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 ةق بالصحّ قانون یتعلّ تمھیدي لمشروع 
 

 
  

 )عـرض األسبـــاب(
  

  
المبادئ األساسیة وتجسید حقوق وواجبات ھذا المشروع التمھیدي للقانون إلى تحدید األحكام و  یھدف

 .المواطنین في مجال الصّحة
  
ویرمي، أیضا، إلى ضمان الوقایة و حمایة صّحة األشخاص والحفاظ علیھا واستعادتھا وترقیتھا ضمن  

 .احترام الكرامة والحریة والسالمة والحیاة الخاّصة
  

و ھو یعبّر عن مرحلة ممیّزة  لمنظومتنا الصحیة ضمن المسعى الشامل الذي إعتمدتھ بالدنا نحو التنمیة و 
  .راحة المواطنینالتطور اإلجتماعي و 

  
والمتعلّق بحمایة الصّحة وترقیتھا مكس با  1985فبرایر سنة  16قد شكلت المصادقة على قانون و بالفعل، ل

كبیرا سمح للمواطنین من اإلستفادة من عروض عالجات متنوع ة و متدرج ة و وض ع منظومتن ا الص حیة 
  .على طریق التنمیة و الحداثة

 
واإلجتماعی  ة لبالدن  ا  عمیق  ة كاف  ة نش  اطات الحی  اة السیاس  یة و اإلقتص  ادیةتغیّ  رات مّس  ت ، الی  وم،  و لك  ن

و أن یأخذ في الحسبان ، بالموازاة مع  معھا ، بصفة خاّصة، قطاعنا الصحي الذي یجب أن یتكیّف طبعتو
التكنول وجي التطورات المتزای دة ذات الص لة بالتق دّم ذا كالتنظیم الدولي في مجال الصّحة و  ذلك، متطلبات

  .العلمي في مجال الطب
  

، كّرست الجزائر، على ھا تو ترقی حمایة صّحة المواطنین التي تقتضیھاوعیا منھا بالضرورة األساسیة 
كحق أساسي من حقوق اإلنسان  في الدستور الذي یؤّكد  غرار العدید من البلدان، الحق في الصّحة

یة  لكل المواطنین وضمان الوقایة ومكافحة األمراض بوضوح التزام الدولة بضمان الحق في حمایة صح
و ضمان ظروف حیاة المواطنین  إلتزاماتھا المتعلّقة بحمایة األسرة وھذا فضال على ،الوبائیة والمتوطنة

 .الذین ھم في وضعیة استحالة القیام  بعمل
 

المب  ادئ   ولو ف  ي ھ  ذا الس  یاق، تن  درج إص  الحات المنظوم  ة الوطنی  ة للص  ّحة  و الت  ي تتمح  ور ح  
  :األساسیة اآلتیة

عل ى ك ل  او منفّ ذ أعی د تأكی دهو  االتي تشّكل مكس با أساس یا، محفوظ ة العالج مجانی  -
 ،المستویات

  شمولیّة العالج والمساواة في الحصول علیھ و مجانیتھ،  -
  ،الخدمة العمومیة للصحة التضامن والعدل واستمراریة -
  تسلسل الھیاكل والعالج، -
  الالّمركزیة والعمل القطاعي المشترك،  -

  .التقییــم والمــراقبـة -     
  

الوقایة وترقیتھا ة للصّحة على مبادئ حمایة الصّحة  وسیاستھا و منظومتھا الوطنیالدولة ، تؤّسس لذلكو 
 أفضل حصول على التشخیصبو المجتمع المدني في الوقایة من اإلصابات الطبیة  بإشراك كل المؤّسسات

  .التي تفرضھا حالتھم الصحیةو الخدمات ذات الجودة والعالج  
  

غی  ر أّن تنفی  ذ ھ  ذا الح  ق یط  رح مس  ألة التوازن  ات الض  روریة الواج  ب تحقیقھ  ا ب  ین تخص  یص الم  وارد 
واإلحتیاج   ات الواج   ب تلبیتھ   ا، األولوی   ات الواج   ب إقامتھ   ا و المس   اواة ف   ي الحص   ول عل   ى العالج   ات 

 .العمومیة و فعالیتھاوإستمراریة الخدمة 
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باإلض  افة إل  ى المتطلب  ات المتعلّق  ة باإلص  الحات الت  ي یفرض  ھا تط  ّور الوض  ع ال  وطني والع  المي، ھن  اك 
س نة  60البالغ ة أكث ر م ن الفئة السكانیة   زیادةالمتطلبات الصحیة المرتبطة بالتغیّر الدیموغرافي، ال سیما 

 .من العمر
  

بالتص نیع و التعمی ر  الوبائي المتمیّز بتدھور الظروف البیئیة المرتبط ةعالوة على ذلك، فقد كانت للوضع 
 .و نمط الحیاة والتغیّرات السلوكیة للسّكان نتائج سلبیة تمثلت في زیادة حدوث األمراض غیر المنتقلة

  
 من تحقیق تقدّم ملموس المنظومة الوطنیة للصحة وبالرغم من الضغوطات المتعدّدة التي عرفتھا، تمّكنت

على الخدمات  الواسع الحصولو في مجال المنشآت القاعدیة والتجھیزات والتكوین ووفرة المستخدمین
ھذه الجھود  عبر مساھمة  القطاع الخاّص الذي یسّجل تطورا و یتبوأ مكانة أكبر  تدعمتو قد . الصحیة

  .في  المنظومة الوطنیة للصّحة
  

واطنین لبرامج النشاط الصحي التي تّم الشروع فیھا  و التي نتیجة ھذه التطورات تبني المكانت و علیھ،لقد 
باإلضافة إلى تلك المنجزة من طرف قطاعات أخرى في مجال التربیة و التكوین في الصحة و الشغل و 
الضمان اإلجتماعي والسكن سمحت بتحسین المؤشرات العامة لصّحة المواطنین، ال سیما زیادة معدّل 

  .و القضاء على العدید من األمراض أو التقلیص منھا الطفولة  ألمومة والعمر و إنخفاض وفیات ا
  

غیر أّن ھذه التطورات یترتب عنھا، في نفس الوقت، أعباء جدیدة عل ى ع اتق الدول ة و تف رض، م ن ثم ة، 
  .البحث عن مصادر جدیدة في مجال الموارد

  
یج ب تعزی زه م ن أج ل المح افظ عل ى إّن تمویل الصّحة، أساسا، من ط رف الدول ة و الض مان اإلجتم اعي 

التوازن  ات الض  روریة ألنّ  ھ أص  بح م  ن الص  عب تعبئ  ة  م  وارد أخ  رى  للتكفّ  ل بطل  ب الخ  دمات المتزای  د 
  .باستمرار نظرا للمعطیات الدیموغرافیة و الوبائیة

  
زانی  ة و إذا ك ان ال یمك ن اإلعتم اد، ف  ي المرحل ة الراھن ة و ف  ي المس تقبل ، فق ط عل ى زی  ادة معتب رة ف ي می

الصّحة، فإّن تلبیة اإلحتیاجات الصحیة تقتضي إیجاد آلیات أخرى مالئمة تھدف إلى التحّكم في النفقات م ع 
  . تحسین نوعیة و فعالیة الخدمات الصحیة

  
تكیی ف اإلط ار التنظیم ي الموارد البشریة و عقلنة الوس ائل المادی ة و تكوین وتقییس إّن ھذا الھدف یقتضي
ق درات القط  اعین العم ومي و الخ اّص للص  ّحة،ال س یما ف  ي المن اطق ذات التغطی  ة  كال ذي سیس مح بإش  ترا

و یتعلّق األم ر ك ذلك بت دعیم الخدم ة العمومی ة للص ّحة بجع ل الحص ول علیھ ا س ھال . الصحیة غیر الكافیة
ق درات القط اع الخ اّص و ع روض الع الج الت ي یق دّمھا لأكثر و جعلھا ذات نجاعة أكبر و استغالل أفضل 

  .التكفّل بالمواطنین في أحسن الظروف قصد
  

عب ر إدراج اإلص الحات الض روریة بلوغ ھ و ھو الھدف الذي یرمي المشروع التمھیدي لھ ذا الق انون إل ى 
 :اآلتیة
حق  وق الم  واطنین بتس  ھیل الحص  ول عل  ى العالج  ات، ال س  یما   ، ف  ي إط  ار مجانی  ة الع  الج،ت  دعیم -

بالنسبة لألش خاص المص ابین باض طرابات عقلی ة و األش خاص ف ي وض ع ص عب  و إنش اء لجن ة 
 الوساطةو المصالحة،

 تطویر التنظیم الصحي عبر إقامة الخریطة و مخطط التنظیم و التخطیط الصحي، -
 طاع العمومي،دعم دور القطاع الخاّص كقطاع تكمیلي للق -
تنظیم النشاطات الطبیة التي ستكون من إختصاص و مسؤولیة الوزیر المكلف بالصحة و تسلسلھا  -

 عبر إدراج الطبیب المرجعي و تقدیم العالج و اإلستشفاء بالمنزل،
إعادة تھیئة المؤسسة العمومیة للصّحة بمنحھ ا الق انون األساس ي للمؤسس ة العمومی ة ذات التس ییر  -

 الخاّص،
سیس جھاز لتقییم ھیاكل و مؤسسات الصحة و التدقیق فیھا من خ الل إنش اء وكال ة وطنی ة وك ذا تأ -

 تدعیم و توسیع سلطات المراقبة و التفتیش،
 ة،تكریس صفة الموظف بالنسبة لمھنیي الصحة في الھیاكل و المؤسسات العمومیة للصحّ  -
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 ،أو المربح/ و التكمیليترقیة الممارسات الحسنة للنشاطات الطبیة و إلغاء النشاط  -
 التنظیم العقالني و العادل في أداء واجب الخدمة المدنیة، -
عص  رنة المنظوم  ة الوطنی  ة للص  ّحة عب  ر إدراج أدوات تس  ییر عص  ریة و تكنولوجی  ات جدی  دة ال  -

 سیما إنشاء البطاقة اإللكترونیة للصحة  و تأسیس الملف الطبي اإللكتروني للمریض،
الصحي تدرج المعطیات الص حیة و تخط یط و تس ییر الم وارد البش ریة و إحداث منظومة اإلعالم  -

 المادیة و المالیة تعتمد على التكنولوجیات الجدیدة لالعالم و اإلتصال،
إدراج ترتیب یتعلق بأخالقیات طب األحیاء یضبط القواعد المرتبط ة ب زرع األعض اء و األنس جة  -

 .و الدراسات العیادیةنجاب  والتبرع بالدم المساعدة الطبیة على اإلو الخالیا البشریة و 
 

أخ رى لفائ دة و ترتیب ات  زیادة على ھذه اإلصالحات، ی نّص المش روع التمھی دي لھ ذا الق انون عل ى آلی ات
  .  تنمیة المنظومة الوطنیة للصحة

برامج الصّحة من أج ل الوقای ة م ن  و یتعلق األمر بالوضعیة الصحیة الحالیة التي ستتدعم بفضل مراجعة 
 .األمراض المنتقلة و غیر المنتقلة

  
للھیاكل و المؤسسات الخاّصة على أساس دفتر أعباء یشكل " مھمة الخدمة العمومیة" كما أّن منح 

إستثمار عمومي في مجال المنشآت آلیة تسمح باستعمال قدرات القطاع الخاّص المحلیة و عدم اللجوء إلى 
 .تنجّر عنھ أعباء إضافیة  للدولة القاعدیة
شبكات العالج التي أوصت بھا منظمة الصّحة العالمیة ستسمح  وضععالوة على ذلك، فإّن و

  .بتسریع و تحسین التكفّل بالمرضى مع تقلیص آجال التكفّل و تحسین تشخیص بعض األمراض
  

ل آلیة حدیثة للتكفّل یقتضي اللجوء، أّما اإلشتراك في الموارد البشریة و الوسائل المادیة و الذي یشكّ 
  .في إطار تعاقدي، ال سیما إلى التوأمة و الرعایة بین مؤّسسات الصّحة

  
وطني للصّحة یكلّف بتنویر السلطات الصحیة حول كل  رصدتتوج ھذه اإلصالحات بإنشاء موس

  .المسائل المتعلّقة بالصّحة
  

تمّكن  المواطنین  من اإلستفادة   إّن ھذه اإلصالحات الجدیدة في مفھومھا الصحیح و بتطبیقھا الجیّد 
  .إحتیاجاتھم الصحیة لبيمن عروض خدمات ت

  
و في الختام، تجدر اإلشارة إلى أّن المشروع التمھیدي لھذا لقانون ھو نتیجة تفكیر عمیق یأخذ بعین         

ات الملتقى الوطني حول المنظومة الوطنیة للصّحة والجلسات الوطنیة و اللقاءات اإلعتبار نتائج و توصی
  . المختلفة حول الصّحة خالل العشریتین األخیرتین

  
و ھو یقدّم حلوال عقالنیة و مبتكرة تسمح باالستجابة ألھداف الدولة و طموحات المواطنین و       

ع الضغوطات التي یعاني منھا القطاع و یغطي كل و یرمي، كذلك، إلى رف. مھنیي الصّحة إنشغاالت
  .   میادین الصّحة و یفتح أفاقا واعدة للصّحة في بالدنا

  
 .ذلكم ھو مفاد المشروع التمھیدي لھذا القانون
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  الـجمھـوریـة الـجـزائریـة الـدیمقراطیـة الـشعبیـة

  

  ةق بالصحّ قانون یتعلّ لتمھیدي مشروع 
 

  

  رئیس الجمھوریة، إنّ 
  

(  125و 17- 122 و119و 59و  58 و 54و  35و  34 و 14 على الدستور ال سیما المواد بناء -
  منھ، 126 و) 2الفقرة 

و  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66و بمقتضى األمر رقم  -
 م،ل و المتمّ المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة،المعدّ 

و  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66و بمقتضى األمر رقم  -
 المتضمن قانون العقوبات،المعدل و المتمم،

و  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75و بمقتضى األمر رقم  -
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

و  1981یولیو سنة  11الموافق  1401رمضان عام  9المؤّرخ في  10-81انون رقم و بمقتضى الق -
 ال األجانب،المتعلّق بشروط تشغیل العمّ 

و  1983یولیو سنة  2لموافق ا 1403رمضان عام  21المؤرخ في  11-83و بمقتضى القانون رقم  -
 ق بالتأمینات االجتماعیة، المعدل و المتمم،المتعلّ 

و  1983یولیو سنة  2الموافق  1403رمضان عام  21المؤّرخ في  13-83رقم  و بمقتضى القانون -
 یة، المعدّل والمتّمم،بحوادث العمل و األمراض المھنالمتعلّق 

فبرایر سنة  11الموافق  1404جمادى األولى عام  9المؤرخ في  10-84و بمقتضى القانون رقم  -
 م،ل و المتمّ ق بالخدمة المدنیة،المعدّ و المتعلّ  1984
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و  1984یونیو سنة  9الموافق  1404عام  رمضان 9المؤرخ في  11-84و بمقتضى القانون رقم  -
 المتضمن قانون األسرة، المعدّل و المتّمم،

و  1984یولیو سنة  7الموافق  1404شوال عام  8المؤرخ في  17-84و بمقتضى القانون رقم  -
 م،ل و المتمّ المتعلق بقوانین المالیة، المعدّ 

فبرایر سنة  16الموافق  1405جمادى األولى عام  26المؤرخ في  05-85بمقتضى القانون رقم و  -
 م،ل و المتمّ ة و ترقیتھا،المعدّ ق بحمایة الصحّ و المتعلّ  1985

 1987الموافق أول غشت سنة  1407ذي الحجة عام  6المؤرخ في  17-87و بمقتضى القانون رقم  -
 ة النباتیة،و المتعلق بحمایة الصحّ 

ینایر سنة  12الموافق  1408جمادى األولى عام  22المؤرخ في   01-88و بمقتضى القانون رقم  -
 ال سیما الباب الثالث منھ،  ضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة،و المت 1988

 1988 ینایر سنة 26الموافق  1408جمادى الثانیة عام  7المؤرخ في  07-88و بمقتضى القانون رقم  -
 طب العمل، األمن وو المتعلق بالوقایة الصحیة و 

 1988ینایر سنة  26الموافق  1408جمادى الثانیة عام  7المؤرخ في  08-88و بمقتضى القانون رقم  -
 ة الحیوانیة،و المتعلق بنشاطات الطب البیطري و حمایة الصحّ 

و  1990أبریل سنة  21افق المو 1410رمضان عام  26المؤرخ في  11-90و بمقتضى القانون رقم  -
 ل و المتمم،المتعلق بعالقات العمل،المعدّ 

 1990غشت سنة  15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  21-90و بمقتضى القانون رقم  -
 م،ل و المتمّ المتعلق بالمحاسبة العمومیة،المعدّ 

ق أول دیسمبر سنة المواف 1411جمادى األولى عام  14المؤرخ في  30-90و بمقتضى القانون رقم  -
 م،ل و المتمّ و المتضمن قانون األمالك الوطنیة،المعدّ  1990

دیسمبر سنة  29 الموافق 1414عام  رجب15في المؤرخ  18- 93و بمقتضى المرسوم التشریعي رقم  -
 ،1994ن قانون المالیة لسنة و المتضمّ  1993

و  1994دیسمبر سنة  31الموافق  1415عام  رجب 27المؤرخ في  03-94و بمقتضى األمر رقم  -
 ،1995ن قانون المالیة لسنة المتضمّ 

و  1995ینایر سنة  25الموافق  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95و بمقتضى األمر رقم  -
 المعدّل و المتّمم، المتعلق بالتأمینات،

و  1995ولیو سنة ی 17الموافق  1416صفر عام  19المؤرخ في  20- 95و بمقتضى األمر رقم  -
 المعدّل و المتّمم، المتعلق بمجلس المحاسبة،

 1995سبتمبر سنة  25الموافق  1416ربیع الثاني عام  30المؤرخ في  24-95و بمقتضى األمر رقم  -
 و المتعلّق بحمایة األمالك العمومیة و أمن األشخاص فیھا،

 و1995دیسمبر سنة  30الموافق  1416شعبان عام  8المؤرخ في  27-95و بمقتضى األمر رقم  -
 ،1996ن قانون المالیة لسنة المتضمّ 

 1999أبریل سنة  04الموافق  1419ذي الحجة عام  18خ في المؤرّ  05-99و بمقتضى القانون رقم  -
 تّمم،و الم المعدّل ن القانون التوجیھي للتعلیم العالي،و المتضمّ 

سنة  غشت 19الموافق  1422جمادى األولى عام  29المؤرخ في  14-01و بمقتضى القانون رقم  -
 م،ل و المتمّ أمنھا،المعدّ سالمتھا وتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و و الم 2001

غشت سنة  20الموافق  1422جمادى الثانیة عام  أولالمؤرخ في  03-01و بمقتضى األمر رقم  -
 اإلستثمار، المعدّل و المتّمم، تطویرو المتعلّق ب  2001

 2001دیسمبر سنة  12الموافق 1422رمضان عام  27المؤرخ في  19-01و بمقتضى القانون رقم  -
 و المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا و إزالتھا،
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و  2001دیسمبر سنة  12الموافق  1422رمضان  27رخ في المؤ 20-01و بمقتضى القانون رقم  -
 المتعلق بتھیئة اإلقلیم و تنمیتھ المستدامة،

و  2002مایو سنة 8الموافق  1423صفر عام  25المؤرخ في  09-02و بمقتضى القانون رقم  -
 قین و ترقیتھم،المتعلق بحمایة األشخاص المعو

یو سنة یول 19الموافق  1424ى األولى عام ادجم 19المؤرخ في  10-03و بمقتضى القانون  رقم  -
 و المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003

یونیو سنة  23الموافق  1425جمادى األولى عام  5المؤرخ في  04-04و بمقتضى القانون رقم  -
 ق بالتقییس،و المتعلّ  2004

دیسمبر سنة  25الموافق  1425القعدة عام  ذي 13خ في المؤر 18-04و بمقتضى القانون رقم  -
المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع االستعمال و اإلتجار غیر و  2004

 المشروعین بھا،
دیسمبر سنة  25الموافق  1425القعدة عام  ذي 13المؤرخ في  20-04لقانون رقم و بمقتضى ا -

 الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة،المتعلق بالوقایة من األخطار و   2004
 2005فبرایر سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05و بمقتضى القانون رقم  -

 و المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسین،
سنة  غشت 4الموافق  1426عام نیة جمادى الثا 28المؤرخ في  12-05و بمقتضى القانون رقم  -

 المعدّل و المتّمم، و المتعلق بالمیاه، 2005
 سنة یولیو 15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19 المؤرخ في 03-06 و بمقتضى األمر رقم  -

 ،ةالعمومی ةللوظیف المتضمن القانون األساسي العامّ و  2006
و  2007الموافق أّول مارس سنة  1428صفر عام  11المؤّرخ في  01-07و بمقتضى األمر رقم  -

 بحاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،المتعلّق 
 2007نوفمبر سنة  25الموافق  1428ذي القعدة عام  15المؤرخ في  11- 07رقم  القانون و بمقتضى -

 المعدّل، بي المالي،و المتضمن النظام المحاس
و  2008ینایر سنة  23الموافق  1429محرم عام  15المؤرخ في  04-08و بمقتضى القانون رقم  -

 المتضمن القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة،
و  2008یر سنة افبر 25الموافق  1429صفر عام  18خ في لمؤرّ ا 09-08و بمقتضى القانون رقم  -

 یة و اإلداریة،المتضمن قانون اإلجراءات المدن
یونیو سنة  25الموافق  1429جمادى الثانیة عام  21المؤّرخ في  11-08و بمقتضى القانون رقم  -

 و المتعلّق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر و إقامتھم بھا و تنقلھم بھا، 2008
و  2009فبریر سنة  25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09و بمقتضى القانون رقم  -

 المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،
و   2010سنة یونیو  29الموافق  1431رجب عام  16المؤرخ في  02-10و بمقتضى القانون رقم  -

 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھیئة اإلقلیم،
و  2010دیسمبر سنة  29الموافق  1432عام محرم  23المؤرخ في  12-10و بمقتضى القانون رقم  -

 بحمایة األشخاص المسنّین،علق المت
و  2011یونیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20المؤرخ في  10-11و بمقتضى القانون رقم  -

 المتعلق بالبلدیة،
و  2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  06-12و بمقتضى القانون رقم  -

 المتعلق بالجمعیات،
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فبرایر سنة  21الموافق  1433ربیع األول عام  28المؤرخ في  07-12و بمقتضى القانون رقم  -
 و المتعلق بالوالیة، 2012

و  2013یولیو سنة  23الموافق  1434رمضان عام  14المؤرخ في  05-13و بمقتضى القانون رقم  -
 المتعلق بتنظیم األنشطة البدنیة و الریاضیة و تطویرھا،

و  2015ینایر سنة  4الموافق  1436ربیع األول عام  13المؤرخ في  02-15و بمقتضى القانون رقم  -
 المتعلق بالتعاضدیات االجتماعیة،

 

  رأي مجلس الدولة، و بعد
  و بعد مصادقة البرلمان،

  :یصدر القانون التالي نصھ

  البــاب األول
  مبــادئ و أحكــام أساسیة

  
  الفصـل األول
  أحكام عاّمة

  
و واجب  ات إل  ى تجس  ید حق  وق  یھ  دفو  ساس  یةاألو المب  ادئ  حك  امھ  ذا الق  انون األیح  دّد :األول  ىالم  ادة 

  .ةفي مجال الصحّ المواطنین 
احت رام  ض من اظ علیھ ا واس تعادتھا وترقیتھ اوالحف  األش خاص ةصحّ  حمایةالوقایة و  ضمان رمي إلىیو 

  .حیاة الخاّصةوال ةسالمال و ةحریال و الكرامة
  

ف  ي رقیّ ھ و للش  خصة وترقیتھ ا ف  ي الراح ة البدنی  ة والنفس یة واالجتماعی ة تس اھم حمای  ة الص حّ  : 2الم ادة 
  .اإلجتماعیةاإلقتصادیة والمجتمع، وتشكالن عامال أساسیا في التنمیة 

  
ف ي الحص ول عل ى حمای ة ص ّحة الم واطنین عب ر المس اواة  تتمثل فياألھداف في مجال الصّحة : 3المادة 
  .ة واألمن الصحيلصحّ ل العمومیة استمراریة الخدمةو العالج

  

ی ف مختل ف ترتكز نش اطات الص ّحة عل ى مب ادئ تسلس ل و تكام ل نش اطات الوقای ة و الع الج و إع ادة تكی
 .ھیاكل و مؤّسسات الصّحة

  
على العمل القطاعي المشترك عبر مس اھمة ، في تنفیذھا، ال سیما ترتكز السیاسة الوطنیة للصّحة:4المادة 

  .في مجال الصّحة و تنظیمھم و توجیھھممختلف الفاعلین المتدخلین 
  

ة بصفة ش املة صحّ في مجال ال المواطنین ل بإحتیاجاتالتكفّ  إلى ةالوطنیة للصحّ  المنظومةتھدف :5المادة 
  .ة و مستمّرةنسجمو م

  
و المخط ط ال وطني لتھیئ ة  التنمی ة االقتص ادیة و االجتماعی ة ي في إطارالتخطیط الصـحّ  ضمنی :6المادة 
التوزیع المتناسق و العادل و العقالني للموارد البش ریة و المادی ة عل ى أس اس االحتیاج ات الص حیة  اإلقلیم

و یرتك  زالتخطیط الص حي عل  ى الخریط ة الص  حیة و . الوبائی ة األنم  اطو غرافیوب النظر إل ى التط  ّور ال دیم
  .أدناه 179و  177في المادتین المنصوص علیھما الصحي  ط التنظیممخطّ 

  
خ دمات  الت ي م ن ش أنھا ض مانالوس ائل  ك ل األعم ال و تعبئ ةتنفی ذ إل ى الب رامج الص حیة  تھ دف:7المادة

  .من أجل تفادي أو إیقاف مرض أو مجموعة من األمراض المعیّنةللمواطنینوقائیة وعالجیة 
  

إط ار و المحیط  و سالمة ةوحفظ الصحّ  البیئةو المستھلك حمایةو ترقیتھا إلى ةصحّ ال تھدف حمایة:8المادة 
  .و العمل المعیشة
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العاملة عل ى  مرتفقي المنظومة الصحیةمھنیي و مرضى و شخاص الألل ویةجمعالحركة ال ساھمت :9المادة
  .في حمایة الصحة و ترقیتھا و تطویرھاتحسین الصّحة 

  
و  و الدیموغرافیةالوبائیة و العلمیةعلى أساس المعطیات  ،فیكلّ  وطني للصّحة رصدم ینشأ:10المادة

األولویات و تحدید ة وطنیة للصحّ السیاسة العناصر  ،بالمساھمة في  إعداد  اإلقتصادیة و اإلجتماعیة
كل  حولتوصیات  و تقدیم و اإلدالء برأیھ ة العمومیةالصحیة التي یجب أن تستفید من برنامج للصحّ 

 .ةالصحّ  تقة بمجاالالمسائل المتعلّ 
  

  .ف بالصّحةیعرضھ على الوزیر المكلّ  مواطنینالحالة الصحیة لل حول اسنوی اتقریر رصدمال یعدّ 
  

  .وتنظیمھ وسیره عن طریق التنظیم رصدتحدّد تشكیلة الم
  

  الفصل الثاني
  

  واجبـات الـدولـــة
  ـةفـي مجـال الصحّ 

  
  .لإلنسان كحق أساسيالحق في الصّحة  تجسید،  لالمستویات على كافةالدولة،تعمل :11المادة 

  
 وسائل التشخیصوتنفّذ كل  .حصول كل المواطنین علیھ تضمنمجانیة العالج و تضمن الدولة : 12 المادة

الھیاك  ل و المؤّسس  ات العمومی  ة للص  ّحة و ك  ذا ك  ل األعم  ال كاف  ة و استش  فاء المرض  ى ف  ي و المعالج  ة 
  .المّوجھة لحمایة صّحتھم و ترقیتھا

  
  .ةفي مجال الصحّ و الحمایة و الترقیة  یةالوقا منظّ تو الدولـة تضمن :13المادة 

 
و مكافحتھا قصد  و غیر المنتقلة األمراض المنتقلة من الوقایةمن أجل نفّذ الدولة الترتیبات ت:14المادة 

  .تحسین الحالة الصحیة للمواطنین و نوعیة حیاة األشخاص
  

التكامل  و تنّظم الصحیّة عمل الدولة على تقلیص الفوارق في مجال الحصول على الخدماتت:15المادة 
 .للصّحة خاصّ العمومي و ال ینبین القطاع

  
  .ةفي مجال الصحّ اإلتصال و اإلعالم و التحسیس   تتولى الدولة ترقیة:  16المادة 

  
والعالج  ات ذات  ی  ةنواثال أو األولی  ة والعالج  اتلعالج  ات القاعدی  ة تس  ھر الدول  ة عل  ى ض  مان ا:17الم  ادة 

  .المستوى العالي
 

  .تطّور الدولة نشاطات التكوین و البحث في مجال الصّحة:18 المادة
  

  .ةین في التربیة في مجال الصحّ طناوحق الم تتولى الدولة حمایة وترقیة :19المادة 
  

  ثالثالفصـل الـ
  حقـوق المرضى وواجباتھم

  
ف ي ك ل  ،ةحالت ھ الص حیّ  اتتطلبھ و المرافقة التی  العالجالوقایة و  الحمایة و في شخص الحقكل ل:20المادة

  .مراحل حیاتھ وفي كل مكان
  

الوقایة أو العالج، ال سیما، بسبب أص لھم  أو دی نھم أو  حصول علىمییز بین األشخاص في الوال یجوز الت
  .ھم أو جنسھم أو وضعیتھم االجتماعیــة و العائلیة أو حالتھم  الصحیة أو  إعاقتھمسنّ 

  
ھیاك  ل و الف  ي  العالج  ات الحص  ول عل  ىأم  ام ش  ّكل عائق  ا یر مھم  ا كان  ت طبیعت  ھ أن یمك  ن ألي مب  رّ ال 

  .االستعجاالت في حالة، ال سیما ةلصحّ العمومیة ل ساتمؤسّ ال
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قانون ا المثبت ة  ألي مساس باستثناء حالة الضرورة الطبی ةللشخص  الجسدیة السالمةض أن تتعرّ  وال یمكن

  .القانون ام المنصوص علیھا في ھذاحسب األحكو
  

  . ، طبیب مرجعيفي إطار تسلسل العالج، أن یكون لھشخص الحقكل ل:21المادة
  

خ اّص  و ة ج واري عمومی أص حّ على مس توى ھیك ل للمریض  المعالج الطبیب المرجعي ھو الطبیب العامّ 
  .ھاألقرب من موطن

  
و الحاالت الطبیة ذات الحصول المباشر على العالج التي یحدّدھا الوزیر  باستثناء حاالت االستعجال 

بعد إستشارة و توجیھ من  للصّحة خدمات المصالح المتخّصصةمن المریض  ستفیدیالمكلّف بالصّحة، 
  .     الطبیب المرجعي

واألخط  ار الت  ي ة والع  الج ال  ذي تتطلب  ھ حالت  ھ الص  حیّ  الح  ق ف  ي اإلع  الم بش  أن لك  ل ش  خص :22الم  ادة 
  .ض لھایتعرّ 

  
  .الشرعي الممثّلأو  ولیاءاأل طرفي األھلیة منعدیمو أر القصّ األشخاص تمارس حقوق 

  
 باس تثناء، المتعلق ة ب ھ الطبی ة ة وس ر المعلوم اتات ھ الخاّص م حیاحت رإ الح ق ف يلك ل ش خص : 23الم ادة 

  .الحاالت المنصوص علیھا صراحة في القانون
  

  .ةمھنیو الصحّ  علم بھاجمیع المعلومات التي  الطبي السرّ  شملوی
  

  .من طرف الجھة القضائیة المختّصة الطبي السرّ رفع یمكن أن ی
  

  .الشرعي الممثّلأو الزوج أو األب أو األم ّمن بطلب ي األھلیة عدیمر و لقصّ كما یمكن رفعھ بالنسبة ل
  

ة الم  ریض الحص  ول عل  ى أس  ر أف  راد مك  ن، یف  ي حال  ة تش  خیص أو إحتم  ال م  رض خطی  ر:24الم  ادة 
  .ذلك یعترض على ما لم نھم من مساعدة ھذا األخیرالتي تمكّ الضروریة المعلومات 

  
م ن أج ل ة الشخص المتوفى طالما یسمح لھا ذلك بمعرف ة أس باب الوف اة أسرال یمنع السر الطبي من إعالم 

  .وفاتھ، عن خالف ذلكالدفاع عن ذاكرة المتوفى أو المطالبة بحقوقھ، ما لم یعبّر الشخص، قبل 
  

تمّك ن  ری فتع رق م ة تتض ّمنللص حّ  ی ةإلكترون ةبطاق أن یت ّوفر عل ى  ش خصك ل  عل ىیج ب  :25الم ادة
  .من اإلطالع على ملفھ الطبيلطبیب و ا المریض

  
وك ذا المعلوم ات الت ي  اس تبدالھاو ھا و تجدیدھا و تحیینھا و إستعمال لكترونیةاإل ةبطاقال حدّد شروط تسلیمت

 .   عن طریق التنظیم نھاتتضمّ 
  

  .على المستوى الوطني على ملف طبي وحیدكل مریض  یجب أن یتوفر:26المادة
  

  .تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
  
  

و السلوك  اإلحترام،في كل الظروف، بوامأن یلتز ةالصحّ  يمرتفقیجب على المرضى و كذا :  27المادة 
عل تخریب فارتكاب كل أو  شكالاألأي شكل من ب لعنفلجوء اللّ ال یمكنھم ة و الالئق تجاه مھنیي الصحّ 

  .ةات الصحّ سمؤسّ ھیاكل و  ألمالك
  

لدى لجنة حقوقھ،  خرقفي حالة ،طعن إیداعل لتمثیلھ كل شخص مؤھّ كذا و لكل مریض  حقّ ی:28المادة
و ذلك دون اإلخالل  أدناه 204 المنصوص علیھا في المادةوسة صحیّة ة بكل مؤسّ منشأالصلح والوساطة ال

  .المعمول بھا في ھذا المجال تشریعیةباألحكام ال
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  البـاب الثـانــي

  ـةالصحّ  و الوقایة في حمایـةال
  

  الفصـل األول
  ةفي الصحّ  الحمایة 

  
  

الرامیـة  بیئیةالتدابیر الصحیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتربویة وال كافة ھية حمایة الصحّ : 29المادة 
نـاجمة عن التغذیة أو أو ذات أصل وراثي من األخطار الصـحیة أو القضاء علیھا، سواء كانت إلى الحد ّ

  .والجماعة شخصة الصحّ  الحفاظ على بغرضوذلك  بیئةمرتبطة بال عن سلوك اإلنسـان أو
  

، حمالت التوعیة المعنیة ةمساعدة السلطب ،ةة، في إطار تنفیذ برامج الصحّ تنظم ھیاكل الصحّ  :30المادة 
  .واإلعالم وأعمال الوقایة من األمراض واآلفات االجتماعیة والحوادث والكوارث مھما كانت طبیعتھا

  
  .التنظیمعن طریق و تضمن تنفیذھا حسب كیفیات تحدّد  ةصحّ ال حمایة برامج الدولة تضع: 31المادة 

  
تس تفید م ن الوس ائل المالی ة  كم ا الدول ة عل ى ع اتق تك ونو  ة وطنیة و جھویة و محلیةتكون برامج الصحّ 

  .الضروریة النجازھا
  

ف الوزیر المكلّ  من طرفة واإلشراف علیھا وتقییمھا بصفة دوریة إعداد البرامج الوطنیة للصحّ  یتمّ 
  .جمیع القطاعات المعنیة ة، بالتعاون معبالصحّ 

  
ھیاكل وه دناأ 176یة المنصوص علیھا في المادة تتولى تنفیذ ھذه البرامجالمصالح الخارج

  .ة والقطاعات المعنیةالصحّ ساتمؤسّ و
  

ھیاك ل تنظیم  بخصوص نوعیة من تعدیالت ةخاصّ قة بأمراض سیما تلك المتعلّ ال البرامج الوطنیة،  دتستفی
  .في شكل شبكاتل التكفّ 

  
من  والیاتة عدّ بة بالمشاكل الصحیة الخاصّ ل ة للتكفّ لصحّ حمایة اص البرامج الجھویة لتخصّ :  32المادة 
  .ةتقییمھا من طرف الوزیر المكلّف بالصحّ  ویتمّ  المصالح الخارجیةوتنفیذھا ھا تتولى إعدادو  .الوطن

 یةكانس ضاحوة ألحتیاجات الصحیّ إلانوعیة تخّص  من تعدیالتلصّحة لحمایة ا ةمج الجھویاستفید البرت
 ة من أجل التكفّلصحّ التنظیم الھیاكل في شكل شبكات أو التوأمة بین مؤّسسات ب تعلّق، ال سیما فیما یةمعنی

  .اة لتنفیذھضروریمن تعبئة الموارد البشریة ال اكذو 
  

 خاصّ ال لو تھدف إلى التكفّ  ة بلدیاتبلدیة أو عدّ ة لصحّ حمایة الالبرامج المحلیة  خصّ ت:  33المادة 
  .لدیاتھذه الب سكانلبالنسبة ذات األولویة ك ةدحدّ مال ةیات الصحتیاجحإلاب
  

القطاعات  التعاون معبة صحّ فة بالوالیة المكلّ لل المصالح الخارجیة إعداد ھذه البرامج بمبادرة من یتمّ 
ھیاكل  اختصاص ویكون تنفیذھا من .و التصدیق لتقییم من أجال ةصّ لمختمصالح العلى ا المعنیة وتعرض

  .ةة في مجال الصحّ المصالح التقنیة المختصّ المحلیة والجماعات ة وسات الصحّ مؤسّ و
  

  الفصـل الثـانـي
 ةفي الصحّ  الوقایة

  
تفادي حدوث  األمراض ومن أثر محدّدات  یصإلى التقل رامیةاألعمال ال افةالوقایة ھي ك:34المادة 

 .أو الحد من آثارھا/ ھا وإنتشارإیقاف  كذاأمراض أو مشاكل صحیة و
  

على الوالي ورئیس المجلس الشعبي البل دي ومس ؤولي الھیئ ات العمومی ة و الخاص ة،  نتعیّ ی، :  35المادة 
الض روریة  و الوس ائل الت دابیر تنفی ذ بش كل دائ م ةل م ع مص الح الص حّ تص اباالو  في إطار اختصاص اتھم
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ظھ  ور األوبئ  ة والقض  اء ف  ي أق  رب اآلج  ال عل  ى أس  باب الوض  عیة  تف  ادي لمكافح  ة األم  راض المتوطن  ة و
  .الوبائیة

  
واإلنذار و غیر المنتقلة  على شبكات رصد األمراض المنتقلةفي الصحة ترتكز برامج الوقایة :36المادة 

 .لھا سریعال عنھا والتصدي مبّكرالكشف الن من عنھا قصد التمكّ 
  
 .یحدّد تنظیم شبكات الرصد و اإلنذار و سیرھا عن طریق التنظیم 
  

  ومكافحتھا األمراض المنتقلةمن  الوقایة :القســم األول
  

واألشخاص الذین یكونون على اتصال بھم والذین  منتقلةضع األشخاص المصابون بأمراض یخ :37المادة
  .المناسبة لتدابیر الوقایة و المكافحة لون مصدرا للعدوىقد یشكّ 

  
  .التنظیمالخاضعة للتصریح اإلجباري عن طریق  المنتقلةد قائمة األمراض تحدّ 

  
كل حالة مش كوك فیھ ا بة المعنیة التصریح فورا للمصالح الصحیّ  طبيكل ممارس على جب ی:   38المادة 

 37ف  ي الم  ادة  الم  ذكورةدة م  ن األم  راض ال  واردة ف  ي قائم  ة األم  راض ذات التص  ریح اإلجب  اري أو مؤّك  
  .منصوص علیھا في القانونالعقوبات التحت طائلة  ،هعالأ
  

ن م  واطنیال لفائ  دة ،ان  امجّ اإلجباري، لقیحة المؤھل  ة، القی  ام ب  التالص  حیّ  المص  الحعل  ى  نتع  یّ ی: 39الم  ادة 
  .المعنیین

  
  .عن طریق التنظیم ات اإلجباریةروزنامة  التلقیح كیفیات تطبیق ھذه المادة، ال سیما حدّدت
  

، رخطالمعرضین ل حمایة بعض األشخاص في حالة أو/ في حالة وجود خطر انتشار وباء و:  40المادة 
  .أو األشخاص المعنیین مواطنینلفائدة  ال تدبیر مالئموتتخذ كل  لقیحتتنظم السلطات الصحیة حمالت 

  
  .جنسیاالمنتقلةألمراض عن ااني ري والمجّ صحة عملیة الكشف السّ م مصالح التنظّ  :41المادة 

  
 41الم ادة  المحدّدة ف يجنسیا وفق الشروط  المنتقلة ل باألشخاص المصابین باألمراضالتكفّ  یتمّ  :42المادة

  .من ھذا القانون
  

  و مكافحتھا األمراض ذات اإلنتشار الدوليالوقایة من  : القســم الثـانـي
  

 ةالدولی ةالصحی لوائحأحكام ال نتشار الدولي و مكافحتھامن األمراض ذات اإل الوقایةتسیّر : 43المادة
  . ة العالمیةلمنظمة الصحّ 

  
المواطنین        وقایة إلى  رامیةقطاعیة المشتركة الة القطاعیة و الالدولة التدابیر الصحیّ  ضعت: 44المادة

  .اإلنتشار الدولي ذات ألمراضامن  تھمو حمای
  

تدابیر الصحیة الوقائیة ال في تطبیق المراقبة الصحیة بالحدودب ةالمكلّف مصلحةالل صالحیة تتمثّ : 45المادة
على مستوى نقاط الدخول  حمایة  منھتشار الدولي لألمراض و الاإلن م فيالتحكّ إلى الوقایة و  رامیةال

  .الجویة و البحریة و البریة للتراب الوطني
  

داخل المطارات و المحالت  ھر على حفظ الصّحة في المؤّسسات التجاریة وضطلع كذلك بمھمة السّ تو 
عبر تفتیشات منتظمة على مستوى نقاط  البریة الحدودیة محّطاتالو ات القطاراتو محطّ الموانئ 

  .فنللسّ  المراقبة اإلصحاحیةشھادات كما تقوم بمھمة تسلیم الدخول
  

على  ةالمختصّ السلطة الوحیدة  ھوة بالحدود بالمراقبة الصحیّ  فةالمصلحة المكلّ  طبیب إنّ : 46المادة
  .ماتنظیم المعمول بھالتشریع و وفقا لل فاأن یكون محلّ  یجب.مستوى نقطة دخول
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  :الثـالث قسمال
  و مكافحتھا المنتقلة غیر األمراضالوقایة من 

  
دة القطاعات لمكافحة عوامل خطر األم راض غی ر ة متعدّ ندمجموطنیة  مخططاتتضع الدولة : 47المادة 
  . و التكفّل بھااألمراض  ھذه و الكشف عن المنتقلة

  
الت ي  ة قائم ة األم راض غی ر المنتقل ةال وطني للص حّ  رص دالمة ب اقتراح م ن ف بالص حّ ال وزیر المكلّ  حدّدی

  .تتطلب كشفا مجانا
  

البدنیة و الریاضیة و  التربیة ویة التربیة الصحتدّعم الدولة و الجماعات المحلیة نشاطات :48المادة 
  .المنتقلةمن األمراض غیر ض للخطر و على الوقایة عرّ تي تال اتتشّجع األشخاص على مكافحة السلوك

  
بعض األم راض غی ر ب ق ة بالمرض ى المص ابین مخّصص لجمع المعلوم ات المتعلّ  جلّ ینشأ سّ :   49المادة 

  .الوزیر المكلف بالصحة قائمتھاد یحدّ  و تفسیرھا حفظھاو  منتقلةال
  

دة القطاع ات  للوقای ة م ن األم راض غی ر لجن ة وطنی ة متع دّ  ،تنشأ لدى الوزیر المكلّف بالصّحة:50المادة 
  .ومكافحتھا المنتقلة

  
  .د مھام اللجنة و تنظیمھا و سیرھا عن طریق التنظیمتحدّ 

  
  مكافحة عوامل الخطر وترقیة أنماط حیاة صحیة: ّرابعالقسـم الـ

  
  اإلدمان على التبغ مكافحة: القسم الفرعي األول

  
  .والحفاظ علیھا مواطنینة الحمایة صحّ  إلى بغتھدف مكافحة اإلدمان على الت: 51المادة 

  
اإلدم ان ة، بالتعاون مع القطاعات المعنیة، بإعداد ووضع برامج للوقایة م ن تقوم مصالح الصحّ :52المادة 

  .بغ و مكافحتھعلى الت
  

  .التبــغ والرعایة واإلشھار لفائدة موادّ  ویجیمنع كل شكل مــن أشكال التر: 53المادة 
  

إن ذار  غ الف و بح روف كبی رة الجانب الظاھر من ال على كتابة  التبغ موادّ تسویق  یشترط في:  54المادة 
  : اآلتیة عبارةن الیتضمّ  عامّ 
  ".مضر بالصحة استھالك التبغ" 
  

 اإنذار، بالنسبة لعلب السجائر، عالوة على اإلنذار العامّ  ،الجھة الكبرى األخرى من العلبة نأن تتضمّ  یجب
  .السلطة الصحیةفي شكل رسومات أو رموز مصّورة صادرة عن  اخاصّ 

  
جمیع أشكال  نأن تتضمّ ه، یجب عالأ54عالوة على اإلنذارات الصحیة المذكورة في المادة  :55المادة 

  .امة األساسیة وإفرازاتھاالتركیبات السّ بیانات عن والبطاقات الملصقة علیھا  توضیب مواد التبغ
  

  .المذكورة أعاله عن طریق التنظیمت تحدّد البیانا
  

أو  مض غأو العل ى اللث ة الوض ع ق أو نش ص ة للت دخین أو التعتبر موادا تبغی ة، الم ـواد المخصّ :  56المادة 
  .، مادامت تحتوي على التبغ ولو بصفة جزئیةالمصّ 
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المج  ال ك  ل ة ف  ي ھ  ذا المختّص  اد التب  غ، تبلی  غ الس  لطات عل  ى منتج  ي ومس  توردي م  و ج  بی:  57الم  ادة 
و الت ي یج ب علیھ ا القی ام بالتحقیق ات الض روریة طبق ا  قة بتركیب ة م واد التب غ وإفرازاتھ االمعلومات المتعلّ 

  .للمعاییر و المقاییس المعمول بھا
  

  .المستقبلة للجمھورأو  لالستعمال الجماعي ةصمخصّ ال یمنع التدخین في األماكن: 58المادة 
  

 .المادة عن طریق التنظیمد كیفیات تطبیق ھذه تحدّ 
  

  .رللقصّ  یةمواد التبغالیمنع بیع التبغ أو :  59المادة 
  

نفس  یة الت  ي تق  وم بنش  اطات  ھیاك  ل الص  حیةع  ن الت  دخین بال إلق  العاعل  ى  مس  اعدة الم ت  نظّ :  60الم  ادة 
  .بیداغوجیة

  
  اإلدمـان على الكحول والمخدرات: القسـم الفرعي الثاني

  
الدول  ة بب  رامج و أعم  ال الوقای  ة م  ن اإلدم  ان عل  ى الكح  ول و أن  واع اإلدم  ان األخ  رى تب  ادر :61الم  ادة 

  .ة التي تنجز ھذه البرامج و األعمالسات و ھیاكل الصحّ وتحدّد مھام و إختصاصات مؤسّ . وتدّعمھا
  

  .مالئمةوسیلة  بكلّ  وتضمن اإلعالم والتربیة الصحیة واالتصال
 معیّن ة و مص نّفة ة أخ رىاإلش ھار للمش روبات الكحولی ة ولك ل م ادّ الترویج و الرعایة و یمنع :  62المادة 

  .ةمّضرة بالصحّ 
  

  .ریمنع بیع المشروبات الكحولیة للقصّ :  63المادة 
  

  .اإلدمانیة و مكافحة المخدرات و اإلدمانات الدولة المصالح المناسبة للوقایة من السلوك طّورت :64المادة 
  

و تش ّجع عل ى  دماج االجتم اعين اإل إع ادة م  وإع ادة التأھی ل وال ة التس مّ ھیاك ل إزالدولة  ضعت: 65المادة 
  .وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما إنشائھا

  
  ترقیة التغذیة الصحیّة: القسـم الفرعي الثالث

  
  .نمواطنیلدى ال متوازنةو  تغذیة صحیّةشّجع على ت كط إستھالانمأالدولة ترقیة  تتولى: 66المادة

  
تقلیص إستھالك الملح و  تھدف إلى التغذیة مقاییس في مجال وإحترامعلى وضع  الدولة تسھر: 67المادة 
  .عبر برامج التربیة و اإلعالم و التحسیس و اإلتصال نمواطنیو الدّھون لدى ال السّكر

  
الوقایة من السمنة لدى التي تسمح ب التدابیر الضروریة ،مستویاتال كافةعلى ،الدّولة ذ تتخّ :68المادة

  .نمواطنیال
  

  التربیة البدنیة و الریاضیةترقیة ممارسة  : القسم الفرعي الرابع
  

الممارسة الفردیة والجماعیة للتربیة البدنیة  ترقیة ، بواسطة برامج مالئمة،تتولى الدولة: 69المادة 
و  المواطنینالشخص و  صّحة  لحمایة  العوامل األساسیة أحدتشّكل التي  و الریاضات ةیوالریاض
  .تحسینھا

  
الجنس والحالة الّسن و، حسب أعاله69المادة المنصوص علیھا في  برامج النشاطاتتكیّف  :70المادة 

  .وعملھم المواطنینالصحیة وظروف معیشة 
  

أخرى  طبیعة أّي من یة أو نباتیة أو ئایأّي  مادّة دوائیة أو كیم وصف و استعمالیمنع : 71المادة 
  .ریاضيللالبدني األداء ،بصفة اصطناعیة، لتحسین
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  . بھما التنظیم المعمولللتشریع و وفقا  ستخدام المنّشطاتو مراقبة امكافحة تّم ت
  

 
 
 
 

  الفصـل الثالث
  نوعیةال صحیـةال بـرامجال

  
  والطفـل األمّ صحة حمـایـة : القسـم األول

  
یة و االجتماعیة والتربویة التدابیر الطبیة و النفس كلّ األم و الطفل بواسطة  صحة تضمن حمایة: 72المادة 

  :إلى ما یأتي ،ال سیما،واإلداریة التي تھدف 
  

 ترقیة الرضاعة الطبیعیة، −
االجتماعیة الضروریة لھا قبل و أثناء وبتوفیر أحسن الظروف الطبیة والنفسیة  ة األمّ حمایة صحّ  −

 و بعد الحمل،
 .الحركي والعقلي والنفسي بدنيه الالصحیة للطفل ونموّ ضمان الظروف  −

 
ھا ھیاكل           تنفذّ  .ة العمومیةلصحّ و الطفل أولویة ل ل برامج مكافحة الوفیات لدى األمّ تشكّ : 73المادة 

 .و مؤّسسات الصّحة
  

بدائل ل الترویجمنع ی.من خالل التدابیر المناسبة الرضاعة الطبیعیة و تشجیع ترقیة تتولى الدولة:74المادة
 . عن الرضاعة الطبیعیة و اإلشھار لھا

  
 .توفّر الدولة الوسائل المناسبة لضمان الكشف و الوقایة من اإلعاقات الممكن تفادیھا: 75المادة 

  
، و اإلعاقات أو المنتقلة وكذا األمراض المزمنـة/األمراض الوراثیة و و لتفادي الكشفقصد :  76المادة 
  .المقبلـون على الزواج  بإجراء فحص طبـي سـابق للـزواجیلـزم 

  
  .تسلّـم نتـائـج الفحـوص والتحالیـل للمعنیین، بصفـة فـردیـة وسریـة

  
  .في الفقرة السابقة عن طـریق التنظیـم المذكورة والتحـالیـلتحـدّد قـائمـة الفحـوص 

  
  .ة العمومیةلصحّ لل أولویة والطفل ویشكّ  األمّ ة یساھم التنظیم العائلي في الحفاظ على صحّ :  77المادة 

كافة التدابیر و الترتیبات الطبیة و االجتماعیة و التربویة  و السیما ،ة عبرسات الصحّ ه ھیاكل و مؤسّ تنفذّ 
  .و التحسیس اإلتصال

  
  .الدولة الوسائل المالئمة لضمان المتابعة الدوریة واإلجباریة للحمل توفّر:78المادة 

  
مرض بالغ الخطورة  ،داخل الرحم ،یمكن إجراء التشخیص ما قبل الوالدة من أجل اكتشاف :79المادة

  .لجنینلمضغة أو ال
  

  .لھذا الغرض مؤھلة أو معتمدةما قبل الوالدة في ھیاكل  ضمان التشخیصیتمّ 
  

  .تحـدّد شـروط اعتمـاد ھـذه الھیـاكل عن طـریق التنظیم
  

المعالج ،یجب على الطبیب الحمل بسببة للخطر أو صحتھا معرضّ عندما تكون حیاة األم :  80المادة 
  .التي یراھا ضروریةالعالجیة الطبیة موافقتھما، التدابیر ب، الزوجین و إتخاذ  عالمإ
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، باإلتفاق مع المعالج ،یجب على الطبیببإعاقة خطیرة  لمولود الجدیدصابة اإل قويّ عند وجود احتمال 
 العالجیةالطبیة  لتدابیرا، بموافقتھما، الزوجین و إتخاذ  عالمإ،المتخّصصین المعنیین اءالطبیب أو األطبّ 

  .التي یراھا ضروریة
  

 ینعندما یثبت بصفة أكیدة، عن طریق التشخیص ما قبل الوالدة أّن المضـغة أو الجنین مصـاب: 81المادة 
ص أو األطباء تخصّ بالنمو العادي، یجب على الطبیب الم مابمرض أو تشّوه خطیر ال یسمح لھ

 ، بموافقتھما، كلّ إتخاذبذلك و 16الطبیـب المعالـج، إعالم الزوجین ، وباتفاق معصین المعنیینخصّ تالم
  .الظروف ستدعیھت عالجيطبي  بیرتد
  

 .قرار إیقاف الحملن اتخاذ صون المعنیوتخصّ اء المألطبّ افي خطر، یمكن  غیر أنّھ، إذا كانت حیاة األمّ 
  

، یجب على ا بشكل خطیرمھدّد والعقلي لألمّ  الفیزیولوجي والنفسي التوازنعندما یكون :  82المادة 
 كلّ ،  بموافقتھا، إتخاذ  و األمّ  عالمن وبموافقة الطبیب المعالج، إصین المعنییاء المتخصّ الطبیب أو األطبّ 

  .الظروف ستدعیھت عالجيطبي بیر تد
  

  .من ھذا القانون 22من المادة  2، وفقا للفقرة األھلیة اتعدیمو أ القاصراتتضمن حقوق 
  

كذلك، اتخاذ  ن،معنیوالن متخّصصوال ألطباءاو الجنین، یمكن  حیاة األمّ في حالة وجود خطر كبیر على 
  .العالجیة المالئمةالطبیة  القرارات

  
  .العمومیة اإلستشفائیةسات مؤسّ الفي  إّال لحمل العالجي ل یقافاإلإجراء  یمكن ال : 83المادة 

  
على عاتق الدولة  ،األقل على) 07(ابع سال في الشھر ،الحوامل في وضع صعب اءالنسّ قبول  یتمّ :84المادة

، عندما تتطلب ذلك حالتھن والدةرة على أسّرة الة المتوفّ الصحّ  ساتمؤسّ و  اكلفي ھی و بناء على طلبھن
  .الصحیة

  
الھادفة إلى الوقایة من  ة اإلجتماعیةالطبی المساعدةالھیاكل و المؤّسسات المختّصة  ولىتت : 85المادة 

  .المعمول بھما التنظیم طبقا للتشریع والتخلي عن األطفال 
  
د في المحدّ اإلجباري  لقیحاألطفال من التكذا  و، منذ والدتھم، الوالدة ویستفید الموالید حدیث :86لمادةا

  .أعاله 39المادة 
  

من جمیع الخدمات المقّررة لألطفال ضمن البرامج الوطنیة  مجاناأیضا و  ،یستفیدون زیادة على ذلك،
  .للوقایة

  
یتعیّن على ھیاكل و مؤّسسات إستقبال الطفولة الصغیرة إحترام مقاییس الصّحة و حفظ  : 87المادة 

  .  الصّحة و األمن طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما
  

 على عاتق مادیةوسائل بشریة و بواسطة ل باألطفاللتكفّ اة الصحّ  ساتمؤسّ و  ھیاكل تضمن:88المادة 
  .الدولة

  
  نیالمراھقــ صّحة حمایة: القسـم الثـــاني

  
  .لدولةل ةولویأ و الشباب ة المراھقینتعدّ حمایة وترقیة صحّ : 89المادة 

  
 كیّفة معالمعنیة، إعداد وتنفیذ برامج نوعیة ومة بالتعاون مع المصالح ف بالصحّ الوزیر المكلّ تولى ی

  .لشبابو ا مراھقینلل ات الصحیةجتیاحاإل
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، الكامل ھم وضمان نموّ  و الشباب ة المراھقینت المضّرة بصحّ امن أجل الوقایة من السلوك :90المادة 
والجمعیات المعنیة، ت سات والھیئاة بالتعاون مع الجماعات المحلیة والمؤسّ الصحّ ساتمؤسّ و  ھیاكلتشارك
 .تھم وترقیتھااالجتماعیة والتربویة والصحیة وتسھر خصوصا على حمایة صحّ  عمالفي األ

  
  نیاألشخـاص المسنّ صّحة  حمایة:القسـم الـثـالث

  
  .ینبرامج لحمایة صّحة األشخاص المسنّ  تنفیذتتولى الدولة إعداد و :91المادة 

 
الخدمات المتعلّقة بالعالج  بأمراض مزمنة أو المعّوقون من كلّ یستفید األشخاص المسنّون المصابون 

  .ل النفسي التي تتطلبھا حالتھم الصحیةو التكفّ  التكییفوإعادة 
  

ال سیما ین التكفّل باإلحتیاجات الصحیة لألشخاص المسنّ الصحة  ساتمؤسّ و  ھیاكل تضمن: 92المادة
وسیلة أخرى بما في ذلك  كلمستخدمین مؤھلین و  بواسطة ،ةتبعیالذین ھم في  أو/والمعّوقین  أوالئك
  .في المنزلو االستشفاء العالج 

 
  األشخـاص في وضع صعبحمایة : القسـم الرابـع

  
  .الدولة على عاتق ةیحمایة صحّ  الحق في ألشخاص في وضع صعبل:93المادة 

  
  :یعتبر أشخاصا في وضع صعب :94المادة 
الذین یعیشون في ظروف  أو األشخاص المعّوقون سیما، ال غیر كافیة موارد ذوواألشخاص  −

  ة تھدّد صحتھم العقلیة و البدنیة،نفسیة ھشّ أو / و و إجتماعیة یةمادّ 
 ،ة ھشّ  و إجتماعیةأ یةمادّ في وضعیة  خرآ إستثنائي حادثاألشخاص ضحایا الكوارث أو كل  −
الموضوعون في  أو/ولذین ھم في خطر معنوي ا والمراھقونأاألطفال أو نواألشخاص المسنّ  −

 ،تضامن الوطنيف بالسات التابعة للـوزیـر المكلّ المؤسّ 
 ،صعبة في حالة نفسیة واجتماعیة ھنساء الالئي ھات والنّ األمّ  −
 .المھاجرون −

 
  .تحدّد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

 
التغطیة ،خدمة عمومیةب فةالمكلّ  ة  العمومیة و الخاّصة مؤّسسات الصحّ ھیاكل و تضمن  :95المادة 

  .ساتيالذین یعیشون في الوسط المؤسّ  ،ال سیمالكافة األشخاص في وضع صعب  المجانیة الصحیة
  

  .ةبالتعاون مع المصالح المعنی في الوسط المؤسساتي و األمن على احترام مقاییس حفظ الصّحة رتسھو 
  

األشخاص ر الوسائل الطبیة للتخفیف من معاناة فّ تول الطبي و النفسي و تضمن الدولة التكفّ :96المادة
  .جھم في المجتمعادمانإعادة قصد أو في وضعیة نفسیة صعبة  /العنف وضحایا 

  
لتدابیر الضروریة الھادفة إلى تشجیع مشاركة المؤسسات المعنیة و الحركة الدولة ا تتخذ:97المادة

لھم العالج و إعادة التأھیل اللذین ة األشخاص في وضع صعب و ضمان في حمایة صحّ  الجمعویة
  .تتطلبھما حالتھم الصحیة قصد التمكین من إدماجھم و إعادة إدماجھم في الحیاة اإلجتماعیة

  
 صّحة األطفال ل في مجال و التكفّ  مراقبةالة المتعلّقة بالدولة الشروط  الخاصّ  ضمنت:  98المادة 

  .لوطنياتضامن ف بالللوزیر المكلّ التابعة تلك ،ال سیما،  ساتالموضوعین في المؤسّ 
  

ویة االجتماعیة والتربة و الصحیّ  من جمیع التدابیر ن في الفقرة أعالهالمذكورو األطفالد یجب أن یستفی
 .ة و المجتمعسرالمالئمة لنمّوھم المنسجم و إندماجھم في األ

  
  و الجامعیة و التكوین المھني الحمایة الصحیة في األوساط التربویة: القسـم الخـامس
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عبر  و التكوین المھني و الجامعي الوسط التربوي ة فيتضمن الدولة حمایة و ترقیة الصحّ : 99المادة
  .أعمال و برامج صحیة مالئمة

  
ة التالمیذ حفظ صحّ ، إلى هعالأ99في المادة  المذكورتین و ترقیتھا ةحمایة الصحّ  تھدف:100المادة

  : من خالل ما یأتي تھاو ترقیو المتربصین والطلبة 
  ،الكشف عنھا كفّل باألمراض التي تمّ الصحیة و متابعة الت تھممراقبة حال −
 اآلفات االجتماعیة،الوقایة من مراقبة األمراض ذات التصریح اإلجباري، و  −
 ة،من أجل الصحّ نشاطات التربیة  −
 ،الجواریة العالجیةنشاطات ال −
 ،سة تعلیم و تكوینوالملحقات التابعـة لكل مـؤسّ  تالمحالّ  سالمة مراقبة −
 .ةاإلجباری اتلقیحالت −

 
  .تحدّد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم 
  

 ،ةالصحّ  مؤسساتو ھیاكلمع  بالتنسیق ،المھني التكوینالتعلیم و التربیة و  ساتتضمن مؤسّ : 101المادة 
  . ترقیة بیئة مالئمة للصّحة التي تھدف إلى ةنشاطات حفظ الصحّ 

  
ن و شبھ تسند نشاطات الكشف عن صّحة التالمیذ و الطلبة و المتربصین ومتابعتھا للمستخدمین الطبیی

  و التعلیم التربیةبالتعاون مع مؤّسسات  الغرض،لھذا  المتابعة المنشأةلكشف و ھیاكالالطبیین المعیّنین في 
  .التكوین المھنيو
  

  لعملوسط اة في الصحّ حمایة : القسـم السـادس
  

  

لتنظیم المعمول او للتشریع قاطب و ترقیتھا عملوسط الفي ة تسھر الدولة على حمایة الصحّ  :102المادة 
  .مابھ

 

  
  :یأتي، ال سیما، إلى ما في وسط العملة الصحّ  ھدفت:  103المادة 
 الحفاظ على أعلى درجة لھا،ال في كل المھن و الراحة البدنیة والعقلیة و االجتماعیة للعمّ  ترقیة −
 ة ھؤالء جّراء ظروف عملھم،كل ضرر یلحق بصحّ  الوقایة من −
 تھم،اتجة عن وجود عوامل مضّرة بصحّ شغلھم من األخطار النّ  ال فيالعمّ ة حمای −
 و األمراض المھنیة، العمل حوادثوقایة العمال و حمایتھم من  −
 .فیھ مالفیزیولوجیة و النفسیة و إبقاؤھ مقدراتھلالئم م منصب عملل في امتنصیب الع −

 
  .  مابھ للتشریع والتنظیم المعمول العامل طبقالفائدة  المستخدمعلى عاتق  العمل واجبطب  :104المادة 

  
بمھام  فةمكلّ العمل  مصالح طبعون ضمن ممجت ةصحّ ال تكفّل بنشاطات طب العمل مستخدموی:105المادة 

  . وقائیة أساسا و عالجیة بشكل ثانوي
  

  :إلى ، السیماطب العملالنشاطات في مجال  ھدفت
 الحفاظ على صّحة العمال و قدرتھم على العمل و ترقیتھما، −
 ة في العمل،لضمان األمن و الصحّ  عملوسط ال و ظروفالتحسین  −
األمن و و حفظ الصحة ثقافة مناخ إجتماعي مالئم و ترقیةإلى  ھدفیتنظیم العمل  مانظاعتماد  −

 .الصّحة في العمل
  

  العقابي وسطالصّحة في ال:القسـم السـابع
  

 وقایةبالتي تسمح  نشاطاتالشمل ی العقابيوسط للصّحة في التضع الدولة برنامجا وطنیا :  106المادة 
ل باألمراض والعالج االستعجالي والعالج القاعدي والتكفّ  ھاحفظو  و ترقیتھا و حمایتھا صّحة المحبوسین



19 
 

 ھذه النشاطاتب یتولى القیامو.المساعدة النفسیة والوقایة من األخطار الوبائیة و عنھا، التي تّم الكشف
  .ةمؤّسسات الصحّ ھیاكل وفي أو / و العقابیةسات لمؤسّ ل ةلصحّ ا صالحم في مستخدمو الصّحة

  

  
 ةسمؤسّ للة مراقبة و متابعة نشاطات ھیاكل الصحّ إقلیمیا  بالصّحة المختّصة ةالمكلّف ةرالوزا تتولى مصالح

  .العقابیة
  

ة یرا سنویا عن الظروف وحالة صحّ سات العقابیة تقردارة المؤسّ إل التابعةتعدّ مصالح الصّحة  :107المادة
إلى الوزیرین المكلفین، على التوالي، بالصّحة و العدل،  و ترسلھ لمحبوسین داخل المؤّسسات العقابیةا

  .حافظ األختام
  

  ــة العقلیــةالصحّ ترقیة : القسـم الثامن
  

التغلب على و  إثبات نفسھعلى  قادرا الشخصفیھا یكون الصّحة العقلیة ھي حالة من الراحة  :108المادة
  .ھتعماجمنتج ومثمر والمساھمة في حیاة  على التوترات العادیة للحیاة وتأدیة عمل

  
  .تطویر سیاسات متعدّدة القطاعات لترقیة الصّحة العقلیةالدولة  تولىت
  

  .ھاو تنفذّ  لوقایة األولیة من االضطرابات العقلیةا برامج الح الصّحة مص عدت:  109المادة 
  

دماج النفسي االجتماعي لألشخاص نتساھم مصالح الصّحة في إعادة التأھیل وإعادة اإل : 110المادة 
  .مصالح المعنیةالالمصابین باضطرابات عقلیة ونفسیة، بالتعاون مع 

  
  والبیئـة لوسطحمایة ا: رابعالفصـل ال

  
 أجل ضمانالبیئة من طار حیاة المواطنین و إو سیاسة حفظ صّحة الوسط  تنفیذ ولةالدتتولى  :111المادة 

  .   ان و ترقیتھاة السكّ حمایة صحّ 
  

إقامة أنظمة رصد و مراقبة  النوعیة الفیزیائیة والكیمیائیة المؤّسسات والھیئات المعنیة على  یجب
  .تربةالھواء و الالماء و ة، ال سیماعوامل البیئلوالبیولوجیة 

  
 ةالبیئیمقاییس ال رأیھا بخصوصالمصالح المختّصة التابعة للوزارة المكلفة بالصّحة تبدي :112المادة 

  .نة المواطنیصحّ ذات األثر على 
  

بتدعیم نشاطات رصد و  فكلّ تشبكة مخابر  یة والمصالح المعنیةتنّظم الجماعات المحل :113المادة 
  .والھواء الجوي والمواد الغذائیةه ایمالمقاییس ونوعیة إحتراممراقبة 

  
  .  كما یجب علیھا أن تراقب مقاییس حفظ الصحة على مستوى وسائل النقل الجماعي لألشخاص

  
و  و السقي الستعمال المنزليالنظافة الجسدیة وا والماء المخّصص للشرب  ستوفيیجب أن ی :114المادة
  .لمقاییس المحدّدة في التنظیم المعمول بھا السباحةمیاه 

  
و كذا  التوضیبومواد  و التوضیب المواد الغذائیة وتجھیزات التحضیرخضع استیراد ی:  115المادة 

ة من طرف و حفظ الصحّ  ةسالمھا للمراقبة المنتظمة للبیعتوزیعھا و عملیة إنتاجھا و حفظھا ونقلھا و
  .  المصالح المعنیة

  
  .البیئة المستعمل وعلى محتمل خطر  وسم المواد المسّوقة كل مكّون ذي جب أن یبیّنی:116المادة

  
تسھر مصالح الصّحة، بالتعاون مع المصالح المعنیة، على تطبیق التنظیم في مجال استعمال  :117المادة

 و المواد یة      النبات الصحةمواد كذا  یة في إنتاج و حفظ األغذیة النبـاتیة و الحیوانیة وئـایالمواد الكیم
  .مرّكبة اصطناعیاال
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مقاییس حفظ مطابقة مع المصالح المعنیة على  بالتعاونة الصحّ ساتمؤسّ و ھیاكل  تسھر: 118المادة
  .سات اإلطعام ال سیما تلك المخّصصة للجماعاتة ونوعیة التغذیة واحترامھا في مؤسّ الصحّ 

  
مساوئ الوقایة من على احترام قواعد عمل لدولة والجماعات المحلیة أن تعلى ا جبی :119المادة

  .آخر من الضرر طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھماأو كل نوع الصوتیة األضرار 
  

، إنتاج طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھمافي المجال  التقنیةس ییاو المقیخضع للشروط :  120المادة 
ھا وكذلك حیازة النفایات التي تحتوي عمالومعالجتھا وحیازتھا ونقلھا واستة المواد والمستحضرات المشعّ 

استعمال و ة وجمعھا وتخزینھا ونقلھا ومعالجتھا وإزالتھا و تصریفھا النھائي، وكذلك على مادة مشعّ 
  .اإلشعاعاتالتي تحتوي على مصدر إشعاع أیوني أو التي ترسل مثل ھذه  األدوات و التجھیزات استغالل

  
طبقا   ةیونیاأل اتالحمایة من اإلشعاع ترتیباتوضع ة الصحّ مؤسساتو  ھیاكلیتعیّن على: 121المادة 

  . للتشریع و التنظیم المعمول بھما
 

و المحافظة على  ة المواطنینحمایة صحّ  قصدیجب أن یتّم جمع النفایات و نقلھا و معالجتھا : 122المادة
  .دة في التشریع و التنظیم المعمول بھماالمحدّ  طبقا للمقاییسالبیئة، 

  
نفایاتھا معالجة و إزالة ب متعلّقةال التدابیر الخاّصةإتخاذ ة سات الصحّ مؤسّ  ھیاكل و یتعیّن على: 123المادة
  .في التشریع و التنظیم المعمول بھما للمقاییس المحدّدةطبقا 

  
مقاییس بداخلھا  أن تسھر على إحترامة العمومیة و الخاصّ ة الصحّ مؤسساتو  ھیاكلعلى یجب:  124المادة 

إزالة نفایات النشاطات العالجیة ذات خطر العدوى قصد تفادي مقاییس و  اإلستشفائیة ةحفظ الصحّ 
  .ھاالمرتبطة بالعدوى 

  
أو  اتنشاط ضد ضروري إجراءكل ، المختّصةللسلطة  تقترح،ة أن مصالح الصحّ یمكن :125المادة

 تحفظي مؤقتا كإجراء بما فیذلك غلقھا ة العمومیةصحّ للأن تسبّب ضررا سات من شأنھا مؤسّ  مصالح أو
  .بعد رأي مصالح الصّحة ھافتحوتتّم إعادة 

  
  

  
  
  سخامالفصـل ال

  ـةالصحّ من أجل التربیـة 
  

من التـربیـة  التكوین المھنيو  المحلیة و مؤسسات التربیة و التعلیم لدولة والجماعاتا تتولى:126المادة
نھم من اكتساب المعارف یبتمك نمواطنیلى المساھمة في توفیر الراحة للتھدف إو . ـةالصحّ أجل 

  :في مجالالضروریة ، ال سیما 
  الفردیة والجماعیة، حفظ الصحة −
 حمایة البیئة، −
 الوقایة من األخطار الطبیعیة، −
 التغذیة الصحیة والمتوازنة، −
 ترقیة صحة الفم و األسنان، −
 الوقایة من األمراض والحوادث، −
 الوقایة في مجال الصحة العقلیة ، −
 ، ال سیما لدى الشباب، اإلنجابیةة الوقایة في مجال الصح −
 استھالك األدویة، −
 مكافحة الممارسات الضارة بالصحة، −
 .الریاضات یة والتربیة البدنیة والریاضممارسة ترقیة  −
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، تربیة ال سیما، ھة لمختلف الفئات السكانیةالموجّ  ةالصحّ من أجل تتناول أعمال التربیة : 127المادة

  .والوقایة واإلسعافات األولیة الصحة فظحاألطفال والشباب في مجال 
  

  .المكّونینساتذة واألو المعلمینو في برامج تكوین تكوین التدرج ھذه األعمال ضمن برامج التعلیم و 
  

ویقیّمھ الوزیر المكلّف  هوینفذّ  ة على أساس برنامج یعدّهالصحّ من أجل تمارس نشاطات التربیة :128المادة
  .القطاعات المعنیةة، بالتنسیق مع بالصحّ 

  
واألم  ن  ةحف  ظ الص  حّ إل  ى ت  وفیر ش  روط  وس  ط العم  لة ف  ي الص  حّ  م  ن أج  ل ترم  ي التربی  ة:129الم  ادة

  .واألمراض المھنیةالعمل  حوادثو  الضروریة للوقایة من األخطار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دسساالفصـل ال
  ـة األشخـاص في الحـاالت اإلستثنـائیةل بصحّ التكفّ 

  
في إطار التكفّل الصحي عند  الكوارث أو ،المختصة ةالصحّ ساتمؤسّ و  ھیاكل على تعیّنی:  130المادة 

نیة وجمیع مع السلطات المع وھذا بالتعاون خصوصي نجدةإعداد مخطط تدخل والحاالت االستثنائیة،
  .المصالح المؤھلة

  
  .ستثنائیةحالة إارثة أو كالواجب تعبئتھم في حالة  المختصین لألشخاص محیّنة مسك بطاقیة علیھایجب و
  

 في إطار الوقایةالمؤھلة مصالح الة بالتنسیق مع ، تمارین محاكادوري،بشكل تنظیمالقیام ب یھاعل تعیّنیكما 
  .ستثنائیةأو الحالة اإل تخفیف من آثار الكوارثوھذا من أجل ال

  
  . ھذه المادة عن طریق التنظیم كیفیاتتوّضح 

  
ر عل  ى و یج  ب أن تت  وفّ  الم  ؤھلینعل  ى تواج  د األش  خاص ة الص  حّ ساتمؤسّ و  ھیاك  لتس  ھر :  131الم  ادة 

 األولی ة ة باإلس تعجاالتاألدوات الخاّص ة ب ھ وم ن األدوی ة وإس تراتیجي م ن ال دم والم واد الخاّص  مخزون
  .بصفة منتظمة و تجدیده اإلستراتیجي مخزونیجب  مراقبة  ھذا ال و. وكل وسیلة ضروریة أخرى

 
  الـبـاب الـثـالث

  المرضى المصابین باضطرابات عقلیة أو نفسیةحمایة 
  

  الفصـل األول
  أحكـام عـامـة

  
ل بالمرض ى المص ابین باض طرابات عقلی ة أو نفس یة أعم ال الوقای ة والتش خیص یشمل التكفّ : 132المادة 

  .اإلجتماعي دماجنوإعادة اإل عادة التأھیلعالجات إو
  

 في الحسبانلتنظیم المنظومة الصحیة مع األخذ  العامّ  المخططتندرج مجمل ھذه األعمال ضمن 
  .مرضخصوصیات ھذا ال

  
  
  
  

ّ ل بالتكفّ ھیـاكل : القسم األول   ة العقلیـةالصحـ
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  :یة تالھیاكل اآل أحدفي ل بالمرضى المصابین باضطرابات عقلیة أو نفسیة تكفّ تّم الی:  133المادة
 ،التابعة للمقاطعة الصحیة ة القاعدیةھیاكل الصحّ  -
 ة العقلیة، المراكز الوسیطة للصحّ  -
 المراكز الوسیطة لعالج اإلدمان، -
 سات االستشفائیة،المؤسّ  -
 ، ألمراض العقلیةل سات االستشفائیةالمؤسّ  -
 الصحة،المكلف ب ریوزالمن طرف  أو المرخص لھا خرى المعتمدةاألقطاعات لالتابعة ل الھیاكل -
المكل  ف  ریوزال  المعتم  دة م  ن ط  رف  ح  رف  ي إط  ار الع  الج ال الخاص  ة إلستش  فائیةس  ات االمؤسّ  -

 ،الصحةب
 .ألمراض العقلیةالعیادات الخاّصة ل -

  
تنظیم ھذه الھیاكل و سیرھا عن طریق وكذا كیفیات   العقلیةة ق بالصحّ نشاطات العالج المتعلّ د تنظیم حدّ ی

  .التنظیم
  

لألطف ال و الم راھقین و حمایتھ ا و ترقیتھ ا  ی ةالعقلة فة بعالج الص حّ مكلّ الھیاكل العلى یجب :  134المادة 
  .ھذه الفئة العمریةل العقلیةة الصحّ ب لالتكفّ  خصوصیة في الحسبانخذ األ

  
  حقوق المرضى المصابین باضطرابات عقلیة: القسم الثاني

  
عن  د  ،ال یمك  ن استش  فاء م  ریض باض  طرابات عقلی  ة أو إبق  اؤه بالمستش  فى دون موافقت  ھ أو: 135الم  ادة 

  .أدناه 153دون موافقة ممثلھ الشرعي ما عدا الحاالت المنصوص علیھا في المادة  ،االقتضاء
  

استشفاؤھم دون موافقتھم، بسبب  ینحصر تقیید ممارسة الحریات الفردیة لألشخاص الذین تمّ :  136المادة 
  .بھ اضطرابات عقلیة، في القیود الضروریة  لحالة المریض الصحیة و تنفیذ العالج الخاصّ 

  
 75 تتج اوز وأ سنة 16لألشخاص الذین تقل أعمارھم عن  استشفاء لكامل الوقتكل یخضع :  137المادة 

  .ة العقلیةالوالئیة للصحّ لجنة اللموافقة  سنة
  

 قبولھ عند، وجوبا، في مصلحة لألمراض العقلیة ةموافق استشفاؤه دون الذي تمّ  ضیالمرعلم ی :138المادة
  .إدارة المؤّسسةمن طرف  بحقوقھ

  
ھم یممثل   أو  ھمئأولی   اأو  ماستش   فاؤھ ت   مّ  نال   ذی ن باض   طرابات عقلی   ةللمرض   ى المص   ابی : 139الم   ادة 
  : السیما الحق في  ،نیالشرعی

  ، حقوقھمبإعالمھم  -    
 ،ة العقلیةلصحّ ل ةیئلوالاجنة للا إخطار -
 .سةلمؤسّ لبعد موافقة الطبیب المعالج  تلقي زیارات -

 
  :تتكّون منة العقلیة لصحّ ل ةیئوالجنة لتنشأ :  140المادة 
 ، رئیسا،المجلس القضائيرتبة رئیس غرفة في مب قاض -
 ممثل الوالي، -
 طبیبین متخّصصین في طب األمراض العقلیة، -
 .جمعیة المرضىممثل عن  -

  
  :بما یأتي ، ال سیماة العقلیة لصحّ ل ةیئلوالاجنة لالتكلّف : 141المادة 
األمراض العقلیة للمؤّسسة و الفصل فیھ  طبیبأو  الوالي صادر عن دراسة كل طلب -

  بخصوص إستشفاء مریض مصاب باضطرابات عقلیة أو إبقائھ بالمستشفى أو إخراجھ،
مصلحتھ و الفصل ل ه أو كل شخص یتصرفأو ممثلو ریضالم یتقدم بھدراسة كل طلب  -

 .فیھ
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  .لسلطات و اإلدارات المعنیةة بالنسبة لفّذانة العقلیة لصحّ ل ةیئلوالاجنة لالقرارات  تعدّ 

 
  .و سیرھا عن طریق التنظیمجنة لیحدّد تنظیم ال

  
ن أن یع یّ  المس تقبلة س ةالمؤسّ الختصاص ھا  الت ي تتب ع ةالمختصّ الجھة القضائیة  قاضيیمكن :  142المادة 

دون موافقت ھ   استش فاؤه للمریض المص اب باض طرابات عقلی ة ال ذي ت مّ  بھ، ولعمطبقا للتشریع الما، ممقدّ 
 .والذي لم یستفد من إجراء آخر للحمایة

  
  الفصل الثاني

  إستشفاء المرضى المصابین باضطرابات عقلیة
  

  االستشفاء بمصلحة مفتوحة:القسـم األول
    

استشفاء مریض مصاب باضطرابات عقلیة في مصلحة مفتوحة لألمراض العقلیة و  یتمّ :  143المادة 
  .مراض األخرىلأل بالنسبةلقواعد المعمول بھا حسب اا منھ خروجھ

  
  .بھ بنفسھ االستشفاء الخاصّ باألھلیة أن یطلب  متمتّعوال لمریض الراشدایمكن : 144المادة

  
  .االستشفاء طلب الشرعي إعدادل لممثّ امكن ی أسرة،لم تكن لھ و  األھلیة عدیملمریض في حالة ما إذا كان ا

  
  الغیر فعلباالستشفـاء و المالحظة  فيالوضع : القسـم الـثـاني

  
عن دما تتس بب اض طرابات  الغی رفع ل بالستش فاء ا أو المالحظ ة ف يلوض ع ل اللّج وء ی تمّ :   145الم ادة 

مس  تمرة  مالحظ  ةموافقت  ھ وتتطل  ب حالت  ھ معالج  ة فوری  ة والم  ریض العقلی  ة ف  ي اس  تحالة الحص  ول عل  ى 
  . بالوسط اإلستشفائي

  
  :األمراض العقلیة لطبیبالمریض تقدیم أن یتولى  یمكن
 ،تھأسر أحد أعضاء -
  الشرعي، الممثل -
و رئ  یس المجل  س الش  عبي أالم  ریض، ال س  یما ال  والي تص  رف لمص  لحة ت الس  لطة العمومی  ة الت  ي -

 .   ون قانونامفوضالھم ة الدرك الوطني أو ممثلوو قائد كتیبأ الدائرةو رئیس أمن أ يالبلد
  

اإلداری ة و ك ل المعلوم ات أن یق دّم  األم راض العقلی ة لطبی بالم ریض یحض ر  على الشخص الذي  نتعیّ ی
  .ة خالل المراحل الطبیة واإلداریة إلستشفائھمفیدالالطبیة 

  
ط ب أو وح دة مغلق ة لمص لحة  داخ ل الغی ر فع لب ءستش فاأواإل/ و المالحظ ة  فيوضع تّم الی:  146المادة 

  .ن طرف الوزیر المكلّف بالصّحةم إنشائھاشروط حدّد ت ألمراض العقلیةا
  

  الغیر فعلبالمالحظة فيالوضع : ولاألالفرعي  القسـم
  

ألم راض لمص لحة  ف ي یوم ا )15(لمدة ال تتجاوز خمسة عش ر المالحظة في یوضع المریض :147المادة
 ا بی انمس بق مس لّ أن ی،في ھ ذه الحال ة ،سة والذي یجب علیھاألمراض العقلیة للمؤسّ  العقلیة من طرف طبیب

  .المالحظة في وضعالالدخول قصد 
  

  ،یوما) 15(خمسة عشر عند انقضاء أجل ،سةطبیب األمراض العقلیة للمؤسّ  ریمكن أن یقرّ  :148المادة
  ،ا خروج المریضإمّ -
  .یوما) 15(خمسة عشر  لمدة أقصاھا المالحظة في الوضعا تمدید فترة و إمّ  -
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خ روج الم ریض قب ل انقض اء أج ل خمس ة عش ر  أن یقّرر للمؤّسسة یمكنھطبیب األمراض العقلیة  غیر أنّ 
  .حالة المریض تسمح بذلك إذا قدّر أنّ ) 15(یوما 

 
  الغیرفعل باالستشفـاء : الـثـانيالفرعي  القسـم

  
الغیر باقتراح م ن  فعلب إلى إستشفاء المالحظةفي  یمكن في أي وقت تحویل وضع المریض:  149المادة 
  .أو ممثلھ الشرعي المریض أحد أعضاء أسرةسة وبعد موافقة األمراض العقلیة للمؤسّ  طبیب

 الّس  جلف  ي  كت  ابيطل  ب ب ر عنھ  االمعبّ  أو ممثل  ھ الش  رعي،  الم  ریضأح  د أعض  اء أس  رة موافق  ة  دّونتُ  
  .لھذا الغرض مخّصصال
  

س ة حمل توقی ع وموافق ة طبی ب األم راض العقلی ة للمؤسّ سة نسخة من ھذا الطلب تیریة المؤسّ تودع لدى مد
  .السلطات المختصة كل طلب من عند اوتقدیمھ ابغرض االحتفاظ بھ

  
  .ة للمریضدة حسب  الحالة الصحیّ یُتخذ إجراء االستشفاء لمدة محدّ :  150المادة 

  
  .أدناه 172و 168 ة المنصوص علیھا في المـــادتینالمـــراقبــــ اإلجراء لتدابیریخضع ھــــذا 

  
  :امّ إخروج المریض  كونی :151المادة 
  سة،األمراض العقلیة للمؤسّ  بمبادرة من طبیب -
 مدنیا، المؤھلبطلب من المریض الراشد  -
 ،الغیر فعلب بطلب من الشخص الذي كان سببا في اإلستشفاء -
أخت ھ أو  ی ھ أوأخ الم ریض أوزوج  أو األصول أو الفروع المباشر الراشد للمریضبطلب من أحد  -

 .األھلیة عدیمالممثل الشرعي للمریض  أو نیأو خالھ أو خالتھ الراشد عمتھ أو عمھ
  .ل بھبالتكفّ  مالتزعلیھم االو یجب  وھم مسؤولون مدنیا عن المریض

  
كتابیا و موقّعا  أن یكون محّررا یجب و  العقلیة األمراضطبیب لع كل طلب خروج للموافقة المسبقة یخض

  .مخّصص لھذا الغرض لّ جفي سّ  دّونیو. الشخص الذي یقدّمھمن طرف 
  

  
  
  
  
  
  

 الوضعالفحص اإلجباري في طب األمراض العقلیة و  :القسـم الـثـالث
  و االستشفاء اإلجباري ة اإلجباریةالمالحظ في

  
  الفحص اإلجباري في طب األمراض العقلیة :ولاألالفرعي القسـم 

  
یتم ّتقدیر حدوث وشیك ال سیما، عندما  ذلكضرورة السلطة العمومیة  ارتأت في الحالة ما إذا: 152المادة 

الفحص اإلجباري في طب لخطر بسبب المرض یتعّرض لھ  المریض نفسھ أو الغیر، یمكن إتخاذ قرار 
الفحص اإلجباري :" عبارة الفحص في طب األمراض العقلیة بكتابة على إستمارة طلب األمراض العقلیة

  ". في طب األمراض العقلیة
  

دون سواھما، التخاذ قرار  مؤھلین، و الواليأالنائب العاّم لدى المجلس القضائي  كونیِ  :153المادة
  .الفحص اإلجباري في طب األمراض العقلیة
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یھما ال أسرتأعضاء ألحد  فحص إجباري في طب األمراض العقلیةلنائب العاّم طلب أو الوالي ال یمكن ا
 و األقاربأة خالالأو  ةعمالخال، ال أو عم،الختأو األ خ، األ زوجال ،یناألصول أو الفروع المباشرسیما، 

  .الحواشي
  

مؤّسسة ل العقلیةاألمراض  یبفي طب األمراض العقلیة طب اإلجباري لفحصیجب أن یقوم با:154المادة 
  .إستشفائیة

  
جباري في طب اإلفحص بال ، في أي حالة من األحوال، أن یقوم مؤّسسةلل األمراض العقلیةیب طبال یمكن 

أو  خ، األ زوجال ،یناألصول أو الفروع المباشرتھ ال سیما، أعضاء أسرألحد  األمراض العقلیة
  .الحواشيو األقارب أة خالالأو  ةعمالخال، ال أو عم،الختاأل

  
ألزواج األشخاص المذكورین في الفقرة  جباري في طب األمراض العقلیةاإلفحص بالیقوم و ال یمكنھ أن 

  .أعاله
  

إل ى  جب اري ف ي ط ب األم راض العقلی ةاإلفح ص الأن یح ّول األم راض العقلی ة  ی بطبیمك ن : 155المادة
 ةعنی الم ةالس لطو یج ب أن یعل م ب ذلك . ، عندما تقتضي ذلك حالة الم ریضاإلجباریة المالحظة في الوضع

  .هأعال 153المذكورة في المادة 
  
  
  
  

  اإلجباریة المالحظة فيالوضع :نيالـثـاالفرعي  القسـم
  

 العقلی ة ألم راضأو وح دة مغلق ة لط ب امص لحة  داخ ل اإلجباری ة المالحظ ة ف يوضع تّم الی:  156المادة 
  .عن طریق التنظیم حدّدتكیفیات حسب 

  
الض روریة خ الل الطبی ة و اإلداریة المریض بتقدیم كل المعلومات  رافقیلزم الشخص الذي ی: 157المادة

  .اإلجباریة المالحظة في لوضعالطبیة و اإلداریة ل ةالمرحل
  

  .یوما )15(خمسة عشر  اإلجباریةالمالحظة  فيالوضع مدة تجاوز ت ن الیجب أ: 158المادة
  

  :أن یمكن ،اإلجباریة المالحظة في وضعیوما من ال) 15(نقضاء خمسة عشربعد ا: 159المادة
  خروج المریض، یقّرر -
  ،موافقة المریضب في مصلحة مفتوحة اإلستشفاء قید إبقاء المریضیقّرر  -
  ،الغیر فعلب المریض اإلستشفاءمصلحة كل شخص یھتم بلة المریض أو سرح ألقتری-
  .طبقا ألحكام ھذا القانون اإجباریطلب إستشفاء ی -
  

  االستشفــاء اإلجبـاري: لثالـثـاالفرعي  القسـم
  

  :عند نھایة أو خالل اإستشفاء إجباری طلبأن ی للمؤّسسة األمراض العقلیةطبیب یمكن :  160المادة 
 ،في مصلحة مفتوحة اإلستشفاء -
 ،الغیر فعلب اإلستشفاءأو المالحظة  فيالوضع  -
 .المالحظة اإلجباریة فيالوضع  -

  
 سة ، في أي حالة من األحوال، أن یطلب إستشفاءللمؤسّ  األمراض العقلیةیب طبال یمكن :  161المادة 
 وأة خالالأو  ةعمالخال، ال أو عمال، ،ختأو األ خ، األ،الحواشي زوجال األصول أو الفروع،ألحد  اإجباری

  .أزواج ھؤالء األشخاص
  

  .سة أخرىمؤسّ سة أو للمؤسّ لآخر  أمراض عقلیةیب طب إلىفي ھذه الحالة، یلجأ و 
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ش  ھادة جب  اري، اإل ستش  فاء،في حال  ة ض  رورة اإلألم  راض العقلی  ةل س  ةلمؤسّ اطبی  ب  رس  لی:162 الم  ادة
  .ھذا التدبیرالتخاذ ة یضروریراھا التي  فیھا األسبابل یفصّ لوالي طبیةإلى ا

  
و یمك ن أن  أش ھر عل ى األكث ر) 06(ي لم دة س تة ال والیتخذ قرار االستش فاء اإلجب اري بموج ب ق رار م ن 

  .نفس األشكال ضمن تجدید حلیكون م
  
ض من الش روط  االستش فاء اإلجب اري ف ي حال ة اإلحتج اج عل ى طل بة العقلیة لصحّ ل ةیئلوالاجنة لالخطر ت

  .أعاله 140المنصوص علیھا في المادة 
  

المالحظ  ة  ف  يالم  ریض بھ  ذا اإلخط  ار م  ن ط  رف اللجن  ة،  ، بع  د إعالم  ھطبی  ب األم  راض العقلی  ةیبق  ي 
  . ة العقلیةلصحّ ل ةیئلوالاجنة لالاإلجباریة في انتظار قرار 

  
، زوجال  األص ول أو الف روع ،أح د  بش أن اإلستش فاء اإلجب اري لوالي أن یتخذ قرارا ال یمكن:163  المادة

زواج ھ   ؤالء بالنس   بة ألش   أن ال ة و ك   ذا خال   الأو  ةعم   الخ   ال، ال أو ع   م،، الخ   تأو األ خالحواش   ي ، األ
  .ةجاوریتّم اللجوء في ھذه الحالة إلى والي الوالیة الم. األشخاص

  
طبی ب األم راض العقلی ة  رىی  عن دما جب ارياإل ءستش فالال خاض عینی تّم خ روج المرض ى ال:164الم ادة 
ا لرفع االستش فاء طلبا مبرر،القرار األخیر أجلقبل انتھاء ، یرسل إلى الواليف.مجدیا ھمسة أّن خروجللمؤسّ 

  .اإلجباري
  
حسب  ذلكلبیان  إعدادبج المریض وخرإجراء ،في حالة موافقة الوالي، األمراض العقلیة طبیب باشری

  .القواعد المعمول بھا
  

أن یرّخص سة لمؤسّ لاألمراض العقلیة طبیب ال یمكن الوالي،غیاب جواب من  أو رفضال ةفي حالو 
  .الوالي عند انقضاء الفترة التي یغطیھا قراربخروج المریض الذي تّم استشفاؤه إجباریا إال 

  
  االستشفـاء القضـائيالخبرة و : فرعي الرابعالقسـم ال

  
أن  ، ف ي إط ار خب رة،ةمختّص  المعیّن من ط رف جھ ة قض ائیة طبیب األمراض العقلیةمكن ی: 165المادة 
المالحظ  ة العیادی  ة ب القی  ام قص  دإجباری  ا  ءاستش  فامالحظ  ة أو الوض  ع ف  ي ال،م  ن أج  ل أداء مھمتھ ،یطل  ب

  .ھالذي كلّف بللشخص 
  

 ط ب مؤّسس ةف ي  قض ائي حج ز، حس ب الحال ة، ف ي ش كل االستشفـاء القض ـائيیمكن أن یتّم  :166المادة 
من ق انون  22و  21لمادتین ألحكام اعالجیة طبقا  مؤّسسةفي  وضع قضائيفي شكل أو  لعقلیةا األمراض
  .العقوبات

 
لنظام اإلستشفاء اإلجباري المنصوص  ینیخضع الشخص رھن الحجز أو الوضع القضائی: 167المادة 

  .و التشریع المعمول بھ ھذا القانونأحكام علیھ في 

  
  الـثـالث الفصـل

  تدابیر المراقبة خالل االستشفاء
  

 حال ة المرض ىن نسخة من الش ھادات الت ي تب یّ  ، فورا، إرسال ةلستقبمسة المؤسّ ال یتعیّن على: 168المادة 
  :إلى الخاضعین لالستشفاء اإلجباري

  ،لي الذي أمر باالستشفاء اإلجباريالوا -
 سة،المؤسّ  الوالیة مقروالي  -
 .سـةلدى المجلس القضائي  لمقر المـؤسّ   النائب  العامّ  -
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 لیت  ـھ الكامل  ة،ؤو، تح  ت مس وص  ف ،دون س  واه ،س  ةللمؤسّ  األم  راض العقلی ة طبی  بیمك  ن :  169 الم ادة
  .دماج االجتماعي للمریضنإعادة اإلب التي تسمح بالعمل  نشاطات التداوي

  
  .طبیعتھاكل أشغـال أخرى مھما كـان شكلھا أو ،خالل االستشفاء، تمنعو 

 
م م رقّ  جلّ ّس  اإلجب اري مغلق ة لالستش فاء مص لحةوح دة أو س ة تت وفّر عل ى في كل مؤسّ یمسك :170المادة 
) 6(كل ستّة و التأشیر علیھ،  جلّ ھذا السّ تتّم مراقبة .سةمقر المؤسّ ر علیھ من طرف رئیس المحكمة لومؤشّ 
  .لدى المجلس القضائي و النائب العامّ  الوالي، من طرف أشھر

  
ش ھادة تثب ت حال ة ف ي أي وق ت،   طل ب، القض ائيل دى المجل س  لنائ ب الع امّ او أل والي ایمكن  :171المادة

 .سةطبیب األمراض العقلیة للمؤسّ جباري من اإل ءستشفالال الخاضعالمریض 
  

ح ادث ك ل الس لطات المعنی ة ع ن ك ل خ روج غی ر ق انوني أو س ة  مدیر المؤسّ یجب أن یخبر : 172المادة 
  .الستشفاء اإلجبارية أو ااإلجباری للمالحظةمریض خاضع إستثنائي بخصوص 

  
الفقرة أع اله عل ى المرض ى المص ابین باض طرابات عقلی ة الخاض عین لألش كال األخ رى م ن تطبّق أحكام 

  . ین المعمول بھاناوالق ؤھم ضمن الشروط المنصوص علیھا فيستشفاذین تّم الأو ا المالحظة الوضع في
  
  
  
  
  
  
  

  البـاب الـرابـع
  وتمویلھا ةالوطنیة للصحّ منظـومـة التنظیم 

  
  الفصـل األول

  ةالوطنیة للصحّ تنظیم المنظـومـة 
  

كز تریو .الخدمات الصحیة مجمل ،نمواطنیلفائدة ال، ةتضمن المنظومة الوطنیة للصحّ  :173المادة 
العالج والتضامن والعدل واستمراریة  حصول علىشمولیة والمساواة في الو سیرھا على مبادئ ال ھاتنظیم

  .ةیخدمات الصحالالخدمة العمومیة و
  

  :یأتيما  على للصّحةالمنظومة الوطنیة ترتكز :174 المادة
عل  ى المس  توى لم  وارد البش  ریة و المادی  ة و المالی  ة ی  ع ع  ادل لنّظم توزص  حي ی   تخط  یط  -

 ،و المحلي  الوطني و الجھوي
 ،صالح الخارجیة التابعة للوزیر المكلف بالصحةالم -
الخاّص ة المكلّف ة بھ ذه س ات س ات العمومی ة و المؤسّ ة تض منھا المؤسّ خدمة عمومیة للصحّ  -

 المھمة،
 للصّحة، قطاع خاصّ  -
 ة،العمل القطاعي المشترك في تنفیذ السیاسة الوطنیة للصحّ  -
 ة،في مجال الخدمات الصحیّ  الخاصّ  القطاع العمومي و التكامل بین القطاع -
 في جانبھا الطبي و اإلجتماعي، إعادة التأھیلتكامل نشاطات الوقایة و العالج و  -
 ةحیّن ة و مقیّم ة می فعلإتفاق ات ذات فائ دة طبی ة ترتك ز عل ى  یةعالجیة و تشخیصمساعي  -

 بانتظام،
 تنظیم و ترقیة التكوین و البحث في علوم الصّحة، -
 .یةالحركة الجمعویة و التعاضدمساھمة  -
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م ع  كام ل الت راب ال وطنيعل ى  یةس كانالحواض األب التكفّل ةلصحّ الوطنیة لالمنظومة تتولى : 175 المادة

أو في أي شكل آخر منظمة في شكل شبكة سات الو تكامل نشاطات المؤسّ  تسلسل العالج األخذ في الحسبان
  .من أشكال التعاون

  
ة تس اھم ف ي ص حّ  أخ رى ةس مؤسّ  ة و ك لخاّص و  عمومی ةة یّ ص حھیاك ل سات و مؤسّ  حول مھیكلة ھيو 
 .شخاصاأل

  
في توزی ع الم وارد ،الس یما، ة فة بالص حّ التابعة للوزارة المكلّ مصالح الخارجیة المھام  تمثلت:  176المادة 

ك ل الت دابیر الت ي  و تتخذ أیض ا .ة الوطنیة و الجھویة و المحلیة و متابعتھا و تنفیذھاو تنسیق برامج الصحّ 
  . ةتأطیر النشاطات في مجال الصحّ  من شأنھا

  
 .التنظیممصالح الخارجیة و مھامھا و سیرھا عن طریق الحدّد تنظیم ی

 
  الفصل الثاني

  التنظیمي طمخطّ الخریطة الصحیة وال
  

تحدّد مقاییس التغطیة الصحیة  فھي. ةالتوجیھي للصحّ  مخّططل الخریطة الصحیة التشكّ :177المادة 
 حوضالسیما ال في الحسبانوتضبط الوسائل الواجب تعبئتھا على المستوى الوطني و الجھوي، مع األخذ 

الوبائیة والصحیة والجغرافیة و الدیموغرافیة و االجتمــاعیة و االقتصادیة قصد  خصائصالسكاني وال
في كل نقطة من  اتضمان الحصول على العالجإلى كما تھدف . ضمان توزیع عادل للعالجات الصحیة

  .و تحسینھا التراب الوطني
  

  :یأتيتھـدف الخـریطة الصحیـة إلـى مـا  :178المادة 
  تكییف عروض العالج، من أجل الضروریةالتطورات ب نبؤتال -
  ،ةالحتیاجات الصحّ القصوى  تلبیةال -
  تحدید تنظیم منظومة العالج، -
 .  ةشبكبالة سات الصحّ مؤسّ ربط شروط  دیدحت -

  
تحدّد الخریطة الصحیة موقع المنشآت الصحیة وطبیعتھا وأھمیتھا بما فیھا التجھیزات وكذا نشاطات 

  .نمواطنیالحتیاجات الضروریة لالستجابة العالج ال
  .ةالصحیة الخاصّ  حتیاجاتل باالشبكات التكفّ تحدّد التنظیم الصحي على المستوى الجھوي و كذا كما 

  

  
  .كیفیات تحدّد عن طریق التنظیمفق ، ودوریاو تقیّم و تحیّن،ة الخریطة الصحیّ  دتع
  

التعاون، ال  كذاو عروض العالج  ملتكاو تكییفتفعیل إلى  ةتنظیم الصحّ  طمخطّ یھدف :  179المادة 
  .ةسات و ھیاكل الصحّ مؤسّ  سیما بین

  

  .ةجھویــة لتنظیم الصحـّ  مخّططاتوطني و  مخّططیـؤّسس 
  

  .عن طریق التنظیم ھذه المادةتحدّد كیفیات تطبیق 
 

  
  الفصـل الـثـالث

  ھیاكل و مؤّسسـات الصّحـة
  

التي تساھم في الصّحة و  ساتة و كذا المؤسّ الصحّ سات مؤسّ ھیاكل و یتّم إنشاء مختلف :180المادة 
و  میّزات اإلجتماعیةمو الالتنمیة   تاضرورو  إلحتیاجات الصحیة للمواطنینوفقا لھیئات الدعم 

ط مخطّ و  ةیخریطة الصحال إطار اإلقتصادیة لمختلف النواحي من التراب الوطني و المقاییس المحدّدة في
  .لصّحةا تنظیم
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  .عن طریق التنظیم سیرھاتنظیمھا وو ة لصحّ امؤّسسات مختلف ھیاكل و  مھامد تحدّ 
  

و تغیی ر  اھ تحویلو  ھاتوس یعوط ابع ص حي  ة أو ذاتسة ص حیّ كل ھیكل أو مؤسّ إنشاء  یخضع:181المادة
  . ةبالصحّ  الوزیر المكلّفمن  لترخیص النھائيا المؤقت أو و غلقھا تخصیصھ

  
تم دة م ن ط رف المعالھیاك ل  ،"ع الجمراك ز "ىتس مھیاكل ذات ط ابع ص حي  أن تعدّ یمكن :  182المادة 

أو حقول وحل عالجي  عناصر حمویة التي تتوفر على وسائل عالجیة طبیعیة أو بالصّحة  الوزیر المكلّف
 .أو نباتات بحریة أو شروط مناخیة مواتیة للعالج الشافي والوقائي

  
ن ط رف المعتم دة م  ، الھیاك ل"مراك ز إع ادة التأھی ل"ھیاكل ذات ط ابع ص حي وتس مى  دّ تُع: 183المادة 

إع ادة التأھی ل ال وظیفي الب دني أو ب الخ اصوالعالج   فحصدمات الالتي تضمن خبالصّحة  الوزیر المكلّف
  .العقلي

 
ط  ابع الص  حي غی  ر التابع  ة ل  وزارة الص  ّحة ذات الالص  ّحة أو مؤّسس  ات ھیاك  ل و تخض  ع :184الم  ادة

  .كیفیات تحدّد عن طریق التنظیموفق بالصّحة و للمراقبة التقنیة من الوزیر المكلّف للترخیص
  

من  مابتھاقرما و مات الصّحة و كذا تقییمھسمؤسّ و  النشاط الطبي و تنظیم ھیاكل عدّ ی: 185المادة 
  .ف بالصحةلوزیر المكلّ و المسؤولیة الكلیة ل ختصاصاإل

  

  
إتفاقیات بین الوزیر المكلف  محل ات العمومیة للصّحةسالمؤسّ الھیاكل و  فيتكون نشاطات التكوین 

  .بالصحة و القطاعات األخرى
  

  .كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم دتحدّ 
  

وغیر غیر قابلة للتصرف فیھا ة سات العمومیة للصحّ مؤسّ ھیاكل و اللالعقاریة ل كالماألتكون :186المادة 
  .ةوطنیمالك الاألقانون ریع المعمول بھ، ال سیما للتشلحجز طبقا اقابلة للتقادم و

  
  ھیاكل و مؤّسسـات الصّحـةمھام  : القســم األول

  
 مھامھ  ا ض  من و تم  ارس. نم  واطنیمتن  اول جمی  ع ال ف  ية س  ات الص  حّ مؤسّ  وتك  ون ھیاك  ل : 187الم ادة 

  .إحترام حقوق المرضى
  

والع الج و  تشخیصالوخدمات الوقایة لفائدة كل المواطنین ة ھیاكل ومؤّسسات الصحّ  تضمن :188المادة 
 يع  الالمس  توى الو ثانوی  ة و ذات  أولی  ة عالج  اتتق  دیم وتض  من كذلك. الرعای  ة التلطیفی  ة وإع  ادة التأھی  ل

  .أدناه 192و  190 وادملالمنصوص علیھا في ا
  

ش  بھ و المتواص  ل تك  وینالنش  اطات تض  من أن  ةلص  حّ العمومی  ة ل مؤّسس  اتال ھیاك  ل ویمك  ن ال:189الم  ادة
  .بحثالكذا نشاطات  لصحة وأسالك مھنیي ا الطبي و تكوین

  
  .الصّحة مجال و یمكن إنشاء مخابر بحث على مستواھا في إطار برنامج البحث في

  
 ش  بھ الطب  ي نش  اطات التك  وین ، عن  د االقتض  اء،ةلص  حّ لة س  ات الخاّص  المؤسّ  ویمك  ن أن تض  من الھیاك  ل 

  .كیفیات تحدّد عن طریق التنظیم حسب والبحث
  

أو األولیة ھي كل خدمات الترقی ة الص حیة و العالج ات األساس یة و إع ادة القاعدیة  العالجات:190المادة 
وتمثّ ل المس توى األول لمس ار الع الج ف ي المنظوم ة . ة لألش خاصللحاجیات الص حیّ  تستجیبالتأھیل التي 

  . ة و یجب تقریبھا قدر اإلمكان من أماكن العیش و التعلیم و التكوین و العملالوطنیة للصحّ 
  

س ات مؤسّ وھیاك ل الخدمات العالجی ة المتخصص ة المقدّم ة ف ي  مجملھي  یةثانوال العالجات :191المادة 
  .ةالصحّ 
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الخ   دمات التشخیص   یة  و العالجی   ة العالی   ة  مجم   لھ   ي  ذات المس   توى الع  الي العالج   ات: 192الم  ادة 

  .ةمؤّسسات الصحّ ھیاكل و التخّصص  المقدّمة في 
  

ت ھ  النفس یة او التقلیل من معان المریض إلى التخفیف من ألم تھدف عالجات الرعایة التلطیفیة : 193المادة
  .المرافقة الضروریة طبقا ألحكام ھذا القانونمنحھ و 
  

المنزل و ف  ي ب  ة و س  ات الص  حّ مؤسّ ھیاك  ل و الرعای  ة التلطیفی  ة عل  ى مس  توى  ض  مانی  تّم  : 194الم  ادة 
قط  اع للتابع  ة ال تابع  ة للقطاع  ات األخ  رى، الس  یما تل  كال ذات الط  ابع الص  حي أو اإلجتم  اعي س  اتالمؤسّ 

 .الوزیر المكلّف بالصّحة ھاحدّدیالتي كیفیات الشروط و ال وفق لتضامن الوطنياالمكلّف ب
  
  

  : تقدیمة أن تتولى ومیة و الخاصّ العم ةصحّ السات مؤسّ ھیاكل و كذلك یمكن:195المادة
  

  ، عالجات طبیة استعجالیة −
 المنزل،ب أو إستشفاء عالجات −
 .عالجات في أماكن الكوارث −

  
لمش اركة ف ي المنظوم ة الت ي ی تّم وض عھا ف ي إط ار مخط ط تنظ یم ا تت ولىأن  ع الوة عل ى ذل ك، یمكنھا،و

  .وباءفي حالة النجدة أو 
  

  

  .تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
  

  القسم الثاني
  ةالصحّ  ساتمؤسّ واجبات ھیاكل و

  
م  ة خد ناض  مو الص  یدلیات   ةة العم  ـومیة والخ  ـاصّ س  ـات الص  حّ مؤسّ و ھیاك  ل تع  یّن علىی:  196الم  ادة 

  . التنظیم المعمول بـھ ة فيدحـدّ مالمناوبة طبقا للكیفیـات ال
  

 وس  ة تض  من خدم  ة عمومی  ة ص  حیة أن تع  دّ مش  روع المؤسس  ة مؤسّ و ھیك  ل ك  ل تع  یّن علىی:  197الم ادة 
لجھوی ة أو المحلی ة ف ي مج ال ض من األھ داف الوطنی ة أو ا ن درجاج ب أن ییالل ذین  لج ودةا مخطط لمسعى

  .ةالصحّ  تنمیة
  

  
 مھم ةب المكلف ةس ات الخاص ة للص ّحة الھیاكل و المؤّسس ات العمومی ة للص ّحة و المؤسّ ف كلّ ت: 198المادة 

المنزل وف ي و ب  على مس توى ھیاكلھ ا وضع صعبباألشخاص في ل الطبي بضمان التكفّ الخدمة العمومیة 
  .لتضامن الوطنيقطاع اتلك التابعة  ل للقطاعات األخرى ،السیما التابعة ذات الطابع الصحي ساتالمؤسّ 

  
 معلوماتي دیوح طبي إعداد ملفة لصحّ و الخاّصة لالعمومیة سات الھیاكل والمؤسّ  تعیّن علىی:199 المادة

  . الى سریة المعلومات التي في حوزتھیجب علیھا الحفاظ عو . و تحیینھ لكل مریض
  

تعیّن علیھا، زیادة على ذلك، ضمان تسییر األرشیف الطبي و المحافظ ة علی ھ حس ب ش روط و كیفی ات یو 
  . تحدّد عن طریق التنظیم

  
ة المعنی ة بالمعلوم ات الض روریة بغ رض التحقیق ات تبلی غ المص الح الص حیّ أیضا علیھا تعیّن ی:200المادة

  .ةالوبائیة أو إعداد إحصائیات صحیّ 
  

ات قائمة التصریحات بالوالد إرسال مؤّسسات الصّحة العمومیة والخاّصةھیاكل و یتعیّن على:201المادة 
  .لبلدیةالمصالح المختصة لوشھادات الوفاة إلى 
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ض  مان النظ  ام و االنض  باط و أم  ن المرض  ى و  ةس  ات الص  حّ یتع  یّن عل  ى ھیاك  ل و مؤسّ  :  202الم  ادة
  .المرتفقین داخلھا

  
ي الص ّحة ال ذین ك ل مھنی ك ذا  ة وة العمومی ة والخاّص لص حّ س ات امؤسّ على ھیاكل و تعیّن ی : 203المادة 

  .والمھنیة تجاه مرضاھم و الغیر، اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیتھم المدنیة حرةیمارسون بصفة 
  

ف بالس  ھر عل  ى اح  ـترام حق  ـوق س  ة ص  حیة، لجن  ة الص  لح والوس  اطة تكلّ  في ك  ل مؤسّ تنش  أ،: 204الم  ادة 
  .الطبي التكفّلونـوعیة  االستقبالالمرتفقین والمساھمـة في تحسین المرضى و 

  
  .سیرھا عن طریق التنظیمتنظیمھا و تحدّد تشكیلة اللجنة وكیفیات

  
  ـةالعمـومیة للصحّ  ةالقانــون األســاسي للمـؤّسس: ثالثالقســم ال

  
تتمتع  طابع صحي ذاتو  ذات تسییر خاصّ  عمومیة سةة ھي مؤسّ للصحّ  المؤّسسة العمومیة:205المادة 

  .بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي
  

و . العالجیة و التلطیفیة و ة الوقائیةتطویر و ترقیة نشاطات الصحّ ضمان و و تتمثل مھمتھا في 
  .نشاطات التكوین و البحث في مجال الصحةضمان ،أیضا، نھاكمی
  
  . بمھامھا عن طریق اتفاقیة ذات صلةھاأن تطّور كل النشاطات الثانویة یمكنو
  

  .عن طریق التنظیم سة العمومیة للصحةللمؤسّ  د القانون األساسي النموذجيیحدّ 
  

  :فیما یأتي ال سیماالمؤسسات العمومیة للصحة،مختلف تتمثل :206المادة 
  المركز االستشفائي الجامعي، −
 ،المتخصصة المؤسسة االستشفائیة −
 المقاطعة الصحیة، −
 .مؤسسة اإلعانة الطبیة المستعجلة −

  
  .عن طریق التنظیم ھاصنیفتو كذا معاییر  تنظیمھا وسیرھا مھامھا وإنشاء ھذه المؤسسات وكیفیات حدّد ت
  

القانون األساسي العام للوظیفة  العمومیة للصحة أحكام ةسالمؤسّ  مستخدمي تسري على : 207المادة 
  .العمومیة

  
ة في سة العمومیة للصحّ الضروریة لتأدیة مھام المؤسّ المالیة  اإلعتماداتسنویا  لتسجّ : 208المادة 

  .  میزانیة الدولة
  

  :ا یأتيسیما ممّ ، ال ةسة العمومیة للصحّ للمؤسّ  الموارد المالیة تتأتى
 ،الدولةلة في میزانیة اإلعانات المسجّ  −
 ،طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما مساھمات ھیئات الضمان اإلجتماعي −
سة لفائدة الھیئات و التي تقوم بھا المؤسّ ن كل النشاطات ذات صلة بمھامھا رادات الناتجة عیاإل −

 تعاقدي،ة في إطار الھیاكل العمومیة و الخاصّ 
متعاقدین في مجال الألجانب غیر ألشخاص امة لالمقدّ  العالجیة لخدماتارادات الناتجة عن یاإل −

 الضمان اإلجتماعي،
 ،بعنوان األضرار الجسدیة قتصادیةالتأمینات اإل تعویضات −
 ،القروض  −
 الھبات و الوصایا، −
 .قة بنشاطھاالمتعلّ  األخرى  اإلیرادات كل −
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المصالح تبرم مع  ة على أساس عقود  أھداف و نجاعةصحّ العمومیة لل ساتلمؤسّ ا یتّم تمویل: 209المادة 
  .ةفة بالصحّ المختّصة للوزارة المكلّ 

  
على الوسائل  و تنصّ  ةصحّ لل العمومیة ساتالتزامات المؤسّ ،المذكورة في الفقرة أعالهتحدّد العقود 

  .ةلصحّ التنظیم الوطني  طمخطّ الالضروریة إلنجاز األھداف المسطرة في 
  

في إطار مشروع  إعداد عقود و مشاریع مصالح ةصحّ لعمومیة ل سةمؤسّ و  كل ھیكلعلى  یتعیّن
  .مؤسسةال
  
  .تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم 
  

  :ة في مجال التسییر المالي و المحاسبي لما یأتيسة العمومیة للصحّ تخضع المؤسّ  :210المادة 
 لنفقات المستخدمین،المحاسبة العمومیة بالنسبة  −
ذي  15المؤّرخ في  11-07المنصوص علیھ في القانون رقم النظام المحاسبي المالي  −

 .بالنسبة للنفقات األخرى 2007 نوفمبر سنة 25الموافق  1428القعدة عام 
 

 .ف بالمالیةسة لعون محاسب یعیّنھ الوزیر المكلّ لمؤسّ یسند مسك محاسبة ا
  

طبقا للتنظیم و التشریع المعمول ة في مجال مراقبة النفقات العمومیة للصحّ سة تخضع المؤسّ  :211المادة
  : بھما إلى ما یأتي

 األساسي العامّ  القانونفقات المستخدمین المسیّرین بموجبالمراقبة المالیة المسبقة بالنسبة لن −
  للوظیفة العمومیة،

  .بالنسبة للنفقات األخرى البعدیة المراقبة −
  

ف بالمالیة الوزیر المكلّ  ھمحافظ حسابات یعیّنالعمومیة للصحة حسابات المؤسسة  دقیقتیتولى :212المادة
  . ةبالصحّ  فالوزیر المكلّ  باالشتراك مع

  
  

  

  ةللصحّ  ةسات الخاصّ الھیاكل والمؤسّ :  الرابعالقسم 
  

فیھا، ال سیما ة ھي ھیاكل عالج و استشفاء تمارس سات االستشفائیة الخاصّ الھیاكل و المؤسّ  : 213المادة
  .نشاطات الطب و الجراحة بما في ذلك طب النساء و التولید و نشاطات االستكشاف

  

وللمقاییس  مواطنینلحاجیات ال للصحة الھیاكل والمؤسسات الخاصةإنشاء  ستجیبییجب أن :  214المادة 
ویجب . ةلصحّ ل التنظیم الوطني والجھوي طدة في مخطّ محدّ الصحیة ولألولویات ال المحدّدة  في الخریطة

  .یرلشروط التقنیة للتنصیب والساالھیاكل والمؤسسات ھذه أن تستوفي 
  

وإلغاء وتحویل و نقل إنجاز و إستغالل وتوسیع  ةف بالصحّ ر المكلّ یلوزا لترخیص یخضع:  215 المادة 
  .ھاة  وكذا تجّمعللصحّ   ةخاصّ  سةمؤسّ و أھیكل كلي أو جزئي لكل 

  
 إستغاللھو تنصیبھ یخضع الذي يّ صحّ إقتناء كل تجھیز  ةف بالصحّ ر المكلّ یلوزا ترخیص لكذلكیخضع 

أحكام أو  لمقاییسالنشاطات الخاضعة كذا و ممارسة الإحترام المقاییس التقنیة و  بة مسبقة تخصّ اقرمل
  . ةخاصّ 

  
 .مھمة خدمة عمومیة تنفیذدفتر أعباء ل إلكتتاب اإلستغالل أو/اإلنجاز و یخضع ترخیصیمكن أن 

  
  :فيمھنیو الصحة ،بصفة خاصة،التي یمارسھاة نشاطات الصحّ  ضمان تمّ ی:216المادة 
 سات اإلستشفائیة الخاصة،المؤسّ  −
  أو التشخیص،/ سات الخاصة للعالج والمؤسّ  −
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 ھیاكل الممارسة الفردیة،  −
 ھیاكل الممارسة الجماعیة، −
 الصیدلیات ، −
 مخابر التحالیل الطبیة، −
 .يالھیاكل المعتمدة للنقل الصحّ  −

  
م ن ط رف ش خص طبیع ي أو  ةللص حّ  ةس ات الخاّص الھیاكل والمؤسّ  یمكن إنشاء أو إستغالل: 217المادة 

  .معنوي ،السیما التعاضدیات اإلجتماعیة
  

نش اطاتھا و تس ییر و تنظیم  للصحة الھیاكل والمؤسسات الخاصة و كیفیات  إستغالل مختلف د شروط تحدّ 
  .عن طریق التنظیمیّة الصحّ 

  
ة لمختصّ مصالح و الھیئات االلمراقبة و تقییم  ةللصحّ  ةسات الخاصّ والمؤسّ تخضع الھیاكل  :218المادة

األجھزة المؤھلة المصالح و لمراقبات األخرى التي تمارسھا دون المساس با لوزارة المكلّفة بالصحةل
  .و التنظیم المعمول بھما األخرى طبقا للتشریع

  
عمومی ة  مھم ة خدم ة بض مان المكلف ة ةة الخاّص ھیاك ل و مؤسس ات الص حّ یج ب أن تس توفي  :219المادة

مش  روع علیھ  ا إع  داد ّتع  ین یو .ةیح  دّده ال  وزیر المكلّ  ف بالص  حّ أعب  اء ف  ي دفت  ر  ال  واردةلش  روط اللص  حة 
  .ةلصحّ التنظیم لجھوي ا مخّططالھداف مطابق ألسة مؤسّ 

  
المس اواة ف ي الحص ول  إل ىة لص حّ لة الخاّص س ات مؤسّ للھیاك ل و الالمس ندة  عمومی ةالخدمة ة التھدف مھمّ 

 على كافیةغیر  التغطیة الصحیةتكون فیھا  تغطیة صحیة في المناطق التي بشكل دائمبضمان  العالج على
  .أساس تنفیذ برامج وطنیة و جھویة للصحة

  
  .تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  
 بالنفقات المتعلّقة بالعالجات التي تقدّمھا  و التنظیم المعمول بھما، تتكفّل الدولة، وفقا للتشریع  :220المادة

  . بمھام الخدمة العمومیة ة المكلفةلصحّ لة سات الخاصّ مؤسّ الالھیاكل و 
  

أن تحترم التنظیم ف ي مج ال إع الم الجمھ ور و  ةالخاصّ  الصحةسات ھیاكل و مؤسّ یجب على  :122المادة
  . األسعار المتعلّقة بالنشاط العالجي

  
مؤقت أن یكون محل سحب  ،هعالأ 215المنصوص علیھ في المادة  اإلستغالل ترخیصیمكن :222 المادة

  :عندأو نھائي 
 التقنیة للتسییر، عدم احترام الشروط التنظیمیة −
 ،ةصحّ ة للات الخاصّ سمؤسّ الالھیاكل و واألنظمة فيمخالفات للقوانین  عاینةم −
 .المرضى أمن عدم ضمان −

  
 خاّصةبالصّحة في الغلق المؤقت أو النھائي لكل ھیكألو مؤّسسة صحیّة  بت الوزیر المكلّفی:223المادة

  .مختّصةبناء على تقریر المصالح ال
  

أشھر لكل ھیكل أو مؤّسسة صحیّة ) 03(و یمكن الوالي أن یبت في الغلق الذي ال تتجاوز مدتھ ثالثة 
  . خاّصة بناء على تقریر المصالح المختّصة للوزارة المكلّفة بالصّحة

 
  الشراكــة في مجــال الصّحــةالتعاون و : القســم الخــامس

  
 ة تشكیل، بموجبسات الصحّ مؤسّ ھیاكل و ن، یمكن مواطنیلل الصحیة حتیاجاتاالقصد تلبیة : 224المادة 

ال  ،ةأو بمشاكل صحیة خاصّ ن مواطنیالة من  ل بفئات خاصّ عالج من أجل التكفّ شبكات ، تفاقیة تعاونإ
  .تي تكون التغطیة الصحیة فیھا غیر كافیةالسیما في المناطق 
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أن یأخذ أش كاال مختلف ة، ال س یما التوأم ة أو  ةالصحّ  ساتمؤسّ ھیاكل و لتعاون ما بین ایمكن :  225المادة 

  .نمھا ھیئات أو ممارسون طبیون وطنیوتقدّ  خدمات ة أو إتفاقیةالصحّ سات تجّمع مؤسّ الرعایة أو 
  

  .تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
  

تق دیم ع الج ك ذا  ل أفضل بالمریض واستمراریة الع الج وتھدف شبكات العالج إلى تحقیق تكفّ :226المادة
  .ةو العدالة في مجال الصحّ  الحصول تسھیلري ذي جودة من أجل ضمان جوا

  
خ رین وھیئ ات ذات اآل ةص حّ ال ة ومھنی ية الخاّص الص حّ  س اتو مؤسّ  ھیاك لإش راك  العالج شبكات یمكن

  .أعاله 224ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة  طابع صحي أو اجتماعي
  

سات الت ي تض من خدم ة عمومی ة ة بین المؤسّ صحّ السات مؤسّ ھیاكل و ل اتعتجمّ  شكیلیمكن ت :227المادة
  :أجلة من للصحّ 
  ،لمواطنینسات الصحیة مع احتیاجات اتشجیع تكییف المؤسّ  −
 وتعبئتھا،ة في مجال الصحّ إعادة توزیع كافة الوسائل المتاحة  −
 ، تكاملالشراكة وال أعمال تنفیذ −
 .سیما بالنسبة لألشخاص المعّوقین االجتماعي،الو الجواریة في المیدان الطبي عمالترقیة األ −

  
سات رھا المؤسّ كیفیات التنفیذ التي تقرّ  نّص علىاألھداف وت أعاله 225تحدّد االتفاقیة المذكورة  في المادة 

  .المعنیة
  

س  ات مؤسّ المب  رم ب  ین ھیاك  ل و  ك  ل ش  كل م  ن أش  كال اتفاقی  ة و عق  د خ  دمات الع  الج یخض  ع: 228الم  ادة
  .  ةف بالصحّ ة لترخیص من الوزیر المكلّ ة و األشخاص أو الھیئات األجنبیة للصحّ الصحّ 

  
  الصحي م اإلعــالمانظــ: السادس القســم

  
سمح بالحصول، ف ي ك ل وق ت، عل ى المعلوم ات الض روریة یلإلعالم الصحي  نظــاموضع ی: 229المادة 

  .مستویات إتخاذ القرار بالمنظومة الوطنیة للصّحةعلى كل مستوى من 
  

  . یرتكز نظام اإلعالم الصحي على التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم و اإلتصال
  

ونش اطات  ةالص حی یقظ ةف ي مج االت ال ، ال سیمامعطیاتلاإلعالم الصحي كال درج نظــامی:  230المادة 
یم االس  تراتیجیات تقی   البش  ریة و المادی  ة و المالی  ة قص  دة والتخط  یط القط  اعي و تس  ییر الم  وارد الص  حّ 

  .و یدرج، أیضا، الملف الطبي الوحید للمریض. الموارد بشكل مالئم و تكییفھا و تخصیص القطاعیة
  

الت  ي تس  اھم ف  ي تس  ییر  األخ  رىاإلع  الم  أنظم  ةم  ع اإلع  الم الص  حي العم  ل  ض  من نظـ  ـامی: 231الم  ادة
  .حسن سیرھا ة و فيلصحّ الوطنیة لمنظومة ال
  

 ي اإلع الم الص حّ  نظـ ـام تطبی قة ة العمومی ة والخاّص س ات الص حّ على ھیاك ل و مؤسّ  نتعیّ ی:  232المادة 
  .و تزویده بالمعطیات بشكل مستمر و منتظم مكوناتھ مختلفب
  

المعم ول وفق ا للتش ریع و التنظ یم مع مراعاة قواع د الس ریة اإلعالم الصحی نظــام یتّم تطبیق:  233المادة 
  .بــھما

 
 الص حة ض من مھ ام س اتھیاك ل و مؤسّ على مستوى  اإلعالم الصحي نظــام تسییرندرج ی:   234المادة 

  .و یكونون مسؤولین عنھ رؤساء المؤسسات
  

السریة و توفّر المعطی ات و ك ذا  مسؤولین على مستعملو المعطیاتواإلعالم الصحي  نظــامو مسیّریكون 
  .نظــامسالمة ال
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  .عن طریق التنظیمال سیما السیر و شروط الدخول إلى النظام ،ةالماد ھذه تحدّد كیفیات تطبیق

  
  
  
  

  لتدقیق فیھامؤّسســات الصّحــة وا ھیاكل و تقییــم: سابعالالقســم 
  

في بصفة منتظمة  الشروع ب والتدقیق فیھا ةالصحّ  مؤّسســات ھیاكل وأن یسمح تقییم یجب:  235المادة 
و الكلفة ضبط الالمردودیة و  تحسین نوعیة العالج  و قصد الممارسات المھنیة تسییر ریقدت تحلیل و

  .األمن الصحيوعروض العالج ة ونجاع
  

كذا  و القیام بتقییم داخلي لتسییرھا  و نشاطاتھا ةالصحّ مؤّسســات ھیاكل وعلى  یجب:  236المادة 
  .تقریرا تقییمیا داخلیاة لدیھا و تعدّ المستعمل الممارسات المھنیة

  
  .عن طریق التنظیممادة ھذه ال كیفیات تطبیق تحدّد 

  
 235المنصوص علیھ في المادة الداخلي ة المعنیة التقریر التقییمي سة الصحّ مؤسّ ترسل :  237المادة 

  :إلى ،أعاله
 ة،فة بالصحّ المكلّ التابعة للوزارة  ةالمختصّ المصالح  −
 .ھافی التدقیقة وسات الصحّ مؤسّ  تقییمالمكلفة ب وطنیةالالوكالة  −

  
و یتمثل ھدفھ في الحصول على تقدیر مستقل . ةمن مؤسسة الصحّ  طلبإجراء التدقیق ب تمّ ی:  238المادة 

ق مؤشرات ومعاییر ومراجع تتعلّ  بواسطةمؤسسة الالخدمات التي تقدمھا و كلفة نوعیة  تسییر و حول
  .ھامن لتشكّ تباإلجراءات والممارسات العیادیة الحسنة و نتائج مختلف المصالح والنشاطات التي 

  

الصّحة  مؤسسةو المكلفة بالصحةتنجز الوكالة التدقیق و ترسل تقریرھا إلى المصالح المختصة للوزارة 
  . المعنیة

  
  .ةطبیال یاتداباآلقواعد لمھنیة مطابقا یجب أن یكون تقییم الممارسات ال:  239المادة 

  
  .و التدقیق فیھا ةسات الصحّ مؤسّ ھیاكل و تقییم ب فةمكلّ  تنشأ وكالة وطنیة:  240المادة 

  
  .تحدّد مھام ھذه الوكالة وتنظیمھا وسیرھا عن طریق التنظیم 
  

  رابعالفصــل ال
  ةلصحّ الوطنیة لمنظومة ال تمــویـل

  
طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما ةلصحّ ل الوطنیةمنظومة لتضمن الدولة تمویال:241المادة 

عالجات و  و العالجات اإلستعجالیة و العالجات القاعدیة بأعمال الوقایة النفقات المرتبطة، ،السیماعنوانب
 .الطبي مھنیي الصّحة و البحثل الطبي تكوینالبرامج الصّحة و األشخاص في وضع صعب و 

 
م الع الج المق دّ  مص اریفبعن وان التغطی ة المالی ة لمس اھمة  الضمان االجتماعيتضمن ھیئات : 242المادة

م  ع  يتعاق  دعل  ى أس  اس  لص  ّحةالعمومی  ة ل مؤسس  اتالم  ن ط  رف  ذوي حق  وقھمللم  ؤّمن لھ  م اجتماعی  ا و
  .ةفة بالصحّ رة المكلّ االوز

 
ب رامج الوقای ة و  ة ف ي إط ار ب رامج اإلس تثمار وتشارك الجماعات المحلیة ف ي تموی ل الص حّ :243المادة 

  . ةمن أجل الصحّ ة یو التربة حفظ الصحّ 
  

  .ة بعنوان طب العملمجأعمال مبر ة في إطارسات اإلقتصادیة في تمویل الصحّ المؤسّ  تساھم :244المادة 
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ل الطب ي ف التكفّ تع ویض مص اری ة  بعن وانتشارك  التأمینات اإلقتصادیة في تمویل الص حّ   :245المادة 

 .الجسدیةباألضرار 
  

  .عن طریق التنظیم ةالماد ھذه تحدّد كیفیات تطبیق
  

 ض  من ةتموی  ل نفق  ات الص  حّ  المس  اھمة ف  ي اتالعالج   یمك  ن أن یطل  ب م  ن المس  تفیدین م  ن :246الم  ادة 
  .إحترام أحكام ھذا القانون

  
، ال س یما العالج ات الحصول عل ىأمام عائقا أن یشّكل یمكن ال  تمویل نفقات الصّحة المساھمة فيإّن عدم 

  .في حالة االستعجاالت
  

  .عن طریق التنظیم ةالماد ھذه تحدّد كیفیات تطبیق
  

ع  ن طری  ق  لص  ّحةة ض  من  ھیاك  ل  ومؤّسس  ات انش  اطات الص  حّ أعم  ال العالج  ات و  ح  دّد ت:247الم  ادة 
  .المھنیة للصّحة مدونة و تسعیر األعمال

  
  .عن طریق التنظیم ةالماد ھذه تحدّد كیفیات تطبیق

  
غی  ر تل  ك  ،الخ  دمات أس  عار ل م  ع ال  وزراء المعنی  ینال  وزیر المكلّ  ف بالص  ّحة باإلتص  ا ح  دّدی:248الم  ادة 

  .عمومیة و الخاّصةة السات الصحّ التي تقدّمھا مؤسّ  ،المتعلقة باألعمال و النشاطات الطبیة
  

  .ةلصحّ لالوطنیة لمنظومة لالمالي توازن العلى الدولة  سھرت:249المادة 
  

في  المرتبطة بھاوكذا النفقات  ةلصحّ الوطنیة لالمنظومة  المعبأة لتمویلالموارد تقدّم، سنویا،  :250ة الماد
  ".للصحةالحسابات الوطنیة "شكل حسابات تدعى 

  
  البـاب الخـامس

  ـةالصحّ یومھـن
  

  الفصـل األول
 ریفاتع

  
س  ة ك  ل ش  خص مم  ارس و ت  ابع لھیك  ل أو مؤسّ ة، بمفھ  وم ھ  ذا الق  انون، یقص  د بمھن  ي الص  حّ   :251الم  ادة

  . اأو یساھم في إنجازھھا أو یساعد فیخدمـة صحیـة ھ المھني نشاطفي  یقدّم ةصحّ لل
  

و تقنی  ة  الح الخارجی  ة ال  ذین یقوم  ون بمھ  امة المس  تخدمون الت  ابعون للمص  و یعتب  ر ك  ذلك مھنی  ي الص  حّ 
  .لمراقبة و التفتیشاووبائیة تحقیقات 

  
  . نة مھن الصّحة عن طریق التنظیممدوّ تحدّد

  
  الفصـل الثـاني

  ةشـروط ممـارسة مـھن الصحّ 
  

  

ّ  لممارسة القـواعـد المشتركـة: القسـم األول   ةمھـن الصحـ
  

  :تیةة للشروط اآلتخضع ممارسة مھن الصحّ : 252المادة 
  الحیازة على الجنسیة الجزائریة، −
 الشھادة المعادلة لھ،الحیازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو  −
 التمتّع بالحقوق المدنیة، −
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 ،المھنةممارسة  یتنافى مععدم التعّرض ألي حكم جزائي  −
 .ةصحّ العدم اإلصابة بعجز أو حالة مرضیة تتنافى مع ممارسة مھنة  −

  
  .  بھم ةالخاصّ  المھنةعمادة ة تسجیل أنفسھم في جدول صحّ یتعیّن على مھنیي ال

  
المذكورتین  2و الفقرة  5إلى  2من  المّطة 1الفقرة عالوة على شروط الممارسات المنصوص علیھا في 

  .الجنسیة األجنبیة لشروط الممارسة و العمل التي یحدّدھا التنظیم وة ذوأعاله، یخضع مھنیو الصحّ 
  :ة حسب أحد األنظمة اآلتیةتمارس مھن الصحّ : 253المادة 

 یس  یّره ةللص  حّ العمومی  ة  س  اتالمؤسّ  و اإلدارات وف  ي الھیاك  ل  و متعاق  دأ فبص  فة موّظ   −
  ،القانون األساسي العاّم للوظیفة العمومیة

طبق  ا  أو إجتم  اعيأو ذات ط  ابع ص  حي  الص  ّحة س  اتمؤسّ ھیاك  ل وبص  فة متعاق  د ف  ي  −
 للتشریع و التنظیم المعمول بھما،

 .ةبصفـة حـرّ  −
 

  .مھنتھ تحت ھویتھ القانونیةة ممارسة على مھني الصحّ  یتعیّن:254المادة 
 

بصفة  حبرمأو / و ال یمكنھ ممارسة نشاط تكمیلي و . و یتعیّن علیھ تكریس كل نشاطاتھ للمھام المسندة إلیھ
و فنیة  ة مھما كانت طبیعتھ، باستثناء نشاطات التكوین و التعلیم و البحث أو نشاطات علمیة و أدبیةحر

 .المعمول بھماتمارس طبقا للتشریع و التنظیم 
 

  .المھني أو/ر الطبي وو یجب أن یلتزم بالسّ . ة مھنتھ بصفة شخصیةمھني الصحّ  مارسی :255المادة 
  

ل علیھا أحد أعض اء المعلومات التي تحصّ ل بمریض یجب توزیع ون ضمن فریق للتكفّ خل المھنیعندما یتدّ 
  .  لمریضفي مصلحة ا الفریق على كافة األعضاء اآلخرین

  
ة ال ذین یمارس ون ف ي ستخدمي الص حّ و ھو إجباري بالنسبة لجمیع م. التكوین المتواصل حقّ : 256المادة 

  .ةصحّ سات الھیاكل و مؤسّ 
  

س  ات العمومی  ة ة ال  ذین یمارس  ون ف  ي الھیاك  ل  و المؤسّ و ھ  و عل  ى ع  اتق الدول  ة بالنس  بة لمھنی  ي الص  حّ 
  . ةللصحّ 

  
ال سیما التكوین ، ة، بسببة حرّ ة الذي یمارس بصف، بصفة مؤقتة، مھني الصحّ تعویضیمكن : 257المادة 

  .أعاله 252، وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة أو العطلة أو عطلة األمومة أو لسبب صحي
  

عھ دة دائم ة ف ي  عن دما یك ون ف ي، من أجل ضمان إس تمراریة الخدم ة العمومی ة، و یمكن أیضا، إستخالفھ
 ة المس تخلف،، یمارس مھن ي الص حّ و في ھذه الحالة.خالل مدة العھدةطنیة أو في جماعة إقلیمیة سة ومؤسّ 

  .و یبقى مسؤوال عن نشاطاتھ تحت ھویتھ القانونیةمھنتھ 
  

  .المذكورة في الفقرة أعاله )العھدات( ھدة العتھي مدة االستخالف بانتھاء تن
  

  .عن طریق التنظیم ةالماد ھذه تحدّد كیفیات تطبیق
  

وف ي عطل ة  المنّظمة ل یالفي المناوبات  ، كل فیما یخصھ،المشاركة ،ةي الصحّ یمھنیجب على : 258المادة
  . ة و الصیدلیاتالعمومیة والخاصّ  ةالصحّ مؤسسات و ھیاكل  نھایة األسبوع وفي أیام العطل على مستوى

 
الھیاك ل ، عند الحاجة، بالقیام بمناوبات عل ى مس توى ذین یمارسون بصفة حرةیلزم الممارسون الطبیون ال

  . ةالعمومیة للصحّ 
  

  . التنظیمالتي یحدّدھا للكیفیات  وفقا على تأدیة المناوبة ةو یتقاضون أجر
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 تحت طائلة عقوبات تأدیبیة المھنیة مدونة و أسعار األعمال إحترام ةیجب على مھنیي الصحّ : 259المادة 
  .منصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما

 
  :الثــانيالقســم 

 ّ   ـةالقــواعد الخــاّصة بممارســة مھـنـیي الصحـ
  

واھم، وصف ة المؤّھلون لممارسة مھامھم و في حدود مؤّھالتھم، دون سو الصحّ یمكن مھنی: 260المادة 
  .صیدالنیة إستكشاف و موادتشخیص و عالج و أعمال

  
  .لوصفلممارسات الحسنة العلیھم السھر على احترام تعیّن وی

  
أو ممارسة  /بوصف مواد صیدالنیة والمرخص لھم الصحة   مھنیي األخرى منفئات التحدّد :261 ادةالم

  .فحوصات وإجراءات ومناھج عن طریق التنظیم
  

، والبرامج و األعمال التي یحدّدھا الوزیر الوطنیة للصّحةتنفیذ السیاسة ة بف مھنیو الصحّ یكلّ  :262 المادة
  .المكلّف بالصحة

  
، عالوة على إلتزاماتھ القانونیة األساسیة            على مھني الصحة الممارس الطبي تعینی: 263المادة 

 :بـ القیام ،و التنظیمیة
الصحیة باآلثار الثانویة غیر المرغوب فیھا عند إستعمال  اتالتصریح للسلط −

 األدویة،
حدث ناتج أو ممكن أن ینتج عن  خطر أوذي  حدث بكلّ الصحیة إخطار السلطة  −

 الوقایة، المستلزمات الطبیة لغرض التشخیص أو العالج أو استعمال
امة السّ   آلثارلسلطة الصحیة بحاالت التسّممات الحادة أو المزمنة  و ال التصریح −

 ،تركیبیةمنتوجات أو مواد طبیعیة أو الناتجة عن المحتملة أو المثبتة 
الصیدالنیة و  وادي وتقییمي حول اإلستعمال الجیّد للمالمشاركة في كل عمل إعالم −

 . لیقظة بخصوص المواد الصیدالنیة و العتادل لجوءال
 مسك الملف الطبي للمریض و تحیینھ، −
 .األخذ في الحسبان كلفة تقدیم الخدمات −

  
التشخیص ي تتعلّق باإلستكشاف و الخدمات التإطار الصحــة في  يمھـنـی تعیّن علىی : 264المادة 

  .بھا ونفي ملف المریض األعمال التي یقوم تدوینالعالج و
  

و التنظ  یم  ات الس  لطة العمومی  ة طبق  ا للتش  ریعالص  حة االمتث  ال لتس  خیر يعل  ى مھنی   یتع  ین: 265الم  ادة 
  .المعمول بھما

 
  .بناء على وصفة طبیة صیدالنیة إالّ المواد الصیدلي ال قدّمییمكن أن ال  :266المادة

  
  .ف بالصّحةیحدّد قائمتھا الوزیر المكلّ  المواد التي، بعض طبیة ، دون وصفةقدّمأنّھ، یمكن أن یغیر 

  
ف ي إع الم الم رتفقین و نص حھم و مت ابعتھم وت ربیتھم  ش اركیضمن الصیدلي خدمات مرتبطة بالصحة و ی

  .استعمال األدویة الجنیسة الحث علىالذاتي و بتثبیط العالج العالجیة السیما 
  

  : ة المكلفین بتنفیذ الوصفات الطبیة الصحّ  يیمنع على مھنی: 267ادة الم
 ،المذكورةالوصفات  غییرت -
 .وصف مواد صیدالنیة -

  
  : عـلى مھنیي الصحة نتعیّ ی:268المادة 
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بتق  دیم أعم  ال وقائی  ة و استكش  افیة و عالجی  ة األكث  ر مالءم  ة و ھالتھم، م  ؤحس  ب  العم  ل -
  الضامنة ألفضل أمن صحي،المعالجات المعترف بفعالیتھا و 

االس  تعانة،  ف  ورا،  بت  دّخل مم  ارس طب  ي عن  د وق  وع أو احتم  ال وق  وع مض  اعفات أثن  اء  -
 ،ممارسة نشاطاتھم

 ،المرجوةالعالجیة غیر متكافئة مع الفائدة  ألخطارعدم تعریض المریض  -
تنفیذ كل الوسائل الموضوعة تحت تص رفھم م ن أج ل ض مان حی اة كریم ة للمرض ى ، ال  -

 .أوالئك المصابون بأمراض خطیرة ال یرجى شفاؤھاسیما 
  

ة من قانون سات العمومیة للصحّ المؤسّ الھیاكل و یستفید مھنیو الصحة الذین یمارسون في : 269المادة
ة لھم و كذا خصوصیة المھّمة خولم مع طبیعة المھام و النشاطات المئالتعویضي منظام و  أساسي خاص
  .ةللصحّ سة العمومیة المسندة للمؤسّ 

  .عن طریق التنظیمكیفیات تطبیق ھذه المادة  حدّد ت
  

م  ن األم  ن و مھ  امھم، ممارس  ة  ،بمناس  بةةالصحّ س  ات مؤسّ لھیاك  ل و یس  تفید مھنی  و الص  حة  :270الم  ادة 
  .طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما ضد كل أشكال العنف حمایة الدولة

  
، على كل ماالمعمول بھو التنظیم بات المنصوص علیھا في التشریع یمنع، تحت طائلة العقو:  271المادة 

و        ، في إطار مھامھ، ھدایا مباشرة أو عن طریق شخص وسیط قبلمھني الصحة أن یطلب أو ی
  .أو إمتیازات مھما كانت طبیعتھا و مكافآت تبرعات

  
  ثالثالفصــل ال

  الممــارسة غــیر الشــرعیة لمھــن الصحــة
  

 ف  ي المح  دّدةالممارس  ة  ّش  روطم  ن ال یس  توفي  مھن  ة الص  حة ك  لش  رعیة م  ارس بص  فة غی  ر ی:272الم  ادة
  .التشریع و التنظیم المعمول بھما

  
  :جراحة األسنان أو الصیدلة الطب أویمارس بصفة غیر شرعیة  :273المادة 

اح أس نان أو ص یدلي دون أن تت وفر فی ھ كل شخص یم ارس نش اط طبی ب أو ج رّ  -
 المحدّدة في ھذا القانون أو خالل مدّة المنع من الممارسة،الشروط 

اح حت  ى بحض  ور طبی  ـب أو ج  رّ  ھادونب   وأ مكاف  أةع  ادة مقاب  ل  ق  ومك  ل ش  خص ی -
م ن خ الل أعم ال شخص یة أو فح وص ش فویة أو  تقدیم دواءإعداد تشخیص أو بأسنان 

دة كتابیة أو عن طریق أسلوب آخر كیفما كان نوعھ دون أن تتوفر فی ھ الش روط المح دّ 
 في ھذا القانون،

 م مس اعدتھ لألش خاص الم ذكورینیق دّ  وكان حائزا عل ى الش ھادة المطلوب ة من كل -
 ھم،كون شریكا لفي الفقرات أعاله أو ی

م ن  رّخص لھ اغی ر م  ةحّ ص للخاّص ة س ة أو مؤسّ  كل شخص یم ارس ف ي ھیك ل -
 .ةف بالصحّ ر المكلّ یالوز

  
أو  أو تخزینھا أو إیداعھاممارسـة غیر شرعیة للمھنة، كل عملیـة بیع األدویة تبر شبیھة بتع: 274المادة 

أو توفیرھا على الطریق العمومي أو في أماكن أخرى غیر مرّخص بھا من قبل الوزیر المكلّف  عرضھـا
  .بالصحة، التي یقوم بھا أّي شخص ولو كان حائزا على شھادة صیدلي

  
ة الذي تّم تعلیق حقّھ في ممارسة المھن ة تق دیم فحوص ات و تحری ر یمنع على كل مھني الصحّ :275المادة 

تق  دیم أدوی  ة لتطبی  ق ع  الج أو إس  تعمال أّي أس  لوب عالج  ي ت  ابع للط  ب أو جراح  ة وص  فات و تحض  یر و 
  .األسنان أو الصیدلة

 
  ممارسة نشاط التفتیش: الفصل الّرابع
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في التش ریع   االشرطة القضائیة المنصوص علیھدون المساس بالصالحیات المخولة لضبّاط : 276المادة 
و  س لك مفتّش ین م ؤّھلین لبح ث،لصحةللوزارة المكلفة با ةتابعاللدى المصالح الخارجیة  ، ینشأ ھالمعمول ب

  .الصحة في مجاللفات للقوانین واألنظمة نة المخامعایّ 
  

 :أمام الجھة القضائیة المختصة قبل شروعھم في عملھم یؤدّي المفتشون الیمین:277المادة 
أمانة و إخالص و أن أراعي في كل األحوال الواجبات التي أقسم با  العلي العظیم أن أؤدي عملي بكل "

  ."یفرضھا علي القانون و أحافظ على أسرار مھنتي
  

 :بما یأتي ،ال سیماشون ف المفتیكلّ : 278المادة 
  ،المعمول بھا ة مع األحكام القانونیة والتنظیمیةمراقبة تطابق ممارسة مھن الصحّ  -
 والتنظیمیة،ھر على مطابقة المحالت والتجھیزات مع المقاییس والشروط القانونیة السّ  -
ة أو المؤسسات والھیئات و ك ل مك ان آخ ر تم ارس فی ھ نش اطات الص حّ و  مراقبة الھیاكل -

و أ ھ  انیو تخزأ ھاو ش  حنأ ھاداریس  تإو ھا أقیو تس  وّ إی  داعھا أو أحة م  واد الّص  إنت  اج  ی  تّم فی  ھ
 ،ھالیتحلّ 

ت و غیرھ  ا م  ن المق  اییس الص  ادرة ع  ن علیم  اة تنفی  ذ ب  رامج الص  حة و التحال  مراقب  ة  -
 لطات الصحیة،السّ 

 ة،مؤسسات الصحّ ھیاكل و  األمن الصحي في و مراقبة شروط حفظ الصّحة -
 .ةلصحّ لالعمومیة سات مؤسّ الھیاكل و لأعمال التسییر لالمالیة و  عملیاتالو  ریسال مراقبة -
  

ر المھن ي و یمك نھم، خ  الل ممارس ة مھ امھم، القی ام تلقائی ا بأخ ذ عیّن  ات المفتش ون بالّس یل زم : 279الم ادة 
  . وحجز الوثائق التي من شأنھا تسھیل تأدیتھم لمھامھم

  
  .ترفق العیّنات والوثائق بالمحضر ویمكن إرجاعھا عند نھایة التفتیش

  
 
 

من السلطة الخاضعین لھا، االس تعانة بمھنی ي  موافقةن و بولمفتشاعند ممارسة مھامھم، یمكن : 280المادة
  . الصحة الخبراء

  
ق ة بالص حة، یع دّ المفتش ون في حالة معاینة أیّة مخالف ة لألحك ام التش ریعیة و التنظیمی ة المتعلّ : 281المادة 

  .محضرا
  

  .االستالمبشعار ع علیھ المخالف وتسلم لھ نسخة مقابل اإلیحّرر المحضر خالل انعقاد الجلسة ویوقّ 
  

یش ار إل ى ذل ك ف ي المحض ر و  علی ھ،عندما یحّرر المحضر في غیاب المعني أو ف ي حال ة رف ض التوقی ع 
  . تسلم نسخة منھ للمعني مع إشعار باالستالم

  
  :ة و یتضّمنحالر خال من كل زیادة أو شطب أو إیكون المحض

  والمعاینات المادیة المسّجلة،المنجزة  تواریخ وأماكن التحریات -
 ھویّة المفتش، -
جوع إل ى األحك ام التش ریعیة والتنظیمی ة المطبق ة المخالفة التي تّمت معاینتھا بالرّ  -

 في ھذا المجال،
 .اإلجراءات التحفّظیة المتخذة، عند االقتضاء -
 

  .التابع لھا المختصةة إلى السلطره حرّ ی ذيرسل المفتش المحضر الی
  

علیھا بإحدى العقوبات الجزائیة المنصوص علیھا  امعاینتھا معاقبت عندما تكون المخالفة التي تمّ غیر أنّھ، 
  .إقلیمیافي الباب الثامن من ھذا القانون، یجب أن یرسل المفتش المحضر إلى الجھة القضائیة المختصة 
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الت  ي یش  رف علیھ  ا أو  و الھیئ  ات یمن  ع عل  ى المفتش  ین القی  ام بمراقب  ة الھیاك  ل والمؤسس  ات: 282الم  ادة 
  .أشخاص تربطھم بھم صلة القرابةأولیاؤھم أو رھا یسیّ 

  
أن تكون لھم مص الح مباش رة أو غی ر  مھنتھمالموالیة لتوقفھم عن ممارسة  تینسن )02(و یمنع علیھم لمدة 

  .طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما مباشرة في المؤسسات التي خضعت لمراقبتھم
  
 
 
 
  خامسالفصــل ال
  بالخدمة المدنیةاألحكـام المتعلّقة 

  
فبرایر سنة  11خ في المؤرّ  10-84ألحكام القانون رقم یخضع الممارسون المتخّصصون، :283المادة 
  . بالخدمة المدنیةو المتعلق  1984

 
لخدمة لممارسة النشاط الخاضع لالضروریة  التدابیر التحفیزیة تضعو  المادیة تضمن الدولة الوسائل 

  .حسب كیفیات یحدّدھا التنظیم الجنوب و الھضاب العلیا والیات في ، ال سیماالمدنیة
  

سات العمومیة المؤسّ الھیاكل و صون الخاضعون للخدمة المدنیة في المتخصّ الطبیون یعیّن الممارسون 
  .تي یحدّدھا الوزیر المكلّف بالصحةاألولویات ال، حسب للصّحة

  

ص ات المعنی ة و كیفی ات أداء الخدم ة المدنی ة و ك ذا التخصّ ، ال س یما قائم ة كیفیات تطبیق ھذه الم ادة حدّد ت
  .عن طریق التنظیم التدابیر التحفیزیة المرافقة

  
الھیاكل و إلتزام الخدمة المدنیة ب أداءیتعیّن على الممارسین الطبیین المتخصصین : 284المادة 

  :ة قبلالمؤّسسات العمومیة للصحّ 
  ،أن یترشحوا لمسابقة أستاذ مساعد-
  الصّحة، ھیاكل ومؤسساتفي  یلتمسوا توظیفا أن -
-  ّ  .أن یمارسوا بصفة حرة

  .الخدمة المدنیة عن طریق التنظیم أداءتحدّد قائمة التخّصصات المعنیة و كذا كیفیات 
  

  سادسالفصل ال
  ممارسة الطب الشرعي

  
بحاالت العنف التي  ة إعالم، خالل ممارسة مھامھم، المصالح المعنیةیتعیّن على مھنیي الصحّ :285المادة 

و  ص المسنونالقّصر و األشخالنساء و األطفال و المراھقون  ال سیما ا ،اطلعوا علیھا و التي تعرض لھا
  .و الحریةسلیباألشخاص و األھلیة و عدیم

  
الجروح طبیب إثبات األضرار و  على كل تعینفي حالة استعمال العنف على شخص ما، ی :286المادة

وفقا  یحدّد نسب العجز واألضرار األخرى طبیب متخّصص في الطب الشرعي. شھادة وصفیة وإعداد
  .للتشریع و التنظیم المعمول بھما

  
  .  المعمول بھما التنظیم المحددة في التشریع و كیفیات،وجوبا،حسب الكل جرح مشبوه عن یجب التصریح 

  
یمثّل خطرا  منتقلفي حالة وفاة مشبوھة أو عنیفة أو وفاة في الشارع و في حالة وفاة بمرض : 287المادة 

كبیرا على الصّحة العمومیة، ال یسلّم الطبیب المعني إّال شھادة إلثبات الوفاة ویُخطر السلطات المختصة 
  .بھاالمعمول  التنظیمیة للقیام بالفحص الطبي الشرعي للجثّة مع إحترام اإلجراءات

  

lenovo
Highlight
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في الھیاكل اإلستشفائیة العمومیة طبیب شرعي تعینھ السلطة  یقوم بالتشریح الطبي الشرعي:288المادة 
  .القضائیة المختصة

  
للبحث  لغایة علمیةیجري الطبیب الشرعي تشریح الجثة في الھیاكل اإلستشفائیة العمومیة  :289المادة 

األب ،األّم، : موافقة الكتابیة لذوي حقوق المتوفى البطلب من طبیب متخّصص و بعد  عن أسباب الوفاة، 
  .الشرعي ممثلو الأالّزوج، األبناء، اإلخوة، األخوات 

  

علمي، یجب  غرضلأو الشرعي  التشریح الطبيفي إطار  على جثةعند القیام بأي نزع : 290المادة
  .إلى ما كانت علیھ الجثّة بصفـة الئقـةعادة الطبیب الذي قام بالنزع من إیتحقّق أن
  

ة من بولّرف علیھا و غیر المطغیر المتعبتشریح الجثث  ،یمكن القیام لغایة بیداغوجیة و علمیة:291المادة
تحت المختص إقلیمیا  ماالنائب العضعھا مكن، قانونا، أن یطرف أسرھا في اآلجال المحدّدة و التي ی

  .المراكز المرجعیةتصرف 
  

أكثر الصّحة على مستوى مصلحة حفظ الجثث لمؤّسسة  مان المتوفىاإلحتفاظ بجثال یمكن : 292المادة 
) 15(عشر المختص إقلیمیا تمدید ھذا األجل بخمسة  و یمكن النائب العامّ  .یوما) 15(من خمسة عشر 

حدّد عن طریق تكیفیات أن یقّرر بشأن مآل الجثمان وفق علیھ و بعد انقضاء ھذا األجل، یجب . یوما
  .مالتنظی

  
حسب كیفیات تحدّد عن ھا طبیب عدّ الدفن، إالّ على أساس شھادة طبیة  إلثبات الوفاة یتّم ال ی:293المادة 

  .تنظیمطریق ال
  

نموذج تعدّه اإلدارة المختّصة، سبب أو أسباب الوفاة و عند اإلقتضاء حسب المحّررة  تبیّن ھذه الشھادة،
  .تضمن سریتھامعلومات مفیدة للصّحة العمومیة وفق شروط 

  
  
  
  

  البـــاب الســادس
  المواد الصیدالنیة

  و
  المستلزمات الطبیة

  
  الفصل األول 

  أحكام عامة
  

الحص ول  تض من تس ھیلو  المس تلزمات الطبی ةالدولة على ت وفیر الم واد الص یدالنیة و  تسھر: 294المادة
  . ، في كل وقت و في كل مكان من التراب الوطنيالمستلزمات األساسیة منھا المواد وى عل

  
و  عل  ى احت  رام مقتض  یات الفعّالی  ة واألم  ن و النوعی  ة ف  ي مج  ال ص  نع الم  واد الص  یدالنیةك  ذلك وتس  ھر 

  .و استیرادھا وتصدیرھا و توزیعھا و توفیرھا المستلزمات الطبیة
  
وترقی ة ال دّواء  ةعلى االستعمال الحسن للدّواء، السیما من خ الل عقلن ة الوص ف ، عالوة على ذلك،وتسھر 

  .الجنیس
  

تق   وم الدول   ة، عب   ر ت   دابیر تحفیزی   ة، بت   دعیم اإلنت   اج ال   وطني وتش   جیع البح   ث والتط   ویر :  295الم   ادة
  . ، السیما بترقیة االستثمار في ھذا المجالیننیالصیدال

  
  ثانيالفصــل ال

  تعــاریف مبــادئ و
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  :مفھوم ھذا القانون الصیدالنیة فيبالمواد  ،یقصد :296المادة 
 األدویة، -
 الكواشف البیولوجیة، -
 المواد الكیمیائیة الخاصة بالصیدلیات، -
 المواد الجالینوسیة، -
 النوكلید اإلشعاعي و ھو النظیر اإلشعاعي، -
نوكلی  دات إش  عاعیة ف  ي اإلض  مامة وھ  ي ك  ل مستحض  ر ن  اتج ع  ن إع  ادة تش  كیل أو تركی  ب م  ع  -

 المنتوج الصیدالني النھائي،
 السلف و ھو كل نوكلید إشعاعي یسمح بالوسم المشع لمادة أخرى قبل تقدیمھا لإلنسان، -
 . كل المواد أو المستلزمات األخرى الضروریة للطب البشري -

  
 :القانون ھذا مفھوم في، بالدواء یقصد: 297المادة 

 أو البشریة األمراض من وقائیة أو عالجیة یاتخاصّ  على یحتوي لكونھ یعرض تركیب أو ةمادّ  كل - 
 وظائفھا استعادة أو طبي بتشخیص القیام قصد للحیوان أو لإلنسان وصفھا التي یمكن المواد وكل الحیوانیة
  وتعدیلھا، تصحیحھا أو لعضویة

ّ  توضیب وفق مویقدّ  مسبقا ریحضّ  صیدالني اختصاص كل -   ة،خاصّ  بتسمیة ویتمیّز صخا
 ونفس) الفاعلة( الفاعل )المبادئ( المبدأ  من والكمیة النوعیة التركیبة ىنفس عل ریتوفّ  جنیس دواء كل -

 لبیولوجي لتكافئھا نظرا المرجعي مع المنتوج و المتعاوض جدیدة استعمال دواعي دون الصیدالني كلالشّ 
  البیولوجي، للتوفر مالئمة بدراسات المثبت

  كل منتوج بیو عالجي تكون مادتھ الفاعلة مصنوعة انطالقا من مصدر حیوي أو مشتقة منھ، -
  بیو عالجي مرجعي،   كل منتوج بیو عالجي مماثل فیما یخص الجودة و األمن و الفعالیة لمنتوج -
  طبیة، الوصفة تنفیذ صیدلیة في فوریا یحّضر وصفي مستحضر كل -
 غیاب بسبب األدویة دستور بیانات وحسب طبیة وصفة اءعلىبن محّضر استشفائي مستحضر كل -

 لمریض لوصفھ ھالموجّ ة وصحی مؤسسة صیدلیة في أومالئم متوفر جنیس دواء أو صیدالني اختصاص
  مرضى، ةعدّ  أو
ني الوط لّ سب بیانات دستور األدویة أو الّسجكل مستحضر صیدالني لدواء یحّضر في الصیدلیة ح -

  مباشر للمریض،   للتقدیم ال لألدویة و الموّجھ
 ثابت مستحضر أوكل كیمیائي منتوج كل أو بسیط ارعقّ  كل بكونھا معّرفة مقّسمة صیدالنیة ةمادّ  كل -

 التي الصفة بنفس تقسیمھ تضمن التي صیدالنیة مؤسسة قبل من سلفا والمحضر األدویة دستور في وارد
 االستشفائیة، الصیدلیة أو الصیدلیة بھا تقوم
 على المناعي دللرّ  ومكتسب خاصّ  تعدیل إحداث أو لتحدید ھموجّ  منتوج كل وھو الحساسیة كاشف كل -  

 للحساسیة، مثیر عامل
 قصد أو أوسلبیة فاعلة مناعة إحداث قصد نسانإلل تقدیمھل ھموجّ  عامل كل وھو أومصل أوسمیّن كللقاح - 

 المناعة، تشخیصحالة
 ةعدّ  أو إشعاعي نوكلید على یحتوي والذي اإلنسان لدى لالستعمال جاھز إشعاعي صیدالني منتوج كل -  

 إشعاعیة، نوكلیدات
 م،الدّ  من مشتق ثابت منتوج كل -
 الصفاقیة، التصفیة محالیل أو الكلى تصفیة مرّكز كل - 
  .الطبیة الغازات - 

  
   :أیضا لألدویة تكون مماثلة

 یستعمالن في المعالجة بالنباتات،كل مادة نباتیة أو مستحضر على أساس نباتات  -
التي تحدّد عن ة بمقادیر و تركیزات تفوق تلك حفظ الصحة و التجمیل التي تحتوي موادا سامّ  منتجات-

  ،التنظیم طریق
  البشریة، للصحة مفیدة خاصیات تمنحھا موادغیرغذائیة على تحتوي التي الحمیویة التغذیة منتجات-
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 بإضافة األولیة خصائصھا على طرأ طبیعي غیر لتعدیل تتعرضّ  أوجسیمات وراثیا لةالمعدّ  الجسیمات-
  . اللقاحات أو األدویة إنتاج أو العالج في تستعمل والتي تعویضھ أو حذفھ أو األقل واحدعلى جین

  
ه، ع الأ 297دواء كم ا ھ و مح دّد ف ي الم ادة ك ّل  ،مفھ وم ھ ذا الق انون ف ي ،مقلّ دیقص د ب دواء  :298المادة 

  :التقدیم بالنسبة  خطأ فيیتضمن 
ھویتھ، بما في ذلك رزمھ و وسمھ، إسمھ أو تكوینھ، و یخّص ذلك كل واحد من مكّونات ھ بم ا ف ي ل -

 ھذه المكّونات، مقدارذلك السواغات و 
 مصدره، بما في ذلك صانعھ، بلد صنعھ أو بلد منشأه،ل -
 .بمسارات التوزیع المستعملة تاریخھ، بما في ذلك الترخیصات و التسجیالت و الوثائق المتعلقةل -
  
ھذا القانون كّل تجھی ز أو جھ از أو أداة أو منت وج، باس تثناء  ،في مفھوم ،یقصد بمستلزم طبي: 299المادة 

المنتوجات ذات األص ل البش ري، أو م ادة أخ رى مس تعملة لوح دھا أو باالش تراك، بم ا ف ي ذل ك الملحق ات 
   :  اآلتیة لألغراض اإلنسان لدى الستعمالھ لسیره و الموجّ  في تدخل التي والبرمجیات

 إعاقة، أو جرح تعویض أو منھ التخفیف أو معالجتھ أو ومراقبتھ أ منھ الوقایة أو مرض  تشخیص  -
 أوتعدیلھا، تعویضھا أو فیزیولوجیة أوعملیة تشریح دراسة - 
، التي ال یمكن الحصول على العمل الرئیس ي المرغ وب فی ھ ف ي أو لإلنجاب الطبیة المساعدة في مالتحكّ  - 

عل  ى جس  م اإلنس  ان ع  ن طری  ق وس  ائل ص  یدالنیة أو مناعی  ة و ال ع  ن طری  ق األی  ض ب  ل و یمك  ن أن ت  تم 
  .  الوظیفة عن طریق مثل ھذه الوسائل

  
ف ي الط ب البش ري ھ ي المدّونات الوطنیة للمواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبی ة المس تعملة : 300المادة

  .المسّجلة أو المصادق علیھا والتي یتّم تحیینھا بصفة منتظمة وادلمصنّفات التي تضّم كافة الما
  

للم واد الوطنی ة  ةالمدّون  نبثق ة م نأو الصیدالني م/و اإلستشفائي مدّونات المواد الصیدالنیة ذات اإلستعمال
  .  المنصوص علیھا في الفقرة أعالهالصیدالنیة 

  
  .المدّونات الوطنیة و اإلستشفائیة و تحیینھا عن طریق التنظیم تحدّد كیفیات إعداد

  
ألدوی ة األساس یة ا،ال س یما جّل الوطني لألدویة ھ و المص نّف ال ذي یض ّم الص یّغ التركیبی ةالسّ  :301المادة

  .الجاھزة لالستعمال التي تـّم التأّكد من جودتھا ونجاعتھا وأمنھا وانعدام أضرارھا
  

عل ى  ناتھ ا ودوی ة و مكوّ ألعل ى اة المطبق  خص ائصالال ذي یض ّم  ّس جلّ ھ و ال دویةألادس تور: 302المادة 
 ی یمتجریبھ ا وتحلیلھ ا بغ رض ض مان مراقبتھ ا وتق والتعّرف علیھ ا  مناھجلزمات الطبیة وكذا بعض المست

  .نوعیتھا
  

قائم ة الم واد الص یدالنیة والمس تلزمات ف بإعداد ف بالصحة، لجنة تكلّ تنشأ لدى الوزیر المكلّ : 303المادة 
 .دویةألادستورجّل الوطني لألدویة والطبیة األساسیة وتحریر السّ 

  
  .و سیرھا عن طریق التنظیم و تنظیمھاالمنصوص علیھا في الفقرة األولى أعاله اللجنةتحدّد تشكیلة 

  
  : لثالفصــل الثــا

  المــؤّسسات الصیــدالنیة
  

المنص وص علیھ ا ف ي الق انون  القانونیة الصیدالنیة ھي شركة منّظمة وفق األشكالالمؤّسسة : 304المادة 
و  ة ص یادلة یس توفون ش روط التأھی ل المھن يالتجاري، تكون إدارتھا التقنیة تحت مسؤولیة صیدلي أو ع دّ 

  .المحدّدة عن طریق التنظیم الممارسة
  

  .لوزارة المكلفة بالصحةلمختصة لمصالح االإلعتماد من المؤّسسة الصیدالنیة تخضع 
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 سات إنتاج و اس تغالل و اس تیراد و تص دیر و توزی ع بالجمل ةسات الصیدالنیة ھي مؤسّ المؤسّ :305المادة 
  .مواد صیدالنیة و مستلزمات طبیة موجھة للطب البشري

  
فی ھ عل ى األق ل إح دى العملی ات  ر عل ى ھیك ل ت تمّ و أن تت وفّ  داوالم ھ ذه ض من وف رة ت أن یھ اعل   و یجب 

  .هأعال 304الشروط الواردة في المادة  و تستوفيمن ھذا القانون  308و  307ادتین المذكورة في الم
  

  .عن طریق التنظیم سات الصیدالنیةالمؤسّ  ق ھذه المادة، ال سیما شروط إعتمادتحدّد كیفیات تطبی
  

ال  دواء  ف  ي  تس  جیل  مق  ّررأو ح  ائزة عل  ى /یج  ب أن تك  ون المؤسس  ة الص  یدالنیة مس  تغلة و: 306الم  ادة 
أو المس  تورد طبق  ا للش   روط /المص   نوع و المنت  وج الص  یدالنيو ج   ودة ة وف  ر قص  د ض  مان، الجزائ  ر

  . أعاله 305المنصوص علیھا في المادة 
  

تحض  یر عملی  ات  ،التنظ  یموفقا لكیفی  ات و ش  روط یح  دّدھا ،س  ات عمومی  ةتس  ند إل  ى مؤسّ : 307الم  ادة 
المعدّل ة أو غی ر المعدّل ة و الفیروس ات  واستیراد وتوزیع وتصدیر اللّقاحات وأمص ال الم داواة و الّس مینات

مختلف المواد الت ي أص لھا جرث ومي وغی ر المح دّدة  ،المخفّفة أو غیر المخفّفة و البكتیریات و على العموم
و ك ذا كواش ف  و الم داواةأي یمكن اس تعمالھا ب أي ش كل ك ان ف ي التش خیص والمعالج ة الوقائی ة یا التئكیما

  . الحساسیة
  

تحدّد تعاریف إنتاج المواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة و قواعد الممارسات الحسنة : 308المادة 
و الیقظة بخصوص العتاد و  الصیدالنیةلصنع المواد الصیدالنیة و تخزینھا و توزیعھا و تقدیمھا و الیقظة 

  .ریف وضعھا في السوق عن طریق التنظیمكذا تع
  

  :األمنیةو التقنیة و  اإلداریةیخضع للمراقبة : 309المادة 
یبھا وتحویلھ  ا و ض  وص  نعھا و تو ؤثرة عقلی  اأو الم  / إنت  اج الم  واد واألدوی  ة ذات الخص  ائص المخ  دّرة و -

  ،ھا واقتناؤھا وحیازتھاوتوزیعھا والتنازل عنھا وتسلیم عرضھا إستیرادھا وتصدیرھا و
  .ؤثرة عقلیاأو الم/ أجزاء النباتات ذات الخصائص المخدّرة و وأالنباتات استعمال  -
  

  .د كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدّ 
  

  رابعالفصل ال
  الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة

  
  ".الوكالة" أدناه التي تدعىو  الصیدالنیة للمواد وطنیة وكالة تنشأ: 310المادة 

  

تتمتّع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي،  سة عمومیة ذات تسییر خاصّ الوكالة مؤسّ : 311المادة
  .ةحّ ع تحت وصایة الوزیر المكلّف بالصتوض

 

والمستلزمات  المواد الصیدالنیةفي مجال تسجیل ة خدمة عمومیة مھمّ ، ال سیما الوكالةمن تض :312المادة
  .الطبیة ذات اإلستعمال البشري و المصادقة علیھا و مراقبتھا

  

  .وسیرھا عن طریق التنظیم ھاتنظیموالوكالة ھذه  مھام دّ حدت
  

  
  
  
  

  .تسّجل اإلعتمادات الضروریة لتأدیة مھام الوكالة في میزانیة الدولة :313المادة 
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  :ا یأتيللوكالة، ال سیما ممّ تتأتى الموارد المالیة 
  

  اإلعانات المسّجلة في میزانیة الدولة، -
اإلیرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، السیما اإلتاوات المتأتیة من تسجیل المواد الصیدالنیة والمستلزمات  -

  و المصادقة علیھا و اإلشھار لھا، طبقا للتشریع   والتنظیم المعمول بھما، ذات اإلستعمال البشريالطبیة 
  مداخیل الخدمات المقدّمة، -
  كل إیرادات أخرى مرتبطة بنشاطھا، -
  .الھبات و الوصایا -
  

خ المؤرّ  11-07لقانون رقم النظام المالي المحاسبي طبقا لتمسك محاسبة الوكالة طبقا ألحكام : 314المادة
  .أعاله والمذكور 2007نوفمبر سنة  25الموافق  1428ذي القعدة عام  15في 

 

  .تخضع الوكالة في مجال مراقبة النفقات للمراقبة البعدیة
  

یضمن تدقیق حسابات الوكالة والتصدیق علیھا محافظ حسابات یعیّن طبقا للتشریع والتنظیم : 315المادة
  .المعمول بھما

  
بخصوص العتاد  الیقظةالصیدالنیة والیقظة  ،المؤسسات المختصة في ھذا المجالتضمن : 316المادة

سات المؤسّ م ھذه تقدّ .البشري والسموم بشأن المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطبّ 
  .لمواد الصیدالنیةالوطنیة ل لوكالةتھا لساعدم
  

  .طریق التنظیم سات وتنظیمھا وسیرھا عنیحدّد إنشاء ھذه المؤسّ 
  

  
  
  
  
  
  خامسالفصل ال

  .ت الطبیة و المصادقة علیھاتسجیل المواد الصیدالنیة و المستلزما
  

و المنتج صناعیا أو  ي و مستلزم طبي جاھز لإلستعمالیجب أن یكون كل منتوج صیدالن: 317المادة 
الوكالة الوطنیة للمواد المستورد أو المصدّر، قبل تسویقھ، محّل مقّرر تسجیل أو مصادقة تمنحھ 

  .بعد أخذ رأي لجنة تسجیل األدویة المنشأة لدى ھذه الوكالةأعاله 310الصیدالنیة المذكورة في المادة 
  

تحدّد مھام لجنة تسجیل األدویة و تشكیلتھا و تنظیمھا و سیرھا و كیفیات تسجیل األدویة المستعملة في 
تجدیده و سحبھ و كذا شروط التنازل عن التسجیل و تحویلھ الطب البشري وشروط منح مقّرر التسجیل و 

  .عن طریق التنظیم
  

یلزم أعضاء لجنة التسجیل و الخبراء و مساعدوھم و كذا كل األشخاص الذین یطلعون على : 318المادة 
ملف التسجیل، بالسّر المھني، السیما فیما یخص تركیب المواد الصیدالنیة الخاضعة للخبرة و كذا 

  .ضع للتسجیلاخبالتجارب الواردة في الملف المعطیاتھا المرتبطة 
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عطاء معلومات متعلقة بأعمالھم إالّ للھیكل المؤّھل للوكالة الوطنیة للمواد ال یمكن الخبراء و مساعدوھم إ
  .الصیدالنیة

و لمدة محدّدة ترخیصا مؤقتا إلستعمال  سلمأن ت لوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیةایمكن : 319المادة 
أدویة غیر مسجلة عندما توصف  ھذه األدویة  في إطار التكفل بأمراض خطیرة وال یوجد عالج معادل 

  .حسب كیفیات تحدّد عن طریق التنظیم لھا على التراب الوطني و لدیھا منفعة عالجیة مثبتة

  .یص إسمي مؤقّت لإلستعمالال تستعمل األدویة غیر المسجلة إالّ على أساس ترخ
  

قصد حمایة صّحة المواطنین أو إستعادتھا و ضمان تنفیذ البرامج  و الحمالت الوقائیة و : 320المادة 
ال یجوز للممارسین  ،بھا من إستعمال مواد غیر مرخصّ  مواطنینتشخیص و معالجة المرضى و حمایة ال

المصادق و المستلزمات الطبیة و یستعملوا إالّ األدویة المسّجلة و المواد الصیدالنیة أالطبیین أن یصفوا 
  .ة بھانات الوطنیة الخاصّ علیھا، المستعملة في الطب البشري، و الواردة في المدوّ 

  

مھّمتھا الرئیسیة في تحدید  تمثلت لجنة إقتصادیة قطاعیة مشتركة  لألدویة لوكالة،تنشأ لدى ا: 321المادة 
  .لةأسعار األدویة المسجّ 

تفصل اللجنة، عند الحاجة،  في أسعار األدویة، نھائیا، بعد دراسة ملف التعویض من طرف الجھاز 
  .التابع للضمان اإلجتماعي طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما المختصّ 

  

  .سیرھا عن طریق التنظیم تنظیمھا واللجنة و تشكیلتھا و ھذه  تحدّد مھام   
  

  سداسالفصــل ال
  

  اإلعــالم العلــمي  حول المواد الصیدالنیة واإلشھــار لھا
  

ویج  ب أن یك ون واض  حا وق ابال للتمح  یص . اإلع الم العلم  ي ح ول الم  واد الص یدلیة إجب اري: 322الم ادة 
الدولی ة المش تركة تس میة وأن یذكر إجباریا ال .ومطابقا ألحدث معطیات البحث الطبي والعلمي عند توزیعھ

  .اإلعالمھذا  موضوع للمادة
  

متعلقة بتركیبھا و آثارھا  ةمعلوم في كلالصیدالنیة  واداإلعالم العلمي حول المل یتمثّ : 323المادة 
العالجیة و البیانات العالجیة الخاّصة  بمنافعھا و مضارھا ، و اإلحتیاطات الواجب مراعاتھا و كیفیات 

تھا وسمیّتھا فعالیالممّحصة المتعلقة بإستعمالھاو نتائج الدراسات العیادیة و الصیدالنیة و السّمیة و التحلیلیة 
الصحة وللمرتفقین بغرض ضمان االستعمال  يالسیما لمھنی ،اإلعالم العلميو یوّجھ . العاجلة أو اآلجلة

  .السلیم للمواد الصیدالنیة
  

ال یجوز اإلعالم العلمي إّال بالنسبة للم واد الص یدالنیة المس ّجلة م ن قب ل المص الح المختص ة أو الم رّخص 
  .باستعمالھا

  
  .ةالصحّ  يمھنیل الموّجھإلشھار للمواد الصیدالنیة المستعملة في الطب البشري ایرّخص :324المادة 

  
أو تسلیمھا  ھاوصف وأ لمواد الصیدالنیةل الترویجتّم بموجبھ یر للمواد الصیدالنیة في كل نشاط یتمثّل اإلشھا

  .أو بیعھا أو استھالكھا
  

  .بصفة منتظمةلة ال یجوز اإلشھار إالّ بالنسبة للمواد الصیدالنیة المسجّ 
  

اإلش  ھار للم  واد الص  یدالنیة منتج  و الم  واد الص  یدالنیة  ك  ذایت  ولّى مھّم  ة اإلع  الم العلم  ي و :325الم  ادة 
  .والشركات المتخّصصة في الترقیة الطبیة
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  .ةیخضع اإلعالم العلمي واإلشھار للمواد الصیدالنیة لترخیص من الوزیر المكلّف بالصحّ 
  

اإلش  ھار ح  ول الم  واد الص  یدالنیة واألدوی  ة، ك  ذا  القی  ام ب  اإلعالم العلم  ي ویج  وز، ك  ذلك، : 326الم  ادة 
  : لـ ویجیةألغراض غیر تر

  
سات العمومیة التي ترتبط مھامھا بالصحة العمومیة وبالتكوین والبحث العلمي في المؤسّ  -

  ة العمومیة ذلك،الصحّ  ضروراتة، عندما تفرض مجال الصحّ 
 بسبب نشاطاتھا التكوینیة،الجمعیات ذات الطابع العلمي  -
نش اطاتھا ف ي ل بالنس بة ال سیما جمعیات الدفاع عن المس تھلكین ،الجمعیات ذات الطابع اإلجتماعي -

 .ةالصحّ  من أجل مجال التربیة
  

ة الصیدالنیة غیر الخاضعة للوصف اإلجباري الموّجھ لمھنیي الصحّ  ادةلملیرّخص اإلشھار : 327المادة 
  .الموادھذه قائمة  حدّدیة الذي ف بالصحّ و یخضع للتأشیرة التقنیة للوزیر المكلّ  .نمرتفقیالو 

  

  السابع الفصــل
  یةطبال اتمستلزمو ال یةنمراقبــة المــواد الصیــدال

  

  
لمراقبة المطابقة من طرف الھیئات  و كذا المستلزمات الطبیة تخضع المواد الصیدالنیة :328المادة 

  .ةالمختصّ 
  

  
ج اھزة لالس تعمال وك ذا أّي تس تعمل ف ي الط ب البش ري تس ویق أی ة م ادة ص یدالنیة  مكنال ی: 329المادة 

  .أو المصادقة إالّ إذا خضعت مسبقا للمراقبة وثبتت مطابقتھا لملف التسجیل يمستلزم طب
  

  

إحص اء الیقظ ة و تتولى الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة مراقب ة الج ودة  و القی ام ب الخبرة و: 330المادة 
  .و المستلزمات الطبیة الصیدالنیة دالموا إستعمال اآلثار غیر المرغوب فیھا المترتبة عن

  

  
توزی  ع حص  ص األدوی  ة المص  نوعة و المس  توردة أو تس  لیمھا دون ص  دور ش  ھادة  مك  نال ی :331الم  ادة

 . المطابقة المسلّمة من طرف الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة
  

  
  
  
  
  
  منـاثالفصـل ال

  التقنیة-مراقبـة التجھیزات الطبیــة
  

و البیولوجی ة  التقنی ة األدوات المس تعملة ف ي االستكش افات العیادی ة-تش مل التجھی زات الطبی ة: 332المادة 
أجھ زة و المساعدات البصریة و الس معیة و  والنشاطات المتصلة بالعالجات الطبیة وأجھزة ترقیع األسنان

  .التحّرك
  
  .عن طریق التنظیم علیھا تصدیقو ال  إجراءات المصادقةو التقنیة -التجھیزات الطبیة مدّونة حدّدت
 

م  ع و مطابقتھ  ا  المس  لّمة ض  مان ج  ودة الم  واد، التقنی  ة-ت الطبی  ةعل  ى م  وّرد التجھی  زا تع  یّنی: 333الم  ادة 
تج اه  ھت أمین یغط ي مس ؤولیت ة بھ ا و إكتت ابدیم الخ دمات المرتبط المجال، و ض مان  تق ھذا المقاییس في 
  .ة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھماسات الصحّ ھیاكل و مؤسّ 
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  تاسعالفصــل ال
  الصیدلیـة االستشفــائیة

  
یخّصص .ة أن تتوفر على صیدلیة استشفائیةة للصحّ سات العمومیة والخاصّ المؤسّ  تعیّن علىی: 334المادة 

  .المؤسساتھذه  نشاط الصیدلیة االستشفائیة للمرضى الذین یعالجون في 
 

  . صیدلي تسییر الصیدلیة االستشفائیة ضمنی: 335المادة 
  

  :الصیدلیة االستشفائیة المھام اآلتیة تولىت: 336المادة 
األدوی ة و و مراع اة القواع د الت ي تحك م س یر المؤسس ة،  تس ییر الم واد الص یدالنیة  م عن، اضم -

و  ف  ي المؤسس  ة س  تعمالالل ھالموّج   مالمعقّ   الطب  ي عت  ادوك  ذا ال مس  تلزمات التض  میدمنتج  ات أو 
  ،ھاسلیمحیازتھا وتتخزینھا وتموینھا وتحضیرھا ومراقبتھا و

أو  عتادأو ال عمل إعالمي حول ھذه المواد الصیدالنیة أو األدویة كلّ  المشاركة فيأو  القیام -
  ،في تقییمھا المساھمةاستعمالھا ون حس عمل ترقیة كلكذا في األشیاء و

والعالجات التي تدخل  معالجاتھم في جودة وأمن الامن شأنھ أن یس عمل كلّ  المشاركة فيأو  القیام -
  في مجال نشاطھا،

  .ھا الوزیر المكلّف بالصّحةحدّدتي یق قواعد الممارسات الحسنة للصیدلة االستشفائیة الیتطب -
  

  
  
  

  العاشر الفصــل
  ةالصیــدلی

  
بالتجزئ  ة  و المس  تلزمات الطبی  ة لبی  ع الم  واد الص  یدالنیة ةالمخّصص   المؤسس  ةالص  یدلیة ھ  ي :337الم  ادة 

التوزیع بالتجزئة للم واد ش بھ  ة،ثانوی صفةب،ضمانھا كما یمكن.مستحضرات وصفیة و صیدالنیة تنفیذوكذا
  .الصیدالنیة

  
  .یملكھاي تال لصیدلیةل المحل التجاريالوحید  مسیّرالو  الصیدلي ھو المالك

  
  .صیدلي مساعد أو عدّة صیادلة مساعدین الصیدلي یمكن أن یساعد:338المادة

  .صیدلي المساعد، تحت مسؤولیتھ، نشاطاتھ الصیدالنیةالیمارس 
  

 .عن طریق التنظیمالمساعد  الصیدليو  تحدّد شروط الممارسة و كیفیات تنظیم مھنة الصیدلي 
 

  حادي عشرالل الفصــ
  مخــابر التحـالیل 

  
 تس  اھمالھیاك  ل الت  ي  ھ  يو مخ  ابر التش  ریح المرض  ي للخالی  ا مخ  ابر البیولوجی  ا الطبی  ة : 339الم  ادة 

تغیی  ر آخ  ر ف  ي الحال  ة  ك  ل ب  یّنھ  ـا أو الوقای  ة منھ  ا أو الت  ي تتش  خیص األم  راض البش  ریة أو عالجفی
 .الفیزیولوجیة للمرضى

  
التخّصصات البیولوجیة القاعدیة و المتمثلة في  البیوكیمیاء و  ال سیما، البیولوجیة الفحوصات خصّ ت

  .بیولوجیا الدّم و علم الطفیلیات و البیولوجیا المجھریة و علم المناعة
  

باس تغالل صة ف ي البیولوجی ا العیادیةن على شھادة الدراسات الطبیة المتخصّ ولحائزا یرخصّ : 340المادة 
  .الطبیةمخبر للتحالیل البیولوجیة 
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 عل ى نش اطھم ال ذي یج ب ك ذا مخ ابرھم و ل ىاألشخاص المذكورون في الفق رة األول ى أع اله مس ؤولون ع
  .  شخصیا و فعلیا ممارستھعلیھم 

  
 تخّص ص واح دص ف ي المتخّص  ،ص للحائز على شھادة الدراسات الطبی ة المتخصص ةیرخّ : 341المادة 

مخب ر یض من  أن ش ریطة مخبر للتحالیل البیولوجیة الطبی ةباستغالل القاعدیة صات البیولوجیة التخصّ من 
تح  ت أع  اله، 339الم  ذكورة ف  ي الم  ادة  )05( ص  ات القاعدی  ة الخمس  ةالتخصّ الطبی  ة لتحالی  ل البیولوجی  ة ا

  .المناسبین تخّصص واحد صین فيالمتخصّ  مسؤولیة
  

تخّصص واحدمن صین في المتخصّ  ،صةعلى شھادة الدراسات الطبیة المتخصّ  ونلحائزیمكن أن یتشارك ا
ن اض  م ف  ي إنش  اء مخب  ر جم  اعي للتحالی  ل البیولوجی  ة الطبی  ة ش  ریطة ص  ات البیولوجی  ة القاعدی  ةالتخصّ 
  .المناسبین  تخّصص واحدصین في المتخصّ  تحت مسؤولیة )05( صات القاعدیة الخمسةالتخصّ 

  
ص ات التخصّ تخّص ص واح دمن ص في متخصّ ،الصةص للحائز على شھادة الدراسات الطبیة المتخصّ یرخّ 

  .فقط وافق تخّصصھیالبیولوجیة  القاعدیة باستغالل مخبر تحالیل 
  

تأھیال خاصا أو اللجوء إلى مواد تشكل خطرا  تتطلبأعمال بیولوجیة بتنفیذ  ختصّ یمكن أن ت: 342 المادة
  .ھذا المجالالتقنیة و مقاییس الصّحة في شروط للب یمخابر تستجخاّصة،تقنیات جد  إلى خاصا أو

 
  .ةف بالصحّ واستغاللھ لترخیص من الوزیر المكلّ  طبیة تحالیل مخبركل یخضع إنشاء : 343لمادة ا
  

 بھذه األعمالالمؤھلین للقیام  و أصناف المستخدمین  المخابر و إستغاللھا و كذا أعمال تحدّد شروط إنشاء 
  .عن طریق التنظیم

  
طبق ا لإلج راءات         و مراقبة المخ ابر ة فة بالصحّ للوزارة المكلّ المصالح المختصة  تضمن:344المادة 

  .المقاییس المعمول بھا في ھذا المجال
  

یخضع  تحویل العیّنات البیولوجی ة المتعلق ة بالتحالی ل المتخّصص ة للت رخیص المس بق لل وزیر :345المادة
  . المكلف بالصحة  و یتّم حسب الشروط و الكیفیات المحدّدة عن طریق التنظیم 

  
  الثاني عشر الفصــل

  ھیــاكل الــدم
  

  .منشاط نقل الدّ  مطلوبة في مجالم، طبقا للمعاییر التتولى ھیاكل صحیّة عمومیّة جمع الدّ  :346المادة
غیر الدم ومواد الدم  جمع وإنتاج ومراقبة وحفظ وتوزیع،بالھیاكل المذكورة في الفقرة األولى أعاله فلّ تك

  .الثابتة
  

  :نشاط نقل الدم ھو نشاط طبي ویتمثل في:347المادة 
  م،تحضیر مواد الدّ  -
 تحلیل الدّم المتبّرع بھ وتصنیفھ، -
  .ھم ومشتقاتالدّ حفظ وتوزیع  -

  
التص نیف  و حض یرة ف ي مج ال الجم ع والتحسننشاط نقل الدّم طبقا للممارسات ال تمّ یجب أن ی :348المادة

التنظ  یم  ة ف  يح  دّدھ  ي مة المطلوب  ة، كم  ا ج  ودتس  تجیب لمق  اییس الم  واد  قص  د تس  لیمالتخ  زین والتوزی  ع و
  .المعمول بھ

  
ألم  راض أو ل ةمس  بّبوج  ود عوام  ل البح  ث ع  ن  قص  دال  دم ال  ذي ی  تّم نزع  ھ فح  ص یج  ب  :349الم  ادة

  .ةطابقا الختبارات بغرض ضمان الموجوبویخضع .وىعدال
  

  .إنتاج مشتقات الدم ودعمھترقیة الدولة  تولىت :350المادة 
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  .كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم بیّنت
  

  . ما أو مشتقاتھمازیتعلق بالدّم البشري أو البال یمنع كل نشاط مربح :351المادة
  

، ال سیما بض مان خدم ة عمومی ة ف ي مج ال جم ع ال دم و تص نیفھ تنشأ وكالة وطنیة للدّم تكلّف: 352المادة
المراقبة و  لدّم والوطنیة ل سیاسةال و متابعة تنفیذالبیولوجي و الممارسات الحسنة المتعلقة باستعمال الدم و 

  .بالدم كذا ترقیة التبرع
  

  .الوكالة و تنظیمھا و سیرھا عن طریق التنظیمتحدّد مھام ھذه 
  

  سابعالــباب ال
  الطبیة األخالقیــات واألدبیــات و البیوأخالقیــات

  
  الــفصل األول

 ّ   ـة أحكــام عامـ
  

یخض ع لھ ا  الحس نة الت ي قواعد الممارساتفي مفھوم ھذا القانون، ب،الطبیة خالقیاتاأل تتمثل:353المادة 
  .أخالقیاتو البیو تشمل قواعد األدبیات و األخالقیات العلمیةو  ممارسة مھامھمة في مھنیو الصحّ 

  
، ال سیما مبادئ احترام اتم األخالقییّ قو الصحة، في ممارسة نشاطاتھم، بیجب أن یلتزم مھنیّ : 354المادة 

  .الفعلیة و  كذا االتفاقات كرامة الشخص والشرف والعدل واالستقاللیة المھنیة و قواعد أدبیات المھنة
 

منھ ا أو فوائ د  اأو ج زء اأتعاب  ىتلقّ أن یة بص فة قانونی ة ص حّ الال یم ارس مھن ة م ن  یمن ع ك ل: 355المادة
  .ةحرّ  الممارس بصفة ةمن مھني الصحّ النشاط المھني  ھاصدرم
  

ف بتق دیم كلّ وعل وم الص ّحة ی خالقی ات أل وطن ي مجل سف بالص حة، نشأ، لدى الوزیر المكلّ ی: 356المادة 
الت  ي تطرحھ  ا ممارس  ة المھن  ة و البح  ث العلم  ي و  خ  القاأل و س  ائل األخالقی  اتمح  ول  و توص  یات ءآرا

 ك ائن البش ريت ي یك ون موض وعھا التطبیق التكنولوجیات في مجاالت علم األحیاء والط ب و الص ّحة و ال
  .واالجتماعي نسانيفي بعده المزدوج اإل

  
  .وتنظیمھ وسیره عن طریق  التنظیمو علوم الصّحة خالقیات ألالوطني  مجلسالحدّد تشكیلة ت

  
  الفصـل الثـاني

  الجـوانب األخالقیـة المتصلـة بالمـرضى
 

  .القیام بأي عمل طبي و ال بأي عالج دون الموافقة الحّرة و المستنیرة للمریض مكنال ی: 357المادة
. ھ بالنتائج التي تنجّر عن خیاراتھمعالبعد إ المریض،یلتزم الطبیب باحترام إرادة   

 
أو األعمال الوقائیة المقترح ة ومنفعتھ ا وطابعھ ا  اتالعالج وأ اإلستكشافاتمختلف  ةھذه المعلوم وتخصّ 

 ةأو الخطی  رة الت  ي تنط  وي علیھ  ا والت  ي یمك  ن ع  اد عتیادی  ةلمحتم  ل وعواقبھ  ا واألخط  ار اإلاإلس  تعجالي ا
  .توقعھا وكذا الحلول األخرى الممكنة والعواقب المتوقّعة في حالة الّرفض

  
احت رام القواع د األدبی ة و المھنی ة ض من ة، ف ي إط ار ص الحیاتھ الص حّ مھن ي ك ل  ةتقدیم المعلوم ضمنیو
  .ھعلی مطبقةلا
  

  .الشرعي الممثلأو  ولیاءمن قبل األ الت،حسب الحا ي األھلیة،عدیمالقّصر  األشخاص تمارس حقوق
  

  .الشرعي ممثلھط تصریح كتابي من المریض أو اشترمكن إفي حالة رفض عالجات طبیة، ی:358المادة 
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حی اة الم ریض مھ دّدة عندما تكون و أ معدي خطیر أو مرض و في حالة أ لاستعجإلحاالت اغیر أنّھ، في 

  . الموافقة تجاوز اء،قتضاال ،و عند بشكل خطیر، یجب على مھني الصحة أن یقدّم العالجات
  

 اتھفعالیثبتت  تيال معالجاتمة وأن یستفید من الءشخص أن یتلقى العالج األكثر مال یحق لكل: 359المادة
تك  ون األعم  ال  ن الویج  ب أ. ص  حي، ب  النظر إل  ى المع  ارف الطبی  ة المؤّك  دةأم  ن فض  ل ض  من أتي ت  و ال

االستكشافیة أو العالجی ة، حس ب المع ارف الطبی ة المت وفرة، س ببا ف ي تعّرض ھ ألخط ار غی ر متكافئ ة م ع 
 .الفائدة المرجوة

 
تخفی  ف آالم  ھ طبق  ا للتش  ریع و التنظ  یم الرامی  ة إل  ى  تعالج  االیح  ّق لك  ل ش  خص أن یتلق  ى  :360الم  ادة 

  .المعمول بھما
  

  

  الفصــل الثــالث
  طبیةال دبیــاتاأل

  
ة و العالق ات ب ین مھنی ي األدبیات الطبیة ھي مجمل المبادئ و القواعد التي تحكم مھ ن الص حّ  :361المادة
  .ة فیما بینھم و مع المرضىالصحّ 

  
  و جّراح ي ألطبّ اءإزاء ا، عل ى الت والي مختصةتنشأ مجالس وطنیة وجھویة لألدبیات الطبیـة :362المادة 

  .األسنان و الصیادلة
  
، یُنتَخب ون م ن ط رف أعض اء حص ریا م ن لألدبی ات الطبی ة والمج الس الجھوی ة  ةلس الوطنیاالمج لشكّ تت

  .نظرائھم
  

، بالس لطة ھ، ك ل فیم ا یخّص  لألدبی ات الطبی ة تضطلع المج الس الوطنی ة والمج الس الجھوی ة: 363المادة 
، ف ي ھ ذا الق انون أحك امك ذا ف ي خروق ات و الطبیة األدبیات قواعد خروقات بت فيت و .التأدیبیة و العقوبة
  .حدود إختصاصھا

  
دون اإلخ الل بالمتابع ات المدنی ة و الجزائی ة،تعّرض المخالف ات للواجب ات المح دّدة ف ي ھ ذا الق انون و ك  ذا 

  .ةیبیبھا لعقوبات تأداصحأ الطبیة قواعد األدبیات
  
دبیــات األو كذا قواعد  ةطبیدبیــات الأللمختلف المجالس الوطنیة و الجھویة و سیر  كیفیات تنظیم  حدّدت

  .حدّد عن طریق التنظیمت ــةطبیدبیــات الاألفي مدونة  ــةطبیال
  

الوزیر ، من طرف أعاله362في المادة المذكورة  ألدبیات الطبیةامجالس  خطرتیمكن أن :364المادة 
ألطباء و جراحي األسنان و اة و جمعیات ة العمومیة والخاصّ سات الصحّ المكلّف بالصحة، ورؤساء مؤسّ 

  .الشرعیین یھمأو ممثل/ وو المرضى  ینمرتفقالمھنیي الصّحة وو ة قانوناسؤسّ الصیادلة الم
  

  .ة األخرى عن طریق التنظیممھن الصحّ  تخصّ  دبیــاتاأل مجالس تنشأ قوانین و كذا یمكن أن:365المادة
  

عن طریق  التابعة لھا مھنالاإللتحاق ب تنظیمعلى لألدبیات الطبیة  المجالس الوطنیة سھرت :366المادة
  .ھاب ةول الخاصّ امسك الجد

  
لألدبیات ة قابلة للطعن أمام المجالس الوطنیة طبیدبیات الألل تكون قرارات المجالس الجھویة :367المادة

  .صدورھاتاریخ من ابتداء )2(شھرین في أجللھا الطبیة التابعة 
  

 أشھر) 4(أربعة  في أجلة قابلة للطعن أمام مجلس الدولة طبیألدبیات اللتكون قرارات المجالس الوطنیة 
  .ھاابتداء من تاریخ تبلیغ
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ألدبیات لأن تخطر المجالس الوطنیة والمجالس الجھویة ة المختصّ القضائیة  جھةلایمكن  :368المادة
أن تتأسس ھذه المجالس  ویمكن.السلك الطبيعضو من مسؤولیة بشأن دعوى تّم رفع   ة كلّما طبیال

  .المرتبطة بھا في القضایاكطرف مدني 
  

عمادة جداول  اإلجباري فيتخضع ممارسة الطب وجراحة األسنان والصیدلة للتسجیل : 369المادة 
  .والصیادلةأوجراحي األسنان أاألطباء 

الج  داول اءات التس  جیل ف  ي ال یخض  ع الممارس  ون الطبی  ون الع  املون بص  فة م  وظفین إلج  رغی  ر أنّ  ھ، 
 الج داول ف ي ھم التلق ائيتس جیلیع د إج راء التوظی ف بمثاب ة في الفقرة األولى أع اله، و    نصوص علیھاالم

  . المذكورة
  

اح و األطب اء وجرّ ، أع اله الفق رة األول ى الم ذكورة ف يإلجباری ة التس جیل ف ي الج داول  ، ك ذلك،ال یخض ع
  .اونالجنسیة األجنبیة الذین یمارسون في إطار اتفاقات واتفاقیات تع واألسنان والصیادلة ذو

  
على تكوین و خب رة  تقدیم إالّ العالجات التي تحّصل ةشخص یمارس مھنة الصحّ  ال یمكن أي:370المادة 

  .فیھا
  

  

أو من مھني ف ي  لو كان بطلب من المریضأو غیر مالئم حتّى و  أن یمتنع عن كل عمل زائدعلیھ  و یجب
  .ةالصحّ 

  
أو  / س ة والمؤسّ مس ؤولیة  یقح مم ن ش أنھ أن بع د خب رة،  مثب ت ،يي كل خطأ  أو غلط طبیؤدّ : 371المادة

ال  ذي یم  ّس الس  المة  و م أو بمناس  بتھا ممارس  ة مھ  امھیرتك  ب خ  الل ة الص  حّ مھن  ي   أوالمم  ارس الطب  ي 
إل ى  ب ف ي وف اة ش خصأو یتسبّ  للخطرالحیاة ض و یسبّب عجزا دائما و یعرّ ، المریض  ةصحّ الجسدیة أو 

  .و التنظیم المعمول بھما تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في التشریع
  

  
  الفصــل الرابــع
  البیــوأخالقــیات

  
قة بنزع األعضاء و زرعھا و ت المتعلّ ھي كافة التدابیر المرتبطة بالنشاطا البیــوأخالقــیات:372المادة

اإلنجاب و  لمساعدة الطبیة علىاھما و و إستعمال و التبّرع بالدم البشري و مشتقّاتھ األنسجة و الخالیا 
  .البحث البیوطبي

  
  القســم األول

  البشریةو الخالیا  األعضــاء و األنسجــةنزع أحكــام تتعلّق ب
  

أو  ألغراض عالجیةإالّ ، وزرعھا البشریة و الخالیا األنسجةاألعضاء وال یجوز نزع :373المادة 
  .حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانونو تشخیصیة

  
یع ّرض عل ى الش خص الح ّي إالّ إذا ل م  األعضاء أو األنسجة أو الخالی اال یجوز ممارسة نزع :374المادة

م ن  بع د تحریرھ ا لمتب رع باألعض اء الموافق ة المس تنیرة و الكتابی ة ل و تش ترط. حی اة المتب ّرع إل ى خط ر
  . سةھا لدى مدیر المؤسّ شاھدین و إیداع بحضورالمتبرع أو ممثلھ الشرعي  طرف

  

ع ن  رّ ألخطار الطبیة المحتملة التي تنجعن موافقتھ إال بعدما یعلمھ الطبیب عن ا یعبّر المتبرع أنال یمكن 
  .النزع

  
  .إجراء و بدون أي في أّي وقت ،ھامتبّرع أن یسحب موافقتھ التي أعطالیمكن ا

  
  .البشریة و زرعھا محّل صفقة مالیةو الخالیا ال یمكن أن یكون نزع األعضاء واألنسجة  :375المادة 
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ة عائلی  ة ب  تربط  ھ قراتب  ّرع ح  ّي البش  ریة م  ن م و الخالی  ا زرع األعض  اء و األنس  جة یمك  ن:376الم  ادة 
  .لھ مطابقو ھو المتلقّي ب
  

 یمن عو .األھلی ة يع دیمر أو صّ قالشخاص األ، من بشریة خالیاو  أنسجةو  نزع أعضاءیمنع :377المادة 
  .المتبّرع أو المتلقي تصیب خاص مصابین بأمراض من شأنھا أنة من أشأو أنسج نزع أعضاءكذلك 

  
إالّ بعد معاینة  البشریة من أشخاص متوفین بغرض الزرع األنسجةاألعضاء أو نزع  مكنال ی :378المادة

یمك ن القی ام ال و ف ي ھ ذه الحال ة .ةف بالصحّ یحدّدھا الوزیر المكلّ  ة للوفاة وفقا لمعاییر علمیةطبیة و شرعی
  .، خالل حیاتھموافقتھ صراحة و كتابیاعبّر الشخص المتوفى عن  إذاإال بالنزع 

  
، تھأحد أعض اء أس ر ةالنزع إالّ بموافقال یمكن القیام ب عبّر الشخص المتوفى عن إرادتھ، خالل حیاتھإذالم ی

ن اكالشرعي إذا  ممثّلاألب أو األم أو الزوج أو اإلبن أو األخ أو األخت أو ال: حسب ترتیب األولویة اآلتي
  .أسرة بدون لمتوفىا
  

 عبّ ر الش خص ع ن إرادت ھ یمنع الشروع ف ي ن زع األعض اء أو األنس جة بغ رض ال زرع إذا :379المادة 
  . كتابیا أو إذا كان النزع یعرقل التشریح الطبّي الشرعي للجثّة حیاتھخالل بالرفض 

  .لمتبّرعسرة ایمنع كشف ھویة المتبّرع للمتلقّي وھویة المتلقّي أل
  

  .م بالّزرعیقووفاة المتبّرع من الفریق الذي  ن الطبیب الذي قام بمعاینة وإثباتیكوال یجب أن : 380المادة
  

ل الوسیلة الوحیدة مثّ الخالیا البشریة إالّ إذا كان ی األنسجة أو القیام بزرع األعضاء أومكن ال ی :381المادة
عن موافقتھ بحضور  كون ھذا األخیر قد عبّر بعد أن ی المتلقي  أو سالمتھ الجسدیة  و  حیاةللحفاظ على 

  .)2( شاھدین س المصلحة التي تّم قبولھ فیھا  و أمامالطبیب رئی
  

 الموافقةإعطاء  عن موافقتھ، یمكن أحد أعضاء أسرتھ فیھا التعبیرفي حالة یتعذر لھ المتلقي و عندما یكون 
  .أعاله 378في المادة  األولویة المنصوص علیھ حسب ترتیبكتابیا 

  

أو األم أو الممث ل  الموافق ة األب، یمك ن أن یعط ي القانونی ة ي األھلیةعدیمة ما إذا كان األشخاص في حالو
  .حسب الحالة الشرعي

  
  . الممثل الشرعيا، غیابھمفي حالة  األم أوالقّصر، یعطي الموافقة األب أو األشخاص في حالة 

  
تین الفقرفي ین عالج، المتلقّي أو األشخاص المذكورال یمكن التعبیر عن الموافقة إالّ بعد أن یعلم الطبیب الم

  .  باألخطار الطبیة التي یمكن أن تحدث ،أعاله 4و  3
  

 2و  1األنسجة أو الخالیا البشریة دون الموافقة الواردة في الفقرتین  یمكن أن یمارس زرع األعضاء أو
ن ة أو الممثّلین الشرعییاإلتصال في الوقت المناسب باألسرإستثنائیة  ال یمكن  ظروفو ل عندماأعاله، 

یثبت ھذه الحالة الطبیب رئیس . ھي إلى وفاتلمتلقي الذي یستحیل لھ التعبیر عن موافقتھ و كل تأجیل یؤدّ 
  .)2( مصلحة و شاھدان

 
یا البشریة األطبّاء المؤھلون في و الخالأاألنسجة و أاألعضاء و زرع أ یقوم بنزع  :382المادة 

لھذا الغرض من طرف الوزیر المكلّف بالصّحة بعد قرار من  المرخص لھافقط  سات اإلستشفائیةؤسّ الم
خصیصا ضمن ھذه الھیاكل اإلستشفائیة و التي تفصل في ضرورة النزع أو الزرع الطبیة المنشأة اللجنة 

  . عملیةالبّخص و تر
  

اة عل ى األق ل م ن الوفأو األنسجة البشریة من أشخاص متوفّین، یجب أن یتّم إثبات ضاء في حالة نزع األع
  .خاصّ  لّ في ّسج و طبیب شرعي، تسّجل قراراتھم الطبیة للجنةا طرف طبیبین عضوین في

  
 .یحدّد إنشاء و تنظیم و سیر اللجنة الطبیة عن طریق التنظیم
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ن زع و زرع األعض اء و  تنشأ لجنة وطنیة لزرع األعضاء مكلف ة بتنس یق و تط ویر نش اطات :383المادة
  .األنسجة و الخالیا البشریة و ضمان قانونیتھا و أمنھا

  
  

  .التنظیمتحدّد مھام و تنظیم و سیر ھذه اللجنة عن طریق 
  

  القســم الثــاني
 ّ   صلـة بحقوق المتبرعیـن بالـدمالجـوانب األخالقیـة المت

  
یجب أن تكون عملیة التب رع بال دم مس بوقة بمقابل ة طبی ة م ع المتب رع تراع ى خاللھ ا القواع د : 384المادة
  .الطبیة

  
یج ب تجدی د الق وى الجس دیة و .یجب إعالم المتبرع، ف ي مج ال التب رع بال دم قب ل و أثن اء عملی ة ن زع ال دم

  .للمتبرع، إجباریا، بعد كل عملیة تبرع بالدم
  
  .تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم كیفیات بیّنت
  

) 65(سنة وأالّ یتعدى خمس وستین ) 18(یقّل سن المتبّرع بالدم عن ثماني عشرة  ن الیجب أ: 385المادة
  .غیر أنّھ، یجوز نزع الدم في كل األعمار ألسباب عالجیة أو علمیة.سنة

  
أو ق د یتس بّب دمھ م ف ي نق ل عناص ر  نزعال من جراء رر صحتھمقد تتض األشخاصال یمكن نزع الدم من 

  .مرضیة
  

ة وبطاقة التعری ف الوطنی ة ورخص ة لصحّ البطاقة اإللكترونیة لقیّد، وجوبا، فصیلة الدم في ت:  386المادة 
  .السیاقة

  
  القسـم الثـالث

  أحكـام متعلّقـة بالمساعـدة الطبیـة على اإلنجـاب
  

المساعدة الطبیة على اإلنجاب ھي نش اط طب ّي یس مح باإلنج اب خ ارج المس ار الطبیع ي، ف ي :387المادة 
  .د طبیّاالعقم المؤكّ حالة 

  
  .مرض في غایة الخطورةللطفل تفادي نقل  إلى تھدف كذلكو
  

وتتمث ل ف ي ممارس ات عیادی ة وبیولوجی ة تس مح بتنش  یط عملی ة اإلباض ة والتلق یح بواس طة األنابی ب ونق  ل 
  .األجنّة و التخصیب االصطناعي

  
لالستجابة لطلب یعبّر عن ھ رج ل وام رأة ، یالمساعدة الطبیة على اإلنجاب، حصرتخّصص ا:  388المادة 

، یعانی ـان م ن عق ـم مؤّك د طبی ا ویوافق ـان امرتبطـا قانونـ في سن اإلنجاب، على قید الحیاة، یشكالن زوجا
وج و بویض ة الزوج ة، ال یمكن اللجوء فیھا إالّ للحیوانات المنویة للز.على النقل أو التخصیب االصطناعي

  .خص آخراستبعاد كل شمع دون سواھما،
  

ال ذي  نج ابالطبی ة عل ى اإلبالمس اعدة  قمتعلّ قید الحیاة، طلبھما كتابیا ال یقدّم الزوج و الزوجة، و ھما على
  .من الھیكل أو المؤّسسة المعنیة من تاریخ استالمھ) 01(بعد شھر  ا تأكیدهمیجب علیھ

  
الطبیة على اإلنج اب م ن قب ـل ممارس ین تتّم األعمال العیادیة والبیولوجیة المتصلة بالمساعدة : 389المادة

  .ذلكممارسة سات أو مراكـز أو مخابر مرّخص لھا بمعتمدین لھذا الـغرض، في مؤسّ 
  

تحدّد األعمال العیادیة والبیولوجیة المتصلة بالمساعدة الطبیة على اإلنجـاب و كذا كیفی ات الت رخیص لھ ذه 
  .المؤّسسات والمراكز و المخابر عن طریق التنظیم
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یجب على الّزوجین اللذین قدّما طلبا للمساعدة الطبیة على اإلنجاب، أن یجری ا، قب ل الش روع : 390المادة 
فری ق الطب ي المتع دّد لللقاءات طبیة م ع العی ادي و  البیول وجي في أعمال المساعدة الطبیة على اإلنجاب،  

  .االختصاصات
  

عض و آخ ر م ن الفری ق المتع دّد  مالق اة ك لو م ن الممارس ین الطبی ین، م ن یجب تمكینھم ا، بطل ب منھم ا أ
االختصاصات، بما في ذلك طبیب األمراض العقلیة أو النفساني الل ذان یمك ن للمؤّسس ة أو المرك ز اللج وء 

  .إلیھما
  

في ھذا  المساعدة الطبیة على اإلنجاب مع مراعاة قواعد األمن الصحي تنفیذ تمّ ییجب أن : 391المادة
  .المجال

  
ة و قبة المصالح الصحیة المختصّ ارلمالمساعدة الطبیة على اإلنجاب المؤّسسات التي تمارس  خضعت
  .علیھا إرسال تقریر سنوي عن نشاطاتھا للسلطة الصحیة المعنیة نتعیّ ی
  

والت ي یج ب  جنّة الواجب نقلھا، معا، عدد األالعیادي والبیولوجي یجب أن یناقش الزوجان و:  392المادة 
الطب ي ملف الجب تعلیل األسباب وتدوینھا في في حالة تجاوز ھذا العدد،ی و .أجنّة) 03(تتعدى ثالثة  ن الأ
  .لمریضةل
  

  :متعلّقةخر من المعاملة الآ البیـع و كـل شكلو یمنع التبرع :393المادة 
  بالحیوانات المنویة، -
 بالبویضات، حتى بین الزوجات الضّرات،  -
  ،أو إبنتا اأمّ أو ة الزائدة  عن الـعدد المقّرر أو ال ، ألم بدیلة أو إمرأة أخرى كانت أختا باألجنّ   -
 .بالسیتوبالزم  -

  
  .ة المتماثلة جینیا فیما یخّص الكائن البشري وكل انتقاء للجنسلألجسام الحیّ  ستنساخیمنع كل إ: 394المادة

  
  القســم الرابــع

  مجــال طب األحیــاءأحكــام متعلقــة بالبحــث في 
  

  

على الك ائن البش ري بغ رض تط ویر  دراساتمجال طّب األحیاء في إجراء  ل البحث فيیتمثّ : 395المادة 
ب ى ھذه التجاردعو ت. وتحسین الممارسات الطبیة البیولوجیة والعالجیةالوبائیة و التشخیصیة و المعارف 

  ".العیادیة دراساتال: "في ھذا القانون 
  
  :السیما ،خّص تو  یةلتدخّ أو  الحظتیةم ةالعیادی دراساتالیمكن أن تكون  

  العالجیة والتشخیصیة و الوقائیة، دراساتال -
 ،و التوفّر الحیوي دراسات التكافؤ الحیوي -
 .وبائیةال صیدالنیةالو  وبائیةال دراساتال -

 
  .تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

  
          و األخالقی  ات، المب  ادئ األخالقی  ة و العلمی  ة وجوب  ا ،ةالعیادی   لدراس  اتاراع  ي أن تیج  ب : 396الم  ادة

  . التي تحكم الممارسة الطبیةاألدبیات و
  

والممارسات  برالعیادیة بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة للمخ دراساتیجب إجراء ال :397المادة
في الھیاكل المعتمدة لھذا الغرض حسب الكیفیات  العیادیة الحسنةقواعد الممارسات والوبائیة الحسنة 

 .ةف بالصحّ الوزیر المكلّ المحدّدة من طرف 
 

  :إالّ إذا عیادیة على الكائن البشريال الدراساتال یمكن إجراء : 398المادة 
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عیادیة ل لھ البحث العیادي و المعارف العلمیة و  تجربة ما قبل سة على آخر ما توصّ مؤسّ  كانت -
 كافیة،

 ،كان معدّل الفائدة بالنسبة للخطر المتوقع في صالح الشخص المعني بالدراسة -
 خبرة مناسبة،یثبت  باحثتحت إدارة و مراقبة طبیب  كانت منفّذة -
ة العیادیة و تتوافق و مقتضیات دراسو مادیة و تقنیة تتالءم مع الفي ظروف بشریة تّمت  -

 .العیادیة لدراسةل عونضخذین یالرامة العلمیة وأمن األشخاص الصّ 
  

 .ةف بالصحّ الوزیر المكلّ من لترخیص  ةالعیادی لدراساتخضع ات :399المادة
 

ف ر المكلّ یالوز إنجازھا لدىلتصریح بشأن ،وجوبا ،على الكائن البشري ةالعیادی لدراساتاخضعتیجب أن 
، و في أجل یقدّمھ ھذا األخیر طبي و تقني الذي یسلّم للمرقّي، لھذا الغرض، و على أساس ملف ةبالصحّ 

  .شھرین، ترخیصا إلنجاز ھذه الدراسات
  

یخضع كل تعدیل لملف الدراسات العیادیة، بعد الحصول على الترخیص، لموافقة الوزیر المكلّف 
  . بالصّحة

  

  .لدراسات العیادیةل الطبیة خالقیاتاأللرأي لجنة  كذلك ةالعیادی لدراساتخضع ات :400المادة
  

 دراساتلل ات الطبیةخالقیلألة لجان أو عدّ لجنة  إنشاءب ةف بالصحّ الوزیر المكلّ  صرخّ ی: 401المادة
  .مختصّ  ھیكل صحيكل  لدى العیادیة

  

صالحیة ب المتعلّقةشروط ل فیارأیھ  بإبداءفكلّ ھي جھاز مستقل ی لدراسات العیادیةل الطبیة خالقیاتاأللجنة 
موافقتھم ونوعیة  الحصول علىال سیما إعالمھم حول كیفیات ، حمایة األشخاص بالنظر إلىالبحث 

أو طبیب والتوافق بین األھداف المتوخاة والوسائل المسّخرة وكذا تأھیل ال منھة العامّ  الجدوىالمشروع و
  . طباء الباحثیناأل

  
  

  .العیادیة دراساتللالطبیة األخالقیات  انة على نشاطات لجتشرف الوزارة المكلّفة بالصحّ 
  

  .و تنظیمھا و سیرھا عن طریق التنظیم في الفقرة أعالهالمذكورة  تحدّد تشكیلة اللجنة
  

المرقّي ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي . إجراء الدراسات العیادیة وجوبا مرقيّ  یتولى:  402المادة 
م خدمات معتمدا من طرف الوزارة أن یكون مخبرا صیدالنیا أو مقدّ  و یمكن. الذي یبادر بالدراسة العیادیة

تأھیالت و یتوفر على ال اطبیعی اسة عالج أو جمعیة علمیة أو شخصة أو جمعیة أو مؤسّ المكلفة بالصحّ 
  .الكفاءات المطلوبة

  

 طبیب الباحثویوقّعھ ال المرقيّ موضوع بروتوكول یحّرره ویوفّره  الدراسات العیادیةتكون : 403المادة 
  .لبروتوكول والتزامھ باحترام شروط اإلنجازلالتعبیر عن قبولھ بموافقتھ  إبداءبعد 

  

  .تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

 لدراسةضوع لخمستعدون للالعبّر األشخاص  إالّ إذا عیادیةال الدراساتال یمكن إجراء :404المادة 
بعد كتابیا ومستنیرة الو  صریحةالحّرة وال تھمموافقالعیادیة، أو عند تعذّر ذلك، ممثلوھم الشرعیون عن 

  :، ال سیما عنلھأو الطبیب الذي یمثّ  طبیب الباحثالإطالعھم من طرف 
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والبدائل واألخطار المتوقعة  صعوباتتھ والمنافع  المتوخاة والھ ومدّ یتالھدف من البحث  ومنھج -
 .المحتملةالطبیة 

       في أي وقت دون تحّمل أیة مسؤولیة مفي رفض المشاركة في بحث ما أو سحب موافقتھ محقھ -
 .دون المساس بالتكفّل العالجي بھمو 

  

تحت  العیادیة لدراسةضوع لخمستعد للالیجب إدراج في بروتوكول البحث موافقة الشخص :405المادة 
  .طائلة متابعات قضائیة

  
  .الشخص حصریا وفقط على البحث الذي التمست من أجلھتطبّق موافقة 

  
عیادیة دراسة سة صحیة أو اجتماعیة لواألشخاص المقبولین في مؤسّ  القّصر خضاعال یمكن ا:406المادة 
  . تھممنفعة مباشرة على صحّ من ذلك  منتظرا كانإالّ إذا 

  
لم یتعرضن العیادیة إذا دراسات في الیمكن قبول النّساء الحوامل واألمّھات المرضعات بصفة استثنائیة 

 واھرة أطفالّھن وإذا كان ھذا البحث نافعا لمعرفة ظمتوقّع على صحتّھن أو على صحّ  جديّ ّي خطر أل
  .ذلك بغیرة دراسالحمل أو الوالدة أو الرضاعة وإذا استحال إنجاز ال

  

  .عیادیةدراسات قضائي أو إداري الخضوع ل قرارالحریة بموجب  سلیبوألشخاص اال یمكن  غیر أنّھ،
  

  .إخضاع نفسھ لعدة أبحاث بیو طبیة في نفس الوقت شخصال یمكن ألي : 407المادة 
  

یدلي بھ  تصریحمحل  العیادیة لدراساتضوع لخمستعدون للالاألشخاص  یكونیجب أن :408المادة 
  .لھذا الغرض الوطني المخّصصم في الّسجّل قبل تسجیلھ ةبالصحّ  فالمكلّ  ریلوزل المرقيّ 

  .یجب تسجیل ھؤالء المرضى قبل شھرین من بدایة البحث
  

تحدّد اإلجراءات التي تضبط المقاییس و المناھج المطبّقة على دراسات المواد الصیدالنیة      :409المادة 
 .والمستلزمات الطبیة عن طریق التنظیم

  

لة في الجزائر أو إذا كان لھا توضیب العیادیة غیر مسجّ  ةدراسموضوع ال وادعندما تكون الم: 410المادة 
ة شھادة ترّخص ، یسلّم الوزیر المكلّف بالصحّ " العیادیة دراساتلل مخّصص"یحمل عبارة خاّص 

  .باستیرادھا
  

الحسنة و أن تتوفر على یجب أن تصنع ھذه المواد ضمن احترام مقاییس الممارسات  ،و في كل األحوال
  .جودة ھذا الصنع شھادة تبیّن

  
استیراد كل عتاد ضروري ، ترخیص سلّم، كذلك، بطلب من المرقيّ ة أن یبالصحّ  فالمكلّ یمكن الوزیر 

  .إلنجاز الدراسات العیادیة
  

الدراسات  لغرضنات البیولوجیة مجموعة من العیّ ل،تحلیلال ،قصدنقل أيال یمكن إجراء : 411 المادة
  .تسلیم شھادة نقل ة و ف بالصحّ ر المكلّ مسبق لدى الوزیتصریح  أن تكون موضوعالعیادیة  دون 

  .یخضع  لنفس األشكال نقل المواد و العتاد موضوع الدراسة العیادیة
  

 جدّي ن منفعة فردیة مباشرة أي خطردوال سیما تلك ،یجب أن ال تتضّمن الدراسات العیادیة :412المادة 
تسلّم لھم . ویجب أن یسبقھا فحص طبي لألشخاص المعنیین. لھا ینضعاة األشخاص الخمتوقع على صحّ 

  .نتائج ھذا الفحص قبل التعبیر عن موافقتھم
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ألشخاص لدفع أن ی المرقيّ  یمكن ،عیادیة دون منفعة فردیة مباشرة دراسةحالة  في :413 المادة
دھا الوزیر حسب شروط و كیفیات یحدّ  التي یتحملونھا  عن الصعوباتع لھا تعویضا وخضمستعدین للال

  .ةف بالصحّ المكلّ 
  

مباشرة، وإن انعدم الخطأ، منفعة فردیة دون  العیادیة دراساتبالنسبة لل المرقيّ  حّملیت: 414المادة 
  .ضع لھا ولذوي حقوقھاالخ ة لصالح الشخصدراستعویض اآلثار المسبّبة للضّرر بسبب ال

  
  .الدواء التجریبي منعن التقییم المستمر ألمسؤوال  المرقيّ یعدّ : 415المادة

  
متوقع أو كل حدث جدید لألمن أو غیر  كل أثر خطیر غیر مرغوب فیھب فوريو ھو مسؤول عن التبلیغ ال

للتجارب العیادیة الطبیة لجنة األخالقیات و ة ف  بالصحّ ر المكلّ یلوزل یطرأ خالل أو بعد نھایة الدراسة
  .أقصىكحد  مأیا)  07(سبعة خاللالمعنیین  الباحثینطباء ولكل األ المعنیة

  
ة جودال ساییقمقیّسة مكتوبة تمّكن من احترام معملیة عن وضع تدابیر و إجراءات  ،كذلك،مسؤول و ھو

 وا مرغوب فیھال ثار غیراآلحداث واألحاالت توثیق عن  ن جمع المعطیات والالزمة لكل مرحلة م
  .حمایة المعطیات حتراماضمان وكذا عن  ھاتصریح بوأرشفتھا والھا وتقییمھا التصدیق علی

  
 فیماالطبیة األخالقیات ة و لجنة ف بالصحّ ر المكلّ لى الوزیع ألمناسنویا عن تقریرا عرض ییجب أن 

  .العیادیة دراساتلا یخصّ 
  

بكل حدث خطیر من شأنھ أن یحصل جّراء بحث حول طبیب الباحث یجب أن یصّرح ال :416المادة
الطبیة للدراسات العیادیة حسب  و لجنة األخالقیات لمرقيّ ة و لف بالصحّ منتوج صیدالني للوزیر المكلّ 

  .ةف بالصحّ ھا الوزیر المكلّ كیفیات یحدّد
  

      مسؤولیتھ المدنیة یغطي اكتتاب تأمین التدخلیة، ، في الدراسات العیادیةالمرقيّ  ن علىتعیّ ی: 417المادة
  .النشاط الذي یقوم بھ بخصوصالمھنیة و 

  
  خاضعینة العیادیة أّي مقابل مال مباشر أو غیر مباشر لألشخاص الدراسال یترتّب عن ال: 418المادة 

  .صاألشخا ھؤالءدفعھا المصاریف التي  عویضلھا باستثناء ت
  

اآلثار غیر المرغوب فیھا التي تطرأ خالل التجارب العیادیة على /یعدّ جمع  تقاریر األحداث  :419المادة
و  المرقيّ مسؤولیة من منھا وعرضھا وكذا إجراءات رفع الغفل  أّكداألدویة ذات االستعمال البشري والت

  .الطبیب الباحث
  

 و المستلزمات الطبیة المستعملة باألدویة ةالتدخلیة الخاصّ  العیادیة دراساتق ھذه القواعد على كل التطبّ 
  .ھا للوضع في السوقترخیص طبیعة عن غض النظرفي الجزائر ب يالبشري التي تجر طبال في

  
 ریرسلھ إلى الوزیھذا التقریر لخصا عن تقریرا نھائیا عن البحث و كذا م المرقيّ  یعد: 420المادة 

بعد انتھاء متابعة آخر مریض مدرج في  اشھر) 12(عشر  ة في أجل ال یتجاوز إثنيبالصحّ  فالمكلّ 
  .لدراسة العیادیةا

  

  
  البــاب الثامن

  أحكـام جـزائیـة
  

األمراض ذات التص  ریح ب  المتعلق ة الق  انونم ن ھ ذا  38ك ل م ن یخ  الف أحك ام الم ادة یعاق ب :421الم ادة
  .دج 40.000دج و 20.000مالیة تتراوح بین  بغرامة اإلجباري

  

أو / والمتعلقة باإلنذار العاّم من ھذا القانون  57و 55و 54اد والم من یخالف أحكامیُعاقب كل :422المادة
 )06(حبس من ستـة الب ةنات السامّ و البیانات المتعلّقة بالمكوّ مواد التبغ وسم الخاّص الواجب وضعھ على 

  .دج 1.000.000إلى دج  500.000ن وبغرامة م )1( سنةإلى  أشھر
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من ھذا القانون           62و 53 تینالماد المنع المنصوص علیھ في یعاقب كل من یخالف :423المادة
 500.000ن م لتبغ و المشروبات الكحولیة بغرامةلاإلشھار بالترویج و الرعایة و على التوالي  قالمتعلّ 

  .دج1.000.000إلى دج 
  

  .، تضاعف العقوبةفي حالة العود
  

المتعلّقة بالمستخلصات  التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھایعاقب كل من یخالف األحكام  :424المادة 
 .من قانون العقوبات 430و  429طبقا للمادتین  التي یمكن أن تستخدم في إنتاج المشروبات الكحولیة

  
 ةق المتعلّ م ن ھ ذا الق انون  58الم ادة  أحك ام المنص وص علی ھ ف ي منعالیعاقب كل من یخالف : 425المادة 

دج   2000ن بغرام   ة م   أو المس   تقبلة للجمھ   ور بالت   دخین ف   ي األم   اكن المخّصص   ة الس   تعمال جم   اعي 
  .دج 5000إلى

  
م ن ق انون  393و  381طبقا للمادتین صلح  غرامةالمنصوص علیھا في الفقرة أعاله ة خالفعلى الم تطبّق

  .اإلجراءات الجزائیة
  

  .تضاعف العقوبة، في حالة العود
  

  

بی ع ب المتعل قم ن ھ ذا الق انون 59ةالم ادأحكامالمنص وص علی ھ فی من عالیعاقب كل من یخ الف  :426المادة
  .دج400.000إلىدج 200.000ن بغرامة مالتبغ للقصر 

  
  .العقوبةف تضـاع، في حــالـة العـود

  
  

بیع ب من ھذا القانون المتعلق63ةالماد أحكامعلیھ فییعاقب كل من یخالف المنع المنصوص  :427المادة
 50.000ن غرامة مو ب )02(إلى سنتین  أشھر) 06(ن ستة الحبس مبالمشروبات الكحولیة للقصر 

  .دج100.000إلىدج
  

  . ، تضاعف العقوبةفي حالة العود
  

الترویج لب  دائل المتعل  ق ب   74ةالم  اد أحك  امعلی  ھ فیالمن  ع المنص  وص یعاق  ب ك  ل م  ن یخ  الف : 428 الم  ادة
  .دج 1000.000 إلى دج 500.000ن غرامة مشھار لھا باإلالرضاعة الطبیعیة و 

  
م ب ف ي تس مّ یُعاقب كل شخص أن تج أو ت اجر ف ي م واد غذائی ة غی ر ص الحة لالس تھالك وتس بّ  :429المادة

 72و 71الم واد من قانون العقوب ات و  432و  431 للمادتین طبقاة أشخاص وفاة شخص أو عدّ أو غذائي 
و المتعل  ق بحمای  ة المس  تھلك و قم  ع  2009فبرای  ر س  نة  25الم  ؤرخ ف  ي  03-09م  ن الق  انون رق  م  73و 

  .الغشّ 
  

  

 304ألحكام المادة  طبقابإیقاف الحمل لغرض عالجي قة المتعلّ حكام األیعاقب كل من یخالف :430المادة 
  .من قانون العقوبات

  
الحمل  إیقافقانون المتعلّقة بإجباریة إجراء من ھذا ال 83أحكام المادة یعاقب كل من یخالف :431المادة

و بغرامة ) 01(نة إلى س أشھر )06(بالحبس من ستة العمومیة االستشفائیة  ساتفي المؤسّ لغرض عالجي 
  .دج 400.000إلى دج  200.000ن م
  

ق ة ب التزام التكفّ ل ب المریض المتعلّ م ن ھ ذا الق انون  151الم ادة یعاق ب ك ل م ن یخ الف أحك ام : 432المادة
 .من قانون العقوبات 316و  314طبقا ألحكام المادتین  المصاب باضطرابات عقلیة
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منع إخضاع المرضى الذین تّم استشفاؤھم المتعلقة ب 169المادة یعاقب كل من یخالف أحكام : 433المادة
) 6(ستة إلى ) 02(شھرین  من بالحبس الذي یخضعون لھ عالجالفي إطار لھم موصوفة ألشغال غیر 

  .دج 50.000 إلى دج 10.000ن غرامة مبأشھر و 
  

)  2الفقرة ( 442و  289و  288طبقا ألحكام المواد  یعاقبباستثناء الضرورة الطبیة المبّررة،:434المادة
أو  ،عن كل تقصیر أو خطأ مھني یرتكبھ خالل ممارستھ مھامھلصّحةكل مھني ان قانون العقوبات، م

بدنیة ألحد األشخاص أو بصحتھ أو یحدث لھ عجزا مستدیما بالسالمة ال بمناسبة القیام بھا و یلحق ضررا
  .أو یعّرض حیاتھ للخطر أو یتسبّب في وفاتھ

  
 215یعاقب كل من ینشئ أو یستغل مؤسسة صحیة دون الترخیص المنصوص في المادتین  :435المادة 

وبغرامة من  واتسن) 5( خمسإلى ) 2( من سنتینحبس البانون المنصوص علیھما من ھذا الق 343و 
  .دج 2.000.000إلى  دج 1.000.000

  
قة بالممارسة تحت الھویة المتعلّ  ،من ھذا القانون 254 أحكام المادة یعاقب على مخالفة :436المادة

  .من قانون العقوبات 247 لمادةا ألحكامة طبقا القانونیة لمھن الصحّ 
  

من قانون  243المادة  طبقا ألحكامة على الممارسة غیر الشرعیة لمھن الصحّ  یعاقب: 437المادة
  .العقوبات

  
د بالتزام السر الطبي و المھني صاحبھ للعقوبات المنصوص علیھا في یعّرض عدم التقیّ : 438المادة 

  .من قانون العقوبات 301المادة أحكام
  

حسب األشكال طة العمومیة السل التسخیرة الصادرة من المتثال لطلباتلرفض كل یعاقب : 439المادة 
  .مكّرر من قانون العقوبات 187ألحكام المادة  طبقاالساري المفعول  التنظیمالمنصوص علیھا في 

  
المنصوص  الطبي أو تغییره الوصفبالمتعلّق منع الیخالف  یعاقب كل مھني الصّحة الذي: 440المادة

 نغرامة مبو ) 02(أشھر إلى سنتین ) 06(بالحبس من ستة  ھذا القانونمن  267المادة أحكام علیھ في 
  .دج 100.000 إلىدج  50.000

  
المتعلقة،  من ھذا القانون 286و  285یخالف أحكام المادتین  الذي كل مھني الصّحةیعاقب :441المادة 

دج  20.000ن م بغرامةحاالت العنف و تحریر الشھادة الوصفیة لعالم المصالح المعنیة إبعلى التوالي، 
  .دج 40.000إلى 

  
المحدّدة  و تسعیرتھا األعمال المھنیةالخاّص بة باإلعالم حكام المتعلّقیعاقب كّل من یخالف األ :442المادة 

  .دج 500.000دج إلى  300.000 امة مننظیم المعمول بھ بغرالتفي 
  

تصدیر  و توزیع المواد الصیدالنیة من انتاج واستغالل و استیراد و نشاط  یعاقب على كل:443المادة 
) 10(سنوات إلى عشر ) 5(ة بالحبس من خمس طرف مؤّسسات غیر معتمدة من المصالح المختصّ 

  .دج 10.000.000دج  إلى  5.000.000سنوات و بغرامة من 
  

و         ةمن ھذا القانون المتعلّقة بالمراقبة اإلداری 309اقب كل من یخالف أحكام المادة یع:444المادة 
بالحبس من عشر  اعقلی ةرثمؤأو مخدرة  ذات خصائصو األمنیة الستعمال مواد و أدویة و نباتات التقنیة 

  .دج 500.000دج إلى  200.000سنة و بغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(
  

أشھر ) 06(ستة یعاقب كل من یخالف األحكام المتعلّقة بالنوكلیدات اإلشعاعیة بالحبس من :445المادة 
  .دج 500.000دج إلى  200.000و بغرامة من ) 02(إلى سنتین 
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، أو السمسرة  من ھذا القانون 298دة المحدّدة في المادة المقلّ  دویةیعاقب كل من قام بصنع األ: 446المادة
من حبس البأو حیازتھا لھا أو توزیعھا أو اإلشھار لھا أو عرضھا للبیع أو بیعھا أو استیرادھا أو تصدیرھا 

  .دج 5.000.000إلى  دج 1.000.000ن بغرامة مو  سنوات) 10(شر عسنوات إلى ) 05(خمس 
  

المصادقة و  المتعلقة بتسجیل الدواء ،من ھذا القانون 317أحكام المادة  خالفمن یكل  یعاقب: 744المادة
 1000.000ن بغرامة م سنوات و) 05(إلى خمس ) 02( سنتین من حبسالبو المستلزمات الطبیة  علیھ
  .دج 5000.000 إلى دج 

  
التوالي القانون المتعلقة على  من ھذا 325و  324یعاقب كل من یخالف أحكام المادتین : 448المادة

  .دج 500.000 إلىدج 200.000ن بغرامة م شھار حول المواد الصیدالنیةاإلالعلمي و  باإلعالم
  

  . ، تضاعف العقوبةفي حالة العود
  

وتوزیع حفظ بجمع وإنتاج وقة متعلّ من ھذا القانون ال346المادة  یعاقب كل من یخالف أحكام :449 المادة
  .دج 2.000.000إلى  1.000.000ن بغرامة م مواد الدم غیر الثابتةالدم و

  
 ق  القانون المتعلّ من ھذا  351المادة أحكام المنصوص علیھ في  منعالیعاقب كل من یخالف : 450المادة

) 03( إلى ثالث) 02(ن سنتین الحبس مب، المرتبطة بالدم و البالزما ومشتقاتھما  المربحة بالنشاطات
  .دج 1.000.000إلىدج  500.000ن بغرامة مسنوات و 

  
و الخالیا قة بنزع األعضاء و األنسجة المتعلّ  ھذا القانونخالف أحكام یعاقب كل من ی: 451المادة 
  .قانون العقوباتمن  20مكّرر  303إلى  16مكّرر  303للمواد من  و زرعھا طبقاالبشریة

  
ق المتعلّ من ھذا القانون  377المادة المنصوص علیھ في أحكام  منعال یعاقب كل من یخالف:452المادة

مكّرر  303طبقا للمواد من ي األھلیة عدیممن األشخاص القّصر أو  و الخالیا األنسجةو  نزع األعضاءب
  . من قانون العقوبات 20مكّرر  303إلى  16

  
ص أو یعاقب كل من یقوم باإلشھار للتبرع باألعضاء أو األنسجة أو الخالیا البشریة لفائدة شخ:453المادة 

  .دج 400.000إلىدج  200.000ن وبغرامة م) 01(نة س إلىأشھر ) 06(ستة  نحبس مالبسة مؤسّ 
  

نشاطات یمارس البشریة أو من یقوم بنزع أو زرع األعضاء أو األنسجة أو الخالیا  لكیعاقب  :454المادة
) 05(خمس  لىإ)02(سنتین ن حبس ملھا بالسة غیر مرخّص في مؤسّ على اإلنجاب  ةالمساعدة الطبی

  .دج 1.000.000 إلىدج  500.000ن و بغرامة م سنوات
  

قة بالمساعدة الطبیة على المتعلّ  من ھذا القانون388المادةقب كل من یخالف أحكام یعا :455ة الماد
 إلىدج  500.000ن وبغرامة م واتسن )10(سنوات إلى عشر  )05( خمسمن حبس الباالنجاب 

    .دج 1.000.000
  

من ھذا القانون المتعلق  393 المادةأحكام المنصوص علیھ في منع الیعاقب كل من یخالف  :456المادة 
سنوات ) 10(عشر من حبس البت بخصوص مواد الجسم البشري البیع و كل شكل من المعامال بالتبرع و

  .دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000ن غرامة مسنة وب) 20(إلى عشرین 
  

المتعلقة  من ھذا القانون394 حكام المادةالمنصوص علیھ في أ منعالخالف یعاقب كل من ی: 457المادة
سنة ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(عشر من  الجنس بالحبس وراثیا و انتقاء مماثلةة حیّ أجسام استنساخ ب

  .دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000من غرامة وب
  

حبس الب صلحتھغیر م آخرلغرض ما عمل الوضع رھن المالحظة لشخص یعاقب كل من یست: 458ادة الم
  .دج 500.000إلىدج  100.000ن سنوات و بغرامة م )05(خمس  إلى) 02(نتین من س
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حبس بال العیادیةقة بالدراسات المتعلّ  من ھذا القانون 399یعاقب كل من یخالف أحكام المادة : 459المادة
 .دج 10.000.000 إلىدج  5.000.000 نسنوات وبغرامة م) 05(إلى خمس ) 02(سنتین من 

  
عیادیة دون الحصول على موافقة الشخص الدراسة الیعاقب الطبیب الباحث الذي شرع في  :460المادة 

ن بغرامة مو سنوات ) 05(إلى خمس ) 02(سنتین من حبس الالمدرج في بروتوكول البحث ب
  .دج500.000 إلى دج100.000

  
یمكن أن یعاقب عالوة عل ى ذل ك ك ل م ن یرتك ب إح دى المخالف ات الم ذكورة أع اله، بعقوب ة : 461المادة 

  .التكمیلیة المنصوص علیھا في قانون العقوباتواحدة أو أكثر من العقوبات 
  

  :بـ  أعاله ي یرتكب إحدى المخالفات المنصوص علیھا في الموادي الذالمعنویعاقب الشخص :462المادة 
أض  عاف العقوب  ة المالی  ة القص  وى المنص  وص علیھ  ا  ) 5( عقوب  ة مالی  ة ال یمك  ن أن تق  ل ع  ن خمس  ة .1

 .للشخص الطبیعي
 :اآلتیة عقوبات تكمیلیةعقوبة واحدة أو عدّة  .2

 حجز الوسائل و العتاد المستعمل في إرتكاب المخالفة، -
 ،سنوات) 05(لمدة ال تتجاوز خمس  المنع من ممارسة نشاط الصّحة -
 سنوات،) 05(لمدة ال تتجاوز خمس  غلق المؤسسة أو إحدى ملحقاتھا -
 . حل الشخص المعنوي -

  
  البــاب التاسع

  وختــامیــةأحكــام انتقالیــة 
  

ة س ات الص حّ من ھذا الق انون عل ى ھیاك ل و مؤسّ  333و  228و  184ق أحكام المواد ال تطبّ  :463المادة
  .التابعة لوزارة الدفاع الوطني

  
ف ة لل وزارة المكلّ ة التابع ة سات العمومی ة للص حّ یمكن المستخدمون في وضعیة نشاط في المؤسّ :464المادة

 رغب وا ف ي ذل ك إذاق عل یھم بالق انون األساس ي المطبّ  االحتف اظ و التي تّم تعدیل قانونھا األساس ي ةبالصحّ 
  .ز التنفیذتاریخ دخول ھذا القانون حیّ ابتداء من 

  
  .ة بھمیبقى المستخدمون الذین یمارسون في إطار إتفاقات و إتفاقیات التعاون خاضعین لألحكام الخاصّ 

  
الطبی ة للمرض ى ة بالملف ات ة للص حّ سات العمومی ة و الخاّص یجب أن تحتفظ الھیاكل و المؤسّ  :465المادة

المل  ف الطب  ي الوحی  د وفق  ا للقواع  د المعم  ول بھ  ا عل  ى مس  توى ھ  ذه الھیاك  ل و  المفتوح  ة قب  ل تأس  یس
  .ساتالمؤسّ 

  
ابتداء من ت اریخ نش ر ھ ذا الق انون ) 02(في أجل سنتینة لصحّ لالمصالح الخارجیة  تنصیب تمّ ی:466المادة

  . في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 

 

بة وفقا ألحكام المنتخبة و المنصّ  یةالطب لألدبیات ةالجھویالمجالس واصل المجلس الوطني و ی:467المادة 
إل ى  ممارسة صالحیاتھاار إلیھ أعاله، في ، و المش1985فبرایر سنة  16خ في المؤرّ  05-85القانون رقم 

  . ھذا القانونفي أحكام  المنصوص علیھا یةالطبلألدبیات الوطنیة و الجھویة  مجالسال تنصیبغایة 
  

بمقتض  ى  ،ف  ة حالی  ا بالمھ  ام المس  ندة للوكال  ة الوطنی  ة للم  واد الص  یدالنیةتواص  ل الھیاك  ل المكلّ :468الم  ادة
  .الوكالة المذكورة تنصیب إلى غایة ھذه المھام ضمانفي ،أحكام ھذا القانون

  
 غی  ر أنّ  .أع  الهالم  ذكور و 1985فبرای  ر 16خ ف  ي الم  ؤرّ  05-85رق  م تلغ  ى أحك  ام الق  انون  :469الم  ادة 

النصوص المتخذة لتطبیقھ تبقى ساریة المفعول إلى غایة صدور النصوص التنظیمیة المنصوص علیھا في 
  . ھذا القانون
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  .الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةفي ینشر ھذا القانون : 470المادة 
  

  .............................الموافق  ……………...فـي  حـّرر بالجـزائـر
  

 

  عبــد العزیــز بوتفلیقــة


