر

�ح و . �ثيه ع�� ل�نحو اجثل ��طو�ر حدلئه
ّ
فقث �� هذل اطار حّن لملمم  لت

ّ
ل�ّ�طبيقة  عن لس�غالل توق

وهو جا ن�ج عنه غياب لمل�ا�عة ل�ةينّية ملخ ون ادو�ة ، 2010ل�صاصة با��صّرف �� ادو�ة جنذ سنة 

ه ي�م لس�غالل تطبيقة . ولس��ال�ات لملرلز 
ّ
لمل�علقة با��صرف �� شؤون اعولن " وظيفة"زما تبّ�ن حن

ة باإلضافة إ�� عثم تحي�ن ل�بيانات  ذ� بصفة ج ئية 
ّ
حّن عثيث ل�وظائف ل��ي توفّرها بقيت غ�  جس�غل

قة" ثابت"تطبيقة  و�م ي�ّم زذ�  تحي�ن جعطيات .لملثرجة ��ا
ّ
نقوقت خاّصة خالل ل�ف� ة بامل لمل�عل

2012-2013 . 
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 خالفا�م ي�ول لملمم  إدثل  خلية �ع�  با��صرف �� ارشيف  ،وع�� صعيث آخر

0TP14Fملق�ضيات اجر

(1)
P0T  فضال عن عثم تخصيصه إلع�مادلت سنو�ة �صيانة  1988�سنة  1981عثد

حّن دفظ ارشيف ي�م �� جقرلت  ،وقث بّينت لملعاينات لمليثلنّية. جحالت ارشيف و��يئ��ا وتمه��ها

زجة و 
ّ
�م �ع�مث لملمم  جثلول  ،�اإلضافة إ�� ذ� و . وسائل ل�ةماية جن اتالفإ�� تف�قر إ�� ل���وئة ل�ال

0TP15Fةجثد لستبقاء ل�وثائق ل�صصوصيّ 

(2)
P0T علقت �عثم لد� لم  ،جما ن�ج عنه عثة لخالقت �� هذل لملمال�

إطار جخ�ص ��  �عثم وجودقث برر لملمم  هذ  اخالقت و  .ل�ف� لت ل�نشطة وشبه ل�نشطة �لوثائق

 . ارشيف فضال عن نقص لملحالت لملعثة �ألرشيف
 

 إنماز ل�نفقات وجصا�عة لملعصل�ات  -ب
 

بمملة لملحاسبة  ل�ولردةتبّ�ن عثم ل���لم لملمم  ببعض ل�قولعث لملنظمة �لما�ية ل�عموجية 

0TP16Fل�عموجية ول�نصوص ل�� تيبية لمل�علقة بإنماز ل�نفقات وخاصة اجر

(3)
P0T  فقث .1994�سنة  2617عثد 

� إصثلر 
ّ
وقث حّدى . 2013و 2012سبيل ل�تسو�ة خالل سن�ي  حو ع��يثو�ة ل���ّود ل�حذون عثيث تو�

" اع�ناء با�بناءلت"ل�صاصة بـ ل��صّرف ع�� هذل ل�نحو إ�� تماوز اع�مادلت لملرصودة با�فقرلت 

�� إجاب�ه لملمم   �ّرر و . د.ح 40بقيمة ناه ت " شرلء ل�لولزم ولملعّثلت"و" �عهث وصيانة وسائل ل�نقل"و

 .إ�� دساسية ل�قطاع ل�ص�� وغياب اع�مادلت �� ل�فقرلت لملعنيةل��صرف هذل 
 

جن  89لملمم  ق يح� م جبثح سنو�ة لمل��لنية لملنصوص عليه با�فصل  فإّن  ،عالوة ع�� ذ� و 

�فائثة ل�صيث�ية لملرز �ة  2011ديث تو�� خالص فولت�  �عنولن سنة  ،جملة لملحاسبة ل�عموجية

ع�� دساب اع�مادلت لملرصودة �صفقة ادو�ة ول�لولزم  لينار د 171.019 �لبالد ل��ويسية بقيمة

 باس�عمال 2013�عنولن سنة  لينار د 208.987زما تم خالص فولت�  بقيمة  .2012ل�طبية �سنة 

 .2014اع�مادلت لملخصصة �ألدو�ة ول�لولزم ل�طبية �سنة ل��صرف 
 

إ��  فقث ولصلباقس�قالل ادلري ولملا��،  لملمم  جن جانب آخر، وع�� ل�ّرغم جن تمّ� و 

ادلرة ل�جهو�ة �لّحةة بقفصة ت�علق باس��الك  ل حعباء �سي� ية �فائثةتحّم  2014جو�� شهر جولن 

اتصاقت ل�هاتفية ووسائل ل�ّنقل باإلضافة إ�� لملولد لملك�بّية وجولد ل��نظيف وساعات إضافية �فائثة 

وقث تماوز لملبلغ ل�جم�� �هذ  اعباء . ة �لّحةة بقفصةاإلدلرة ل�جهو�ّ يباشرون جهاّجهم بجن حعولنه  54

 .2013-2011� ة د خالل ل�ف.ح 80
                                                           

(1)
ارشيف ولمل�علق بضبط شروط وترلتيب ل��صرف �� ارشيف ل�جاري وارشيف ل�وسيط وفرز وإتالف ارشيف وتحو�ل  1988د�سم�   13لملؤرخ ��  

 .ل�عام واطالع ع�� ارشيف
(2)

بممم  "لمل�ضمن �جذلذلت ل��صرف �� ل�وثائق ادلر�ة وارشيف ل�صاصة  2006فيفري  03لملؤرخ ��  2006�سنة  12جنشور وز�ر ل�حةة عثد  

 ".�ةة عموجية
(3)

 1994د�سم�   26لملؤرخ ��  1994�سنة  127ي�علق با��وزي  فصال فصال �إلع�مادلت لملف�ودة بمق�ىى  ل�قانون عثد  1994د�سم�   26لملؤرخ ��   

 .و�ضبط طر  خالص نفقات ل��صرف 1995ولمل�علق بقانون لملا�ية ��صرف 
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آنف ل�ذزر حّن  1991�سنة  63جن ل�قانون عثد  30لق�ىى  ل�فصل  ،وع�� صعيث آخر

ل�هيا�ل ل�حةّية ل�عموجية جل جة بإجرلء جرد سنوي �جمي  ج�اس��ا لملنقو�ة وغ�  لملنقو�ة، و�وجه "

 "زشف �� ذ�  إ�� �ل جن وزلر�ي حجالك ل�ثو�ة ول�شؤون ل�عقار�ة ول�حةة ل�عموجية
ّ
  ، إق

ّ
ه تبّ�ن حّن حن

 . 2009جرد باملمم  �عود �سنة آخر عملية 
 

تبّ�ن حّن لملمم  ق يو�� ل�عناية ل�الزجة �ةرزة جنقوقته وإسناد حرقام  ،�اإلضافة إ�� ذ� و 

رة ل�عاّجة �وزلرة لملا�ية عثد نصت عل��ا ل خالفا ملاجرد �ها 
ّ
لمل�علقة  1975حوت  2ب�ار�خ  186ملذز

وق �ساعث هذ  ل�وضعّية ع�� ج�ا�عة حجالك لملمم  ولملحافظة عل��ا . بحسابية جولد وج�اسب ل�ثو�ة

حّن لملمم  ت ّود  بيةاقحظهرت اعمال ل�رّ  فقث .�� صورة ضياعها حو إ�ةا  ضرر ��اوتحثيث لملسؤو�يات 

�� دفاتر  دون حن ي�م ��جيلهاجكّيفا  22ثالجة و 12 ت�مثل �� �مه��لتب 2013و 2012ل سن�ي خال

 .ل�جرد وج�ا�عة درز��ا
 

 ل�صصر  �� ادو�ة -ج
 

 د.ح 526جا قيم�ه ع�� ل��ول��  2013-2010بلغت اع�مادلت لملرصودة �ألدو�ة خالل ل�ف� ة 

وع�� ل�رغم جن . جن ج��لنية لملمم  % 45و % 40 ب�نحي بنسب ترلودت  .د.ح 660د و.ح 590د و.ح 595و

�م �عمل لملمم  ع�� وض  إجرلءلت وآ�يات مل�ا�عة وجرلقبة ل�ّ�صرف �� ادو�ة  حهمية هذ  اع�مادلت

 . قصث ترشيث لس��الزها ولملحافظة عل��ا
 

�ودظ حّن ظروف دفظ وتخ �ن ادو�ة بصيث�ية لملمم  ق �س�ميب  ،و�� هذل اطار

          لملؤرخ �� 20قولعث دفظ ودماية لملولد ل�صيث�ّية لملنصوص عل��ا بمنشور وز�ر ل�حةة عثد �

ولمل�علق ب�وف�  حجثل ل�ظروف �ال���لم بقولعث دفظ ل�حةة ول�نظافة عنث تخ �ن  2008جارس  10

 اب ل���وئةضيق لملسادة وسوء ل���يئة باإلضافة إ�� غي�ش�و جقر ل�صيث�ية  جن ذ�  حّن  .ادو�ة

 . ول��كييف وعثم ترز�� وسائل ل�وقاية جن ل�ةرلئق

 

ق �ع�مث �� إطار برجمة شرلءلته جن ادو�ة وج�ا�عة لس��الزها ع�� جثلول  ،وتب�ن حّن لملمم 

ع�� توف�  داجيات جرلز  ل�حةة اساسّية جن  وقث لنمر عن ذ�  ل��أث�  سلبا .اتقيادية وإدصائيّ 

حّن صيث�ّية لملمم  �م ، 2013ادو�ة، ديث حظهر فحص حذون ل���ود ل�صادرة عن لملرلز  خالل سنة 

ل�كمية لملطلو�ة ��  دون ملرلز  إ�� لات لملسلمة ل�كميّ و�انت  .جن ل�طلبات  % 30 ملا يسب�ه �لّيا �س�مب
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0TP17Fطلباتعن هذ  ل�وضعية إرتفاع  وقث لنمر . جن ل�ةاقت % 56

(1)
P0T  ود ل�صادرة عن لملرلز  ول��ي�

ّ
ل��

 .2013-2011 طلبات شهر�ا خالل ل�ف� ة 8و 4ت ب�ن دترلو 
 

قت بـ  2013وتّم ل�وقوف خالل سنة 
ّ
صنفا جن ادو�ة  24ع�� داقت نفاذ �لمخ ون �عل

لمل جنة ولملؤثرلت ل�عقلية وهو جا يؤثر يوجا جن بي��ا حدو�ة اجرلض  174يوجا و 12ترلودت جّث��ا ب�ن 

�� هذل �ذزر و . سلبا ع�� جودة ل��كفل بحةة لملر�ى  و� �ث جن دثة ل�ضغوطات �� ل��عاجل جعهم

قا�ي بخصوص جس�وى ل�فر�ق ل�رّ  حجرل لس�بيان لملس�مو��ن جن خالل جن  % 70اطار حّن حز�  جن 

 .نقص توفر ادو�ة ن عثم رضاهم �سببعّ� ول عل�صثجات ل�حةية لملقثجة بمرلز  لملمم  
 

0TP18Fتبّ�ن حّن لملمم  ق �عمل ع�� ل��قّيث با�نصوص ل�� تيبية ل�صادرة ،وع�� صعيث آخر

(2)
P0T  عن

وزلرة ل�حةة فيما ي�علق بمس  دسابية ادو�ة، ديث ت�م ج�ا�عة درزة ادو�ة جن خالل بطاقات 

عة ع�� زذ�  تبّ�ن عثم ��جيل ل�كميات لملوّز . جخ ون غ�  جرقمة وغ�  جؤشر عل��ا جن طرف ادلرة

ساسّية وفق لملرلز  �� دفاتر خروج يوجية وعثم جس  وتحي�ن بطاقات لملخ ون بمرلز  ل�حةة ا 

 . لملمالل�قولعث لملنظمة �هذل 
 

وجود فولر  �� �عض ل�ةاقت ب�ن  ،ة ادو�ةوقث ن�ج عن عثم إد�ام جس  دسابيّ 

لملثرجة ببطاقات لملخ ون وذ�   وتل ة �لبالد ل��ويسية ة لملرز �ّ يث�يّ ل�كميات لملفوترة جن قبل ل�صّ 

ن تب�ّ   2014تم توزيعها خالل شهر جارس �سنة حدو�ة  9وإثر فحص عينة ج��ونة جن  .2013خالل سنة 

مةوجود فولر  ب�ن ل�كميات لملضمنة ببطاقات جخ ون صيث�ية لملمم  
ّ
. فعليا �لمرلز  وتل  لملسل

زميات إ�� طبيعة ل�عمل ل�يثوي و إ�� �عود باألساس  ل�فولر  لملذ�ورةحّن �� إجاب�ه حفاد لملمم  و 

 .مم املعولن ل�عاجل�ن با  �فائثة ادو�ة ل��ي ي�م صرفها
 

  عثم وض وإ�� جانب 
ّ
لملمم  ع��  �م يحرصة إجرلءلت �ل�صرف �� لملولد ل�صيث�ية، حد�

إرساء إجرلءلت �لرقابة ل�ّثلخلية تضمن دسن ل��صرف �� ادو�ة ديث �ودظ حّن حذون ل���ود 

باإلس��الك ل�شهري ولملخ ون لمل�بقي وق ت�ضمن ل�بيانات لمل�علقة جرقمة جسبقا ل�يثو�ة ل�ثلخلية غ�  

 .لملسلمة فعلياتل  لملطابقة ب�ن ل�كميات لملنصوص عل��ا و  ةجن ادو�ة فضال عن �و��ا ق تحمل تأش�  
 

ج�نافرة زتسلم  �عملياتزما تبّ�ن حّن حعولن صيث�ّية لملمم  وصيث�يات لملرلز  يقوجون 

�إضافة إ�� ذ�  . خ ��ا و�سليمهاطلبيات ادو�ة و��جيلها با��جالت لملحاسبية و 
ّ
نماز إلملمم   ق ي�و�

                                                           
(1)

ل�ذي نّص ع�� حن ت�ون دور�ة ت ّود لملرلز  جن صيث�ّية لملمم  بصفة  1968جاي  28لملؤرخ ��  1968�سنة  50وذ�  خالفا ملنشور وز�ر ل�حةة عثد  

 .شهر�ة
 1959جارس  13ب�ار�خ  951لمل�علق با��صرف وجس  دسابية ادو�ة ولملذزرة ل�عاجة �وزلرة ل�حةة عثد  1982�سنة  59جنشور وز�ر ل�حةة عثد  (2)

 .�ة ولملولد ل�صيث�يةلمل�علقة ب�وديث لملطبوعات و�جالت جحاسبة ادو 
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ل��ماوزلت لملح�ملة وعثم ل�وقوف ع�� اخالقت  عثم زشفجرد جخ ون ادو�ة وهو جا جن شأنه 

 .�� اّبان
 

ب �ارلت تفقث جيثلنية �صيث�يات لملرلز   و�ودظ عثم قيام لملسؤول عن صيث�ية لملمم 

ة وصرف ادو�ة طبقا ت جن لد� لم جس  ل�وثائق لملحاسبيّ ثبّ ل��ّ  ��ثف 2013-2010خالل ل�ف� ة 

مة �ها
ّ
 .�لنصوص لملنظ

 

ة �� هذل  �� زما ساهم ل�ّ�خ�� عن جنظوجة ل��صرف �� ادو�ة  
ّ
تفاقم اش�ا�يات لمل�جل

، وجن شأن إع�ماد جنظوجة إعالجية حن �ساعث اس��الك ولملخ ون �ا�عةبمولمل�علقة حساسا  لملمال

 .ع�� ل��صرف ل�سليم �� ادو�ة وترشيث إس��الزها خاصة وحّ��ا �س�أثر بم ء هام جن ج��لنية لملمم 

 

     * 
 

    *  * 
 

ل جرلز  ل�ّحةة اساسّية ل�ّ�ا�عة �لممم  رز��ة هاجة �لمنظوجة ل�حةّية 
ّ
باع�بارها تمث

ول�وقائية ول�عالجية ل��ي تؤج��ا ول��ي ل�صط اجاجي �لّ�كفل بحةة افرلد ع�  ل�صثجات ل��ثقيفية 

وذ�  با�ّرغم جن جحثودية لملولرد ل�بشر�ة ولملادية لمل�وفرة �� جقابل  تضمن ل�ةق �� ل�حةة ��جمي 

ية ملئرة وزلرة اشرلف إ�� ل�قيام بثرلسات تقييوتثعو ل�ّث  .يات لمل��ليثة �لممموعة ل�س�انيةل�ةاج

تنظيم هذ  إد�ام ي قصث لملساعثة ع�� لتخاذ ل�قرلر �� لتما  ج �ث ألدلء لملماج  ع�� لملس�وى ل�وط�

 .ل�هيا�ل وتمكي��ا جن لملولرد ل�ضرور�ة ل��ي تمك��ا جن ارتقاء بأدل��ا
 

ل�صثجات ل�حةية فإن لملمم  جثعو با��نسيق ج  سلطة اشرلف إ�� تثعيم  تحس�ن�غية و 

حس�ن ظروف إسثلء ل�صثجات ل�حةية ع�  توف�  دولئر  ل�حةية باإلطارلت ل�طبية وشبه ل�طبية وت

�ع �  جولنب  ،حدلء لملمم  ل�رف  جنزما يق�ىىي . ل��مه��لت ل�طبية ل�ضرور�ة ول�عناية بوضعية لملبايي

 . ل�� جمة ولمل�ا�عة ول��قييم ول��نسيق ب�ن جخ�لف اطرلف لمل�ثخلة
 

وزلرة اشرلف جثعوة  ّن تنفيذ جخ�لف ل�� لجج ل�وطنية �لطب ل�وقائي فإ إد�اموقصث 

جرلء ل�فحوصات ل��كميلية إل  ل�الزجة��وف�  اج�انيات ل�ضرور�ة خاصة �� جا ي�علق با�وسائل 

. لملس�وجبة �فائثة جر�ى  ل�سكري ولرتفاع ضغط ل�ثم وزذ�  جرلقبة �ةة لملرحة حثناء ف� ة ل�ةمل

زما �س�ث�� ل���وض با��ق�ىي لملبكر �سرطان ل�ثثي وسرطان عنق ل�ردم ضرورة �ع �  اج�انّيات 

لبات لخ�بارلت لملاجوغرلفيا ولخ�بارلت قصث تحقيق سرعة اس�مابة �ط بوقية قفصةلملادية ول�بشر�ة 

 .عينات عنق ل�ردم وزذ�  تحس�ن يسب ل��غطية
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قو�� ظل ل�فرلغ ل��نظي�ي 
ّ
� تيبية وعثم توفر حد�ة إجرلءلت ل�نصوص با� خاّصة �� جا ي�عل

حّن  زما. فإن وزلرة اشرلف جثعوة إ�� اسرلع باس�كمال اطار ل�قانويي لمل�علق ��ي�لة لملمم  و�سي�  

ضبط حد�ة بلملمم  جطا�ب ب�طو�ر نظام جعلوجاته قصث إد�ام جعا�جة ولس�غالل ل�بيانات وذ�  

�وف�  ل�بنية ل��ح�ية لملعلوجاتية ل�ضرور�ة جن تطبيقات ودولسيب ُ�غية رقمنة جخ�لف �إجرلءلت و 

 . حيشط�ه
 

ت وإرساء اجرلءلت بم �ث ا���لم با�قولعث لملنظمة قنماز ل�نفقا الملمم  جطا�ب يبقىزما 

ويس�ث�� جانب ترشيث لس��الك ادو�ة ولملحافظة عل��ا ع�� . ل�كفيلة بحماية تمه��لته وجم�ل�اته

إد�ام برجمة اق�ناءلت ول��قيث با�نصوص ل�� تيبية ل��ي بجس�وى لملمم  ج �ثل جن ل�عناية وذ�  

�حثيث �ة باإلضافة إ�� وض  جعاي�  ف �� لملولد ل�صيث�يصرّ تنظم جس  دسابية ادو�ة ودوسبة ل��ّ 

 . دصص لملرلز  جن ادو�ة
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 ع الصحـة األساسيـة بقفصـةـمجم ردّ 
 

I - فيما يتعلق بدور المجمع في تأمين الخدمات الصحية  
 
مجمع الصحة األساسية بقفصة إلى تأمين المهام الموكولة له في  إدارة سعىت

مجاالت إسداء الخدمات الصحية العالجية والوقائية والتثقيفية الصحية وإلى إنجاز العديد من 
البرامج الوطنية إلى جانب الحفاظ على سير المرفق الصحي العام وضمان إستمراريته 

الحفاظ على التجهيزات والمعدات لمالية ووا وذلك بحسن التصرف في الموارد البشرية
وللوصول إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة على مستوى  .والممتلكات التي بعهدته

الخطوط األمامية كما يسعى إلى تحسين ظروف اإلستقبال وإرشاد المرضى بمراكز الصحة 
خارجية التي تحتوي تات الفالمثال تم تركيز ال ،األساسية حيث تم تالفي العديد من النقائص

إسم المركز وكذلك اإلعالنات الخاصة بتوقيت العمل ومواقيت التسجيل وجدول عيادات 
األطباء ومواعيد التحاليل وصناديق إدارة المقترحات والشكاوي وسنزيد من اإلهتمام 
بإستقبال المسنين واإلحاطة بهم بمختلف مراكز الصحة األساسية وذلك بتوفير التجهيزات 

رية لتيسيرتنقل األشخاص ذوي اإلحتياجات الخصوصية و ذلك في حدود اإلمكانيات الضرو
المتاحة وسنضاعف مجهوداتنا في ميدان التكوين لفائدة األعوان بهدف إكسابهم معارف 

 .سلوكات في مجال اإلستقبالومهارات و
 
  الموارد البشرية - 1
 

بالرغم من الحاجة إلى تدعيم المجمع باإلطار الطبي وشبه الطبي باإلنتدابات 
الجديدة وذلك لتحسين مستوى الخدمات الصحية المسداة في حفظ صحة المواطنين خاصة 

سنسعى إلى تغطية حاجيات المرضى بما  المنجزة رتفاع معدل العياداتاو االكتظاظفي ظل 
ول اإلستجابة إلى تطلعاتهم بالرفع من جودة الخدمات يلزم من العالجات الضرورية وسنحا

           63 وذلك عبر إبرام إتفاقيات مع أطباء اإلختصاص عمال بمقتضيات القانون عدد
متعدد ط يكما أن أشغال بناء المركز الوس، المتعلق بالتنظيم الصحي 1991لسنة 

المرضى من اإلنتفاع  ، مما سيمكن2015اإلختصاصات بالقصر ستنتهي خالل موفى سنة 
لحنجرة وطب بالعيادات الطبية في إختصاص أمراض النساء والتوليد، واألنف واألذن وا

 .العيون وجراحة العظام
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  زاتــالتجهي -2
 

تسعى إدارة المجمع إلى توفير التجهيزات الضرورية التي تمكنه من القيام بدوره 
أساليب عبر آليات عمل و الصحي وذلكفي المجال الصحي الوقائي والعالجي والتثقيفي 

رقابية من خالل برمجة زيارات ميدانية يقوم بها فريق إشراف وتنظم بشكل دوري وتتركب 
حيث يتم إعداد تقرير يتضمن كل المالحظات  )الدائرة و ناظر عام الدائرة رئيسمن طبيب (

يقع مناقشته وت الصلة الفنية والنواقص المادية وكذلك مراقبة حسن سير البرامج الوطنية ذا
على هذا األساس تتم برمجة الشراءات واألشغال  الفنية جنة للاصلب لجنة التصرف و

 .اإلعتمادات المرصودة بالميزانية في حدود  حسب اإلحتياجات اإلصالحاتو
 

وتبقى الحاجة ملحة إلى توفير مخبر للتحاليل البيولوجية خاص بالدوائر التابعة 

ع ضغط الدم من تأمين التحاليل المخبرية لفائدة مرضى السكري وإرتفان للمجمع حتى تتمكّ 

 .وكذلك النساء الحوامل
 
  حفظ الصحة والنظافة -3
 

تقوم إدارة المجمع بتوفير أدوات ومواد التنظيف الالزمة للمراكز الصحية حسب 

لمحيط ا حمايةالكافية وبالتنسيق مع اإلدارة الفرعية لحفظ الصحة و المطلوب وبالكميات

تقوم بمراقبة مدى تطابق هذه المواد مع المعايير  للصّحة والتي التابعة لإلدارة الجهوية

توفرها حتى نحافظ على محيط صحي سليم و بيئة عمل مالئمة  يجب التي الفنيةوالمقاييس 

ثرها مرتبط أكللرفع من جودة الخدمات المسداة للمرضى ولئن وجدت بعض اإلخالالت فإن 

تلك الفترة التي شهدتها بالدنا وخاصة عدم توفير بعض المواد لدى المزودين بحساسية 

لظروف األمنية في ا لتردي نظرا المناسبزمة وفي الوقت الستحالة وصولها بالكميات الاو

افة إلى إنعدام المراقبة بسبب حالة ضتلك الفترة وبالتالي تراجعت العديد من المؤشرات إ

 ).2013 -2011(زت الوضع العام للبالد والفوضى التي مياإلنفالت 
 

II - فيما يتعلق بتنفيذ برامج الطب الوقائي  
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 غط الدم ضرتفاع االبرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري و -1
 

بالرغم من محدودية األخصائيين في التغذية بالمجمع سنحاول تدعيم حصص 

الغذائية التي من شأنها أن التثقيف وتحسيس المرضى المزمنين وإرشادهم حول الحميات 

مستلزمات صحتهم كما سنقوم بتوفير وسائل و تحد من مضاعفات هذه األمراض على

 .ختبارات قيس نسبة السكري في الدم بالعدد الكافيا
 

ن من تغطية مرضى جميع كما أن بعث مخبر خاص بالمجمع للتحاليل الطبية سيمكّ 

إكتشاف المضاعفات الصحية للمرضى  بالفحوصات التكميلية التي من شأنها الدوائر

أما بخصوص المعطيات اإلحصائية لعدد المرضى الذين  ،منها المزمنين في اإلبان والحدّ 

يتم التكفل بهم ضمن البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وإرتفاع ضغط الدم، فتوجد 

ساس يتم ضبط تعلق بكل المراكز الصحية ويتم تحيينها دوريا وعلى هذا األ إسمية ةقائم

 .أي نقص يمكن حصولهالحاجيات من أدوية األمراض المزمنة حتى نتالفى 
 
  البرنامج الوطني لسالمة األم والوليد -2
 
المجمع إلى إنجاح البرنامج الوطني لسالمة األم والوليد من خالل إدارة سعى ت

اركة في كل التركيز على الجانب التثقيفي لفئة النساء الحوامل عبر اإلنخراط والمش

التظاهرات التي تعنى بهذا النشاط التثقيفي الوقائي إال أن الطابع الريفي ألغلب الدوائر 

ما قبل الحمل ال ترقى إلى المستوى المطلوب  ة عياداترزنام في إحترام جعلت النسبة

سعى إلى تكثيف الزيارات الميدانية وكذلك نوبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنظيم العائلي 

والمشاركة في تنظيم قوافل صحية  تعزيز الفرق المتنقلةالقيام بحمالت تحسيسية عبر 

 ت إدارةكما أمض .تستهدف هذه الفئة من النساء الحوامل بالدوائر ذات الطابع الريفي

الحوامل قصد تفادي  ضمان إجراء التحاليل الالزمة للنساءلالمجمع إتفاقية مع بنك الدم 

المركز  وبإفتتاح المضاعفات التي قد تتسبب في اإلضرار بالجنين وصحة المرأة الحامل
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النساء الحوامل بإجراء الفحص بالصدى وذلك  ستتمتع 2015الوسيط بالقصر نهاية سنة 

 .للتأكد من سالمة الجنين من التشوهات واألورام المحتملة 
 

الجامعي يتوفر على قابلة وسيتم دعم المركز كما نعلمكم أن المركز الصحي 

 .اإلختصاصات مستقبال ببقيةالجهوي للطب المدرسي والجامعي 
 

III - التصرف اإلداري والمالي  
 
  التسيير ونظام المعلوماتالتنظيم و -1
 

في غياب اإلطار التنظيمي والهيكلي الخاص بالمجمع وكذلك عدم وجود نص 

لسنة  63 الصحية األساسية واألقسام التابعة للمجمع فإن قانون عددترتيبي يضبط المراكز 

المتعلق بتنظيم الدوائر  2000لسنة  2825 المتعلق بالتنظيم الصحي وكذلك األمر عدد 1991

كما قمنا بتحديد المهام الموكولة لكل عون  .بقى المرجع األساسي للتنظيم والتسييريالصحية 

إضافة إلى الشروع في إنشاء دليل إجراءات مبسط خاص تحديد مسؤوليته يضبط نشاطه و

يحدد العالقات ويضبط الصالحيات لكل األعوان وذلك في إنتظار إستكمال اإلطار  بالمجمع

 ....التنظيمي والهيكلي الخاص بالمجمع 
 

فإن المجمع يقوم بتجميع كل المعطيات من  ،أما بخصوص النظم المعلوماتية

اسطة مكتب اإلحصائيات باإلدارة ثم يتم رفعها إلى اإلدارة مختلف المراكز الصحية بو

الفرعية للرعاية الصحية األساسية كما أن هذه المعطيات الصحية يتم إدراجها وتوظيفها 

اللجنة الفنية  بمناسبة انعقادصلب التقارير السنوية حيث يتم تحليلها ومناقشتها وتقييمها 

والوبائي وتقدير حاجيات السكان من المواد  كما يقع متابعة الوضع الصحي بالدائرة،

 .الصيدلية
 

كما نسعى إلى توفير أدوية مكمالت الحديد بالكميات الالزمة وتوزيعها على كل 

 .للحملمن الشهر الخامس  بداية منها المراكز بالمجمع لتمكين النساء الحوامل
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البرنامج الوطني للتقصي المبكر لسرطان الثدي وسرطان  -2
  رحمعنق ال

 
تقوم مختلف الدوائر بالمجمع بحمالت تحسيسية وكذلك تنظيم أيام مفتوحة للقيام 

بالتقصي المبكر عن سرطان الثدي وتستهدف بذلك النساء بمختلف فئاتهم العمرية وقد أدت 

هذه المجهودات إلى إكتشاف العديد من الحاالت تمت اإلحاطة بها وتوجيهها إلى العيادات 

ونتائجها بمراكز  المنجزةوة اإلطارات الصحية إلى توثيق الفحوصات المختصة وسيتم دع

اإلمكانيات  عدم توفر فأمامأما بخصوص مقاومة سرطان عنق الرحم  .الصحة األساسية

المادية الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج بمراكز الصحة األساسية فإنه يتم توجيه النساء 

 .العمران البشري إلجراء هذا اإلختبارالمستهدفات إلى الديوان الوطني لألسرة و
 
  البرنامج الوطني للطب المدرسي والجامعي -3
 

وواسعة من المجتمع  هامةيكتسي هذا البرنامج أهمية بالغة بإعتباره يستهدف فئة 

ويهدف للحفاظ على سالمة وصحة التالميذ والطلبة الجسدية والعقلية من خالل تأمين 

لوقائية والتثقيفية الصحية غير أن النقص في عدد األطباء الفحوصات الطبية والبرامج ا

وقت العمل للقيام بأنشطة الطب المدرسي والجامعي  من 6/2بالمجمع حال دون ضبط 

حال توفر  التقيد بالمنشورونسعى إلى  .وقت عملهم لهذا النشاط 6/1 على وإقتصروا سوى

قص تغطية للمؤسسات ننتجاوز بعض اإلخالالت من  حتىالعدد الكافي من األطباء و ذلك 

التربوية وعدم شمولية الفحوصات الطبية لجميع المستهدفين وسيتم التركيز على دعم نشاط 

وتقييم آدائها والوقوف على مدى نجاحها  االفرق الصحية المدرسية من خالل مراقبة أعماله

 .في إنجاز المهام المنوطة بعهدتها
 
 متابعة الممتلكات إنجاز النفقات و -4
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حترام مبادئ المالية العمومية وخاصة  ا علىتسعى إدارة المجمع إلى المحافظة 

منها المنافسة والشفافية والمساواة غير أن حساسية القطاع الصحي وضعف اإلعتمادات في 

 نسقط ببعضالمرفق الصحي العمومي يجعلنا  ضمان إستمرارية بعض الفقرات وضرورة

 .مستقبال إلى عدم تكرارها وتجنب إرتكابها  سنعملاألخطاء و

 

 25وبخصوص إحترام مبدأ السنوية للميزانية  فإن منشور السيد وزير المالية عدد 

 06مراسلة السيد وزير المالية إلى الصيدلية المركزية للبالد التونسية بتاريخ و 2002لسنة 

لدة بذمة المؤسسات العمومية قد أتاح إمكانية خالص بعض الديون المتخ  2003جانفي 

بالنسبة لشهري  ومنها الصيدلية المركزية للبالد التونسية على حساب السنة الموالية وذلك

  .نوفمبر وديسمبر

 

فإن تدعيم قسم المغازة بعناصر بشرية جديدة  ،أما بخصوص الجرد السنوي  

 اء الجرد السنوي وحسنجعلنا نتالفى العديد من النواقص واإلخالالت ومنها التأخر في إجر

الدفاتر الخاصة بالتجهيزات والمعدات باإلضافة إلى تفعيل العمل باإلعالمية من خالل  مسك

طريقة التصرف في المخزون وتنظيمه على الطريقة  ةرقمنعلى  التي تساعد) ثابت(تطبيقة 

سباتي الصحيحة كما يقوم حافظ المغازة بإجراء مقارنة بين الجرد اليدوي والجرد المحا

وجد تكما  .لتحديد الفوارق إن وجدت وتبريرها عبر تقرير يوجهه إلى اإلدارة آخر كل سنة

بكل مركز صحة أساسية بطاقة جرد موقعة من طرف المسؤول عن المركز  تضبط كل 

وتحدد التجهيزات والمعدات الموجودة داخله وذلك حفاظا على الممتلكات من الضياع 

 .مسؤولية كل األطراف

 

  التصرف في األدوية -5
 

متصلة عبر نظام  e-pharmacieقام المجمع بتركيز منظومة إعالمية جديدة 

وذلك بغاية . بمركز اإلعالمية لوزارة الصحةو معلوماتي مركزي مرتبط بمصالح الوزارة

وبخصوص . متابعة ومراقبة التصرف في األدوية قصد ترشيد إستهالكها والمحافظة عليها
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زين األدوية فإن ملكيته راجعة إلى المستشفى الجهوي بقفصة والمجمع ال المقر المعد لتخ

أما  الحرائق،ت هواء ووسائل الوقاية من امكيف 02كما وقع دعمه بعدد  خاصا،يمتلك مقرا 

إلى إما  ذلك راجعفمن المراكز بشكل كلي  المتأتيةبخصوص عدم إستجابة المجمع للطلبات 

في  أو اإلفراط للبالد التونسيةالصيدلية المركزية  بمخازنمن الطلبية  النوعر هذا فعدم تو

 بعض المراكز الناتج عن سوء التصرف في المخزون بالمركزبالمبرر  راإلستهالك غي

حيث تمت دعوة اإلطار  الصحي المعني وهو ما يتطلب إجراء مراقبة وتفقد للصيدلية

قد  المسؤول عن قسم الصيدلية كانعلما وأن  .الصيدلي إليالء العناية الالزمة لهذا األمر

الترتيبية يات ضمقتالمختلف المراكز حسب لضبط برنامج شهري لتوزيع الدواء 

المنظمة لمسك حسابية األدوية التقيد بالنصوص  سنعمل علىواإلجراءات المعمول بها و

 .ا على مستحقيهاوترشيد إستهالكها وضمان توزيعه تهاحركومتابعة 

 

فسنتجنب العديد من  e-pharmacieه تم تركيز التطبيقة اإلعالمية وحيث أن

اإلشكاليات وخاصة المتعلق منها بمتابعة اإلستهالك والتصرف في المخزون وبالتالي 

 .التحكم السليم في األدوية وترشيد إستهالكها

 

ت تم ع لدائرة المحاسباــخالل الزيارة الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي التابو

يم والتسيير ونوعية الخدمات العالجية التي ظالتفطن إلى العديد من النقائص المتعلقة بالتن

ة األساسية بقفصة وكذلك في الجوانب المتعلقة بتنفيذ مختلف مجمع الصحّ  إدارة قوم بهات

مستقبال وسنعمل  هاالبرامج الوطنية الخاصة بالخطوط األمامية والتي سنسعى إلى تدارك

تقيد بالتراتيب واإلجراءات اإلدارية والمالية والقانونية الضرورية للرفع من جودة على ال

 .الخدمات الصحية بالخطوط األمامية

    

   
 

 

 


