
 65-85 ص ص، (2020) 02 العـــدد:/  02 املجلد
 بويت والصحت الىفطيتر لوم التاملجلت العلميت للع

2865-2682 ISSN: 

4248-2682:  The Online ISSN 
 

 

 الزعاًت الىفطيت للطفل في املىظومت الصحيت بالجشائز: الواكع والزهاهاث

The child psychological care in the health system in Algeria: reality and 

stakes 

 2فاطمت مىلوش يط د/ ،  1 موفم كزومد/ 

 كين جمىقيذ )الجؼائغ(-اؾخاط باخث باملغهؼ الجامعي بلحاج بىقلُب 1
 كين جمىقيذ )الجؼائغ(-صهخىعاٍ في كلم الىفـ باملغهؼ الجامعي بلحاج بىقلُبػالبت  2

    
 

 مطخخلص البدث:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يهضف َظا البدث بلى الخلغف كلى الجهىص التي جبظلها الضولت في مجاٌ جغكُت 

صحت الؼفل وبالخصىص الصحت الىفؿُت؛ وجىفير بُاهاث ومللىماث ًمىً 

حىصة الغكاًت الصحُت الاؾخفاصة منها، لخدضًض ؤفظل الؿبل مً ؤحل جدؿين 

ى ما ًلىصها بلى ػغح الؿاالين الخالُين  :الىفؿُت واللللُت لألػفاٌ. َو

ُيلت الىـام الصحي مً ؤحل الخىفل الجُض  ما هي حهىص الضولت في الخسؼُؽ َو

بالصحت الىفؿُت واللللُت للؼفل؟ وما هي مياهت صحت الىفؿُت واللللُت للؼفل في 

 ؿل َظٍ املىـىمت الصحُت؟

ىا صعاؾت جدلُلُت وففُت مبيُت كلى الضعاؾاث لل  حابت كلى َظٍ سألؾللت، ؤحٍغ

غ لجان املخابلت ومً مؿخسضمي  الاؾخلصائُت واملللىماث التي جم حملها مً جلاٍع

ؾىت في املُضان. وكض هكفذ  22الصحت، وهظا مً زالٌ الخبرة التي اؾخلُىاَا ملضة 

بظولت،  ا ًؼاٌ ًخلين كلى ؤصحا  اللغاع ؤهه كلى الغغم مً الجهىص املالضعاؾت،  لىا

ض مً الجهض لؿض الىثير مً الثغغاث مً ؤحل الىفٌى بلى سألَضاف  بظٌ املٍؼ

 امليكىصة، املخلللت بالغكاًت الىفؿُت واللللُت لألػفاٌ.

الصحت الىفؿُت واللللُت للؼفل؛ الىـام الصحي؛ الغكاًت  الكلماث املفخاخيت:

 .الصحُت
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This research aims to identify the state’s efforts to promote child 

health, especially psychological and mental health; and to provide data and 

informations that can be used to select the best ways to improve the 

quality of psychological and mental health care for children. This leads us 

to ask the two following questions: 

What are the state's efforts in planning and structuring the health system to 

ensure good psychological and mental health for the child? What is the 

statue of the child's psychological and mental health under this health 

system? 

To answer these questions, we conducted a descriptive analytical 

study based on surveys and informations gathered from follow-up 

committee reports and from health users, also, through the experience that 

we gained for 20 years in the field. The study has revealed that, although 

the efforts made, decision makers need to do more efforts to fill many gaps 

in order to achieve the desired goals, related to psychological and mental 

care for children. 

Key words: child's psychological and mental health; health system; health 

care. 
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 ملدمت:

 في الخىمُت املؿخضامت   
ً
 ؤؾاؾُا

ً
حلض مؿإلت الؿُاؾت الصحُت ألي بلض كىصغا

م البدثُت الهامت املخلللت بازخالٌ هـام الصحت اللامت للمجخمم وجـل مً بين املىاطُ

 .وؤزٍغ الحاؾم كلى عفاَُت املىاػً

 هبيرة     
ً
والىاكم ؤن الجؼائغ، قإنها في طلً قإن البلضان الىامُت، بظلذ حهىصا

مللالجت الاخخُاحاث الصحُت للؿيان،  ا ؾُما زالٌ الؿبلُىاث وؤوائل الثماهِىاث 

، بةصزاٌ مجاهُت الغكاًت الصحُت والظي جميز بةكاصة جى
ً
ـُم كمُم للىـام الصحي، ؤو ا

 زالٌ الدؿلُىاث، 1974كام 
ً
، زم بىاء كضص هبير مً البنى الخدخُت الصحُت، وؤزيرا

غ خلُلي للغكاًت الصحُت املجاهُت.  ؼ اللؼاق اللام بلُاصة الضولت لظمان جؼٍى حلٍؼ

 .وجىػَم كاصٌ لالخخُاحاث الصحُت للؿيان

، فةن َظٍ الىلاغ إلاًجابُت  ا ًمىً ؤن جحجب بإي قيل مً سألقياٌ ومم طلً

اللُى  املسخلفت التي ًخلين كلى الىـام الصحي الخلامل ملها والتي كض ججلله ببؿاػت 

 كلى مىطم مدً خلُلي،  ا ؾُما فُما ًخللم بالصحت الىفؿُت للؼفل.

ما هي الجهىص املبظولت  بن َظٍ امللضمت جدُلىا بلى طغوعة ػغح الؿاالين الخالُين:

مً ػغف الضولت للخىفل بالغكاًت الصحُت للؼفل؟ وما هي مياهت الصحت الىفؿُت 

 واللللُت للؼفل صازل َظٍ املىـىمت؟

 الهدف من الدراضت: -2

بن الغغض مً َظٍ الضعاؾت طو قلين: ؤو ا الخلغف كلى الجهىص التي جبظلها 

 بلى املللىماث التي جم حملها الضولت في مجاٌ الصحت؛ وزاهُا جىفير بُاه
ً
اث اؾدىاصا

وجدلُلها، لخدضًض ؤفظل املدضصاث التي ًجب صمجها في الىـام الصحي مً ؤحل جدؿين 

 ؾىلىم بخدلُل الىطم 
ً
حىصة الغكاًت الىفؿُت واللللُت لألػفاٌ. وبكيل ؤهثر جدضًضا

ضًم جصىعاث الغاًَ للمىـىمت الصحُت الخافت بغكاًت صحت سألػفاٌ في الجؼائغ، وجل

لؿض الفجىاث التي ؾِخلين كلى مؿاولي الصحت في بالصها بصعاهها وبًجاص خلٌى كاحلت 

 لها.
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 مىهج الدراضت: -3

ُما ًخللم باملىهجُت امللخمضة في َظا الخدلُل، اؾخسضمىا املىهج الىففي اللائم ف

لت كلى  غ الؼٍغ التي  املسحُت باؾخسضام بُاهاث مؿخلاة مً مغاحلت الىزائم والخلاٍع

حلضَا مسخلف لجان املخابلت واملغاكبت الصحُت والصحف واملغاؾُم الخىفُظًت 

والضعاؾاث املخلللت بالىـام الصحي وجؼىعَا في الجؼائغ، وهظا مً املؿخسضمين 

ؾىت كمل هممغض في  22الصحُين ؤهفؿهم، هما ؾِخم الاكخماص كلى زبرة الباخث ملضة 

ي. َظٍ املللىماث ؾِخم الخلمم فيها وجدلُلها ؾىت ؤزصائي هفؿاو 13اللؼاق الصحي و

 وملالجتها.

 حعزيف الزعاًت الصحيت: -4

ت ؤو كالج  مهما ازخلفذ الدؿمُاث مً عكاًت صحُت ؤو زضماث صحُت حىاٍع

ؤؾاس ي ؤو كالج ؤولي...، فهىان جضازل في املفاَُم وهلاغ مكترهت جصب ولها في َضف 

بت مً امل ىاػً حغغافُا وػمىُا، طاث هىكُت كالُت واخض، َى جلضًم زضمت صحُت كٍغ

 (.373-357: 2214)كِؿاوي وبغاَمُت، 

ٌكير مفهىم الغكاًت الصحُت بلى مجمىق الخضماث والاحغاءاث الىكائُت التي 

ًلضمها الىـام الصحي واملاؾؿاث الخابلت له لجمُم ؤفغاص املجخمم كامت بهضف عفم 

ا واللمل صائما كلى املؿخىي الصحي للمجخمم والحُلىلت صون خضور  سألمغاض واهدكاَع

(. وهي حلض مً اَم كىامل 56: 2222جغكُت الصحت اللامت والحفاؾ كليها )الىماؽ، 

خفف صحت الفغص واملجخمم وجدؿُنها. والفائضة منها هي مىم املغض وجدؿين صحت 

غة، الاوؿان وحلله كاصعا كلى الخمخم بيامل كضعاجه الجؿضًت واللللُت والاحخماق )مؼاَ

فا للخضمت   1978ؾىت  (OMS)(. وكض وطلذ املىـمت اللاملُت للصحت 14: 2229 حلٍغ

ؤو الغكاًت الصحُت مً بين ما جم الاجفاق كلُه َى خخمُت اؾخجابت اللالج سألؾاس ي بلى 

ى ما ٌلني اًظا  (.373-357: 2214مً ػلباث الؿيان )كِؿاوي وبغاَمُت،  % 92 َو

 صحُت سألولُت.ؾهىلت الحصٌى كلى الخغؼُت ال
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 حعزيف الىظام الصحي: -5

الىـام الصحي َى، مجمىكت مً اللىافغ املترابؼت واملخفاكلت مم بلظها طمً 

قبىت مً الاجصا اث والتي حلمل ملا لخدلُم َضف الىـام واملخمثل في طمان ؤكلى 

هصيراث، جمم واملدافـت كلُه وجغكُخه باؾخمغاع)لمجمؿخىي فحي ممىً للفغص وا

2228 :54.) 

ى ؤًظا "مجمىكت املىاعص املخاخت، وكملُت جىـُم وبصاعة َظٍ املىاعص ختى جاصي  َو

 (.34: 1999في النهاًت بلى جلضًم الخضمت الصحُت ليل املىاػىين )الكاطلي وآزغون، 

ت والخىـُمُت التي تهضف بلى طمان  وكلى اللمىم َى مجمىكت الىؾائل البكٍغ

جمم، مبني كلى الخىػَم اللاصٌ للغكاًت الصحُت مجلللفغص وا ؤمثل مؿخىي فحي وجىفير

 والىكاًت والخثلُف الصحي.

 الوطعيت والطياضت الصحيت في الجشائز: -6

خجلى  ؾلذ الجؼائغ مىظ الاؾخلالٌ لخدؿين الىطلُت الصحُت للمىاػىين ٍو

خجلى طلً زافت مً زالٌ املىاقير  طلً مً زالٌ الؿُاؾت الصحُت املىخهجت. ٍو

ت. وكض وان املغؾىم عكم واملغاؾُم ا املىؼلم هدى  1973املاعر في فُفغي  18لىػاٍع

ت اللالج والخىفل الجُض بصحت  جىـُم الؿُاؾت الصحُت مً زالٌ اللظاء كلى مغهٍؼ

املخللم بمجاهُت  1973صٌؿمبر  28املاعر في  65 – 73الؿيان. هما ٌلخبر سألمغ عكم 

ت ومفاصٍ اؾخفاصة ول مىاػً مً اللالج هلؼت جدٌى َامت في املىـىمت الصحُت  الجؼائٍغ

مجاهُت اللالج مهما وان وطله املالي ؤو الصحي. وكض جىغؽ طلً في ول الضؾاجير الضولت 

ا صؾخىع  مً الضؾخىع الجؼائغي كلى ؤن الغكاًت  54خُث جىص املاصة  1996وآزَغ

امللضًت الصحُت خم للمىاػىين، خُث جخىفل الضولت بالىكاًت مً سألمغاض الىبائُت و 

ضة الغؾمُت اللضص  (. وكض كؼػث َظٍ 1996صٌؿمبر  28الصاصعة في  76بميافدتها )الجٍغ

الترؾاهت اللاهىهُت جىـُم الهُاول الخىـُمُت للصحت باجباق جلؿُم اللؼاكاث الصحُت 

ا ملغا  وكمىما ول صائغة ازخيرث لخيىن كلى عاؽ كضص ملين مً البلضًاث باكخباَع

ب مسخلف الهُاول لللؼاق الصحي. وكض اج بلذ الجؼائغ َظا الخلؿُم مً ؤحل جلٍغ
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لخبر اللؼاق الصحي بهظا املبضؤ الهُيل اللاكضي املىـم  الصحُت مً الؿيان. َو

 (.2215لليكاػاث الصحُت واملدىع الاؾاس ي لخىػَم الخضماث الصحُت )عخامىُت، 

 مكاهت الطفل في الطياضت الصحيت بالجشائز: -7

للؼفل املدافـت كلى خُاجه، والضولت ملؼمت بالؿهغ كلى  حلني الغكاًت الصحُت

املدافـت كلى َظا الحم با اكتراف بدله في الخمخم بإكلى مؿخىي فحي ًمىً بلىغه 

وبدله في كالج سألمغاض التي ٌلاوي منها وبكاصة جإَُله الصحي. وجبظٌ الضولت كصاعي 

اث الغكاًت الصحُت حهضَا لخظمً ؤ ا ًدغم ؤي ػفل مً خله في الحصٌى كلى زضم

َظٍ. وجخسظ بىحه زاص الخضابير املىاؾبت مً ؤحل زفع وفُاث الغطم وسألػفاٌ، 

وجظمً جىفير املؿاكضة الؼبُت والغكاًت الصحُت الالػمخين لجمُم سألػفاٌ مم الدكضًض 

غ الغكاًت الصحُت سألولُت )الخؼعجي،  (. وكض حلؼػ َظا الاججاٍ 115-14: 2229كلى جؼٍى

اع هصىص كاهىهُت لفائضة صحت الؼفل جاهض كلى خله في الخمخم بالغكاًت زافت بةفض

ضة  75بلى املاصة  67الصحُت اليافُت، مً زالٌ هصىص املىاص  مً مضوهت الصحت )الجٍغ

ش  28الغؾمُت، اللضص  (. وجغجبؽ الغكاًت الصحُت للؼفل في ول 1985فبراًغ  17بخاٍع

ى غير كاصع  الحا اث بغكاًت سألمىمت، ألن اعجباػه في ت صائم بإمه، َو َظٍ املغخلت اللمٍغ

كلى املؼالبت بدلىكه، هما ؤن صحت سألم مً صحت ػفلها، والحضًث في َظا املجاٌ 

ًمـ مغخلت الجىين ؤًظا وله الحم في الغكاًت الؼبُت والتي جإجُه مً عكاًت ؤمه في 

ى في مغخلت الحمل. فالغكاًت الؼبُت الالػمت والتي هدً بصضص الحضًث كن ها جمؿه َو

م ؤمه، صحخه مً صحتها )كبض الغخُم،  -532: 2218بؼً ؤمه جيخلل الُه كً ػٍغ

543). 

  حؿدىض الؿُاؾت الصحُت في الجؼائغ كلىو: 

 مجاهُت الىكف للحىامل كبل وبلض الى اصة. -

 (.2225بلؼامُت قهاصة ػبُت كبل الؼواج )بضؤ اللمل بها مىظ كام  -

 ؾىت. 12ت لألػفاٌ مً الى اصة ختى ؾً املخابلت الؼبُت املجاهُ -

 التربُت الصحُت لألمهاث في مغاهؼ خماًت سألمىمت والؼفىلت. -
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 لخدلُم َظٍ سألَضاف، جم بوكاء اللضًض مً البرامج الىػىُت، منها:و 

ؼ صحت سألم والؼفل. -1  حلٍؼ

غ البرهامج الىػني للصحت اللللُت -2  .جؼٍى

 حعشيش صحت ألام والطفل: -أوال 

ا في الحض جلل ًُ ب الغكاًت الصحُت لليؿاء الحىامل ؤزىاء الحمل وبلضٍ صوًعا عئِؿ

 كً الحض مً مساػغ الى اصة املبىغة واهسفاض الىػن 
ً
مً وفُاث سألمهاث والغطم فظال

كىض الى اصة. وفي َظا الصضص، ؤوكإث الؿلؼاث الصحُت ؾخت بغامج ًجغي جىفُظَا 

. بفظل َظٍ البرامج، لىخف اهسف
ً
اض في ملضٌ الىفُاث. ًبين الخمثُل البُاوي خالُا

الخف اهسفاض  2218الى غاًت  1972الخالي جؼىع ملض اث وفُاث الغطم مً ؾىت  ٍو

 2218في سأللف كام  21.84بلى  1972في سأللف كام  141.5اليؿبت مً ملضٌ 

هلؼت. وهظلً جؼىع ملحىؾ ملخىؾؽ اللمغ الظي وان بالياص ًبلغ  119باهسفاض كضٍع 

 ؾىت.  72كاما في بضاًت الؿبلُيُاث لُخجاوػ الُىم ملضٌ  52

: عزض بياوي لخطور معدالث وفياث الزطع في الجشائز في الفترة 11الشكل 

 م2118 – 1971

 
 (ANDSاملصضع: الىوالت الىػىُت للخىزُم الصحي )
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ىان اللضًض مً   :وجخمثل فُما ًلى البرامج َو

 وضع.بزهامج الخلليذ وإعادة الخلليذ امل1

الهضف مً َظا البرهامج َى اللظاء نهائُا كلى سألمغاض امللضًت لألػفاٌ التي 

حلخبر الخؼغ عكم واخض لىفُاث سألػفاٌ. لخدلُم َظٍ سألَضاف، ًغجىؼ َظا البرهامج كلى 

الخللُذ الغوجُني والخللُداث الخىمُلُت. ووكير َىا الى بضاًت جؼبُم بغهامج وػني حضًض 

ل  24للخؼلُم ابخضاء مً  ىاحهها جىفُظ 2216ؤبٍغ . املكىالث الغئِؿُت التي واحهها ٍو

َظا البرهامج َى في سألؾاؽ كضم الخيؿُم بين مصالح الحالت املضهُت لخدضًض الؿيان 

ض.  املؿتهضفين وهظا وحىص ازخالٌ في هـام ؾلؿلت الخبًر

 . بزهامج مكافدت إلاضهال لدى ألاطفال2

ً ملضٌ الىفُاث الىاجج مً إلاؾهاٌ لضي الهضف مً َظا البرهامج َى الحض م

( بلى زمـ ؾىىاث مً اللمغ. ًلىم َظا البرهامج كلى اللضًض مً 25سألػفاٌ مً )

ؼ الغطاكت الؼبُلُت وحصجُم اؾخسضام ؤمالح بكاصة الخمُُه  سألوكؼت امللترخت هخلٍؼ

(sel de réhydratationٌفي مىاحهت ؤي بؾها ). 

 س الخىفس ي عىد ألاطفال. بزهامج مكافدت أمزاض الجها3

الهضف مً َظا البرهامج َى زفع ملضٌ وفُاث سألػفاٌ الظًً لم ًبلغىا 

م جىكُت سألمهاث كلى كالماث الخؼغ فظال كً  الخامؿت مً اللمغ، وطلً كً ػٍغ

 .الغكاًت واللالج

 . بزهامج الحد من وفياث وأمزاض ألامومت في فترة الحمل4

 5231و اصة. ووفاة  583142امغؤة مً بين  275جم حسجُل وفاة  1994في كام 

خالت و اصة حىين مُذ. وكض ؤزاعث َظٍ  14395ولُض. باإلطافت بلى طلً جم حسجُل 

سألعكام املغوكت هاكىؽ الخؼغ، وصفلذ باللائمين كلى الصحت الى جلضًم بغهامج مليافدت 

 الىفُاث ؤزىاء الىطم
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 جخمثل أوشطت هذا البرهامج في : و 

ؼ وؾائ -  ل مىم الحمل بهضف جباكض الى اصاث.حلٍؼ

 مغاكبت الحمل ؤزىاء وبلض الى اصة -

جدؿين ؿغوف الى اصة والغكاًت ما بلض الى اصة لالم والؼفل )وإلاقاعة َىا الى َُيلت  -

 اللؼاق الصحي باوكاء مؿدكفُاث الام والؼفل(.

مغ ًخللم ، ألن سأل ؾاؾاً بؼابم جىـُميؤلبغهامج جخمخم ا اظٌحه الخي جىث الصلىباا

 بمكاعهت سألػباء الخىاص.

 . بزهامج الخغذًت5

الهضف مً َظا البرهامج َى الحض مً ؾىء الخغظًت لضي ول مً سألم والؼفل. 

ؼ الغطاكت الؼبُلُت. كمل البرهامج مغاكبت خالت الخغظًت لضي سألم وحلٍؼ  َو

 R.A.A . بزهامج مكافدت الزوماجيزم الحادة للمفاصل6

هامج َى الحض مً إلافابت بإمغاض الللب الىاججت مً الهضف مً َظا البر 

م بين   4الغوماجؼم والحض مً كضص خا اث الاهخياؽ لضي سألشخاص الظًً جتراوح ؤكماَع

 ؾىت. لخدلُم َظٍ سألَضاف ، فةن البرهامج ٌلخمض كلى : 19بلى 

 اللالج املىخـم  التها  اللىػجين -

 اجيزم خاص.جدضًض ومغاكبت سألشخاص الظًً لضيهم عوم -

 البرهامج الوطني للصحت العلليت جىفيذ –ثاهيا 

ى ما ًاهضٍ  الصحت الىفؿُت هي حؼء َام  ا ًمىً فصله كً الصحت اللامت، َو

البلض إلاًجابي في حلٍغف الصحت هما ًـهغ في حلٍغف مىـمت الصحت اللاملُت. وكض جم 

في كاهىن الصحت الظي  1985بصعاج الجىاهب املخلللت بلاهىن الصحت اللللُت مىظ كام 

ظم بىطىح 2218جم جىلُده ؾىت  . ًاهض اللاهىن امللضٌ كلى ؤَمُت الصحت اللللُت ٍو

عكاًت الصحت اللللُت هميىن مخيامل في الغكاًت الصحُت سألولُت. وجدضص الخضماث 
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الصحُت وجىفظ بغامج الىكاًت مً الاطؼغاباث الىفؿُت. حؿاَم َظٍ الخضماث في بكاصة 

بكاصة إلاصماج الىفس ي لألشخاص الظًً ٌلاهىن مً اطؼغاباث هفؿُت الخإَُل و 

دضص اللاهىن ػغق خماًت املغض ى الظًً ٌلاهىن مً اطؼغاباث هفؿُت ؤو  وكللُت. ٍو

كللُت مً زالٌ جدضًض ماؾؿاث الغكاًت في الصحت اللللُت وهظا جدضًض خلىق 

اًظا ػغق الخضزل املغض ى الظًً ٌلاهىن مً اطؼغاباث هفؿُت وكللُت. هما ًدضص 

اللالجي. ًجب الاقاعة بلى ؤهه كض جم صمج عكاًت الصحت الىفؿُت في هـام الغكاًت 

الصحُت سألولُت وفلا لخىفُاث مىـمت الصحت اللاملُت. فالغكاًت الىفؿُت حؼء مً 

البرهامج الىػني للصحت اللللُت وهي مخاخت بالفلل في َُاول الغكاًت سألؾاؾُت مً 

ىخضاث الىفؿُت في مسخلف اللؼاكاث الصحُت وهظا اوكاء وخضاث زالٌ اؾخدضار ال

 املخابلت الصحُت املضعؾُت.

ومً ؤحل ججؿُض َظٍ الاخخُاحاث، جم بلث البرهامج الىػني للصحت اللللُت. 

ظا البرهامج َى حؼء مً اؾتراجُجُت  التي وطلتها مىـمت الصحت  2212-2222َو

ت وميافدت إلاصمان. وكض جمذ فُاغخه ؾىت اللاملُت الخاص بالصحت الىفؿُت واللللُ

2221. 

ت  ت والغكاًت الصحُت سألولُت وجىفير سألصٍو ت الالمغهٍؼ ٌلؼي َظا البرهامج سألولٍى

لاث املخلللت بالصحت اللللُت، والىكاًت مً  الىفؿُت واللللُت وجىُُف الدكَغ

ػفاٌ، الاطؼغاباث الىفؿُت واللصبُت، وبكاصة الخإَُل الىفس ي والاحخماعي لأل 

وسألشخاص طوي الاطؼغاباث الىفؿُت املخلللت باللىف وهظا الخىكُت وجىمُت املىاعص 

ت وبدىر الصحت الىفؿُت.  البكٍغ

ؼ الصحت اللللُت بلى  2212في ؾىت  صفلذ عغبت اللائمين كلى الصحت في البالص في حلٍؼ

ت فغكُت زافت لتركُت الصحت اللللُت. وطلً كلى زلفُت ؤن ال برهامج بوكاء مضًٍغ

غ الصحت اللللُت في البلض.  الىػني للصحت اللللُت لم ًىً له جإزير واضح كلى جؼٍى

غ الغكاًت الؼبُت  خُث وان الخىـُم والخسؼُؽ مغهؼا كلى جضكُم املؿدكفُاث وجؼٍى

اللللُت املخسصصت مما خض مً الجهىص املبظولت لخلضًم زضماث مجخملُت، وكهضث 

ة اللؼاكاث لتركُت الصحت الىفؿُت واللللُت.وهي لجىت املخابلت للجىت الىػىُت مخلضص
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ضة الغؾمُت   23جم جدضًض مهامها وجىـُمها وحكغُلها بمىحب مغؾىم جىفُظي )الجٍغ

 (.2218ًىاًغ 

 مداور الخدخل الاضتراجيجي للجىت الوطىيت لتركيت الصحت الىفطيت والعلليت:

ؼ الصحت ا املدور ألاول: ؼ إلاػاع الخىـُمي لخلٍؼ لىفؿُت وعكاًت الصحت حلٍؼ

الىفؿُت. ويهضف بلى: خماًت املصابين باطؼغاباث هفؿُت وطمان اللضالت في جىػَم 

 الغكاًت الصحت الىفؿُت وجدؿين ؿغوف كمل اللاملين في مجاٌ الصحت الىفؿُت.

ت  :املدور الثاوي ؼ اؾخمغاٍع ت للصحت اللللُت، بهضف حلٍؼ غ الصحت الجىاٍع جؼٍى

 عكاًت الصحت الىفؿُت.

: جىُُف اؾتراجُجُاث جغكُت الصحت الىفؿُت في حمُم مغاخل املدور الثالث

الحُاة، ويهضف بلى جغكُت الصحت الىفؿُت لألػفاٌ الصغاع واملغاَلين وميافدت 

 إلاصمان، وهظا جغكُت الصحت الىفؿُت لضي هباع الؿً.

ث، طمان بصاعة مكاول الصحت اللللُت في بػاع مخلضص اللؼاكا :املدور الزابع

ؼ الصحت الىفؿُت في الخؼؽ والبرامج اللؼاكُت الهاصفت بلى جدؿين  ويهضف بلى حلٍؼ

ؼ الصحت الىفؿُت في مسخلف البِلاث )املصىم  –املضعؾت  -الاػاع امللِص ي. وحلٍؼ

 الجاملت...(.

غ البدث في مجاٌ الصحت الىفؿُت،  :املدور الخامظ ً وجؼٍى ؼ الخيٍى حلٍؼ

ؼ كضعاث حمُم الجهاث الفاكلت وامللىُين بالصحت الىفؿُت واللللُت.  ويهضف بلى: حلٍؼ

ؼ البدث الخؼبُلي والىـغي في مجاٌ الصحت الىفؿُت واللللُت.  وهظا حلٍؼ

غ هـام املللىماث والاجصاٌ في مجاٌ الصحت الىفؿُت.  :املدور الطادص جؼٍى

 ويهضف بلى: ميافدت الخمُيز ووفم سألشخاص الظًً ٌلاهىن مً اطؼغاباث كللُت

 الىظام والطياضت الصحيت: جلييم -8

ًمثل ملضٌ وفُاث سألػفاٌ صون ؾً الخامؿت وملضٌ وفُاث الغطم ؤكل مً 

اث الغكاًت الصحُت التي جلضمها مسخلف  ً َامين لخجؿُض مؿخٍى ؾىت ماقٍغ
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ت لؼُان فىغة واضحت وحُضة في مجاٌ صحت الؼفل.  .املجخملاث لخلً الفلت اللمٍغ َو

مثالن هظلً ماقغاث ل لمؿخىي الصحي اللام في املجخمم. وكض اؾخؼاكذ الجؼائغ ؤن ٍو

بلى خضوص  1972خالت في ؾىت  222تهبؽ بماقغ وفُاث سألػفاٌ صون ؾً الخامؿت مً 

ى ما ٌلخبر جغحمت للجهىص املبظولت، 2226خالت وفاة ليل ؤلف مىلىص حي في ؾىت  38 . َو

اقغاث الصحُت كامت، وصحت والبرامج الصحُت امللخمضة مً كبل الجؼائغ لخدؿين امل

 (.329 – 293: 2229سألم والؼفل بصفت زافت )كُاش ي، 

غ مدمض قلالي للجىت الىػىُت  ؤما في ما ًسص الصحت الىفؿُت فلض اقاع جلٍغ

 الخىفل لتركُت الصحت الىفؿُت واللللُت، حاء فُه ؤن َىان جلضما ملحىؾ في

غ الحالُت الىفؿُت واللللُت. وكض صفلذ الخدضًاث با اطؼغاباث  الغكاًت وجىـُم لخؼٍى

 الىػني املسؼؽ بػالق والؿيان بفالح املؿدكفُاث بلى الصحت وػاعة الصحُت الىفؿُت،

ؼ . الظي يهضف بلى2222-2217اللللُت  الصحت لتركُت  الحلىق سألؾاؾُت وخماًت حلٍؼ

 حؿهُل كلى ؾدؿاكض املجخملُت للمغض ى، هما والغكاًت الخىكُت وجضكُم للمغض ى،

ٌ ال ٌ  هدى جؼبُم املؿاواة الضفم وجضكُم اللللُت، الصحُت بلى الغكاًت ىفى  مبخىغة خلى

 .اللللُت الخىفل با اطؼغاباث ًؼغخها التي للمكاول

 جلييم الهياكل الصحيت: -1.8

ت الؿيان بىػاعة الصحت والؿيان وبفالح املؿدكفُاث ) ووالت حكير صعاؾت ملضًٍغ

ت:  -http://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/58657-21الاهباء الجؼائٍغ

جؼىع وؿب الخغؼُت مً خُث املماعؾين )اللام و الخاص( كلى املؿخىي ( بلى 2017

 1.622مسخص واخض ليل   سجلذ الضعاؾت زالٌ هفـ الؿىت 2216فلضع ؾىت   الىػني

ؾىت  1.772ملابل  ؾاهً 1.275وػبِب كام ليل  2222ؾىت  3.497ؾاهً ملابل 

2222 . 

وبسصىص الهُاول اللمىمُت الاؾدكفائُت ؤقاعث الضعاؾت بلى اعجفاق كضص 

الاؾدكفائُت املخسصصت مً  واملاؾؿاث 15بلى  12املغاهؼ الاؾدكفائُت الجاملُت مً 

باليؿبت للماؾؿاث الاؾدكفائُت و  2216 -2222زالٌ الفترة  75بلى  31
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ماؾؿت  32بلى  2226ؾىت  1في سألمىمت والؼفىلت فلض اهخلل كضصَا مً   املخسصصت

 .2216ؾىت 

ؤما في ما ًسص الصحت الىفؿُت واللللُت، و اخخُاحاث الصحت اللللُت فةهه 

 .ػبِب ؤكصا  222ؤزصائي هفؿاوي باإلطافت بلى  9222مسخص وؤهثر مً  422ًىحض 

غا.  122مؿدكفى لألمغاض اللللُت املخسصصت جظم ول منها  14ىحض هما ً ؾٍغ

 فحي  22ؤكؿام لألمغاض اللللُت في املؿدكفُاث الجاملُت و 12باإلطافت الى 
ً
كؼاكا

ى ما ٌلني كضعة اؾدكفائُت جلضع بـ غا 4762َو  .ؾٍغ

وخضة مخابلت واؾخماق  62وبصغف الىـغ كً َظٍ املاؾؿاث، َىان خىالي 

ُت بُضاغىحُت ؤوكئذ لخلبُت اخخُاحاث الغكاًت وبكاصة الخإَُل الىفس ي ومغاهؼ ػب

وخضة مخابلت  1737والبُضاغىجي جابلت لىػاعة الخظامً. هما حلؼػث الصحت املضعؾُت بـ 

 للصحُت املضعؾُت .

غ  ت في الخلامل مم مكاول حلاػي املسضعاث خضًثت وؿبُا. جم جؼٍى الخجغبت الجؼائٍغ

وجم بوكاء الضًىان الىػني  1992ث وبصمان املسضعاث في كام ؾُاؾت حلاػي املسضعا

 .1997إلصمان املسضعاث في كام 

( صازل املاؾؿاث الصحُت CISMمغهؼ وؾُؼي للصحت الىفؿُت ) 161وجم اؾخدضار 

. وهي جىفغ الغكاًت الىفؿُت مً كبل ؤػباء ؤمغاض كللُت 2216في املضن مىظ ؾىت 

 وؤزصائُين هفؿاهُين كُاصًين.

 98ؤزصائي هفس ي كُاصي و 323ػبًِب ؤمغاض كللُت و  272إلطافت بلى طلً ًىحض با

 ازخصاص ي ؤػفىوي ًماعؾىن في اللُاصاث الخافت.

غا في املؿدكفُاث لألمغاض الىفؿُت  5299وان كضص الاؾغة  2216في كام  ؾٍغ

ًغا باملؿدكفُاث اللامت و  591واللللُت. منها  فائُت كلى مؿخىي املغاهؼ الاؾدك 226ؾٍغ

 الجاملُت.
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 : جوسيع الاضزة الامزاض العلليت في الجشائز11الجدول ركم 

 الهياكل العدد احمالي الاضزة

 ماؾؿاث اؾدكفائُت مخسصصت في الؼب اللللي 19 4523

 مصالح سألمغاض اللللُت باملؿدكفُاث 33 796

 ثاملصدر: وسارة الصحت والطكان واصالح املطدشفيا

 الصحي:جلييم الىظام  -2.8

كلى الغغم مً وحىص جغؾاهت كاهىهُت وجىـُمُت واؾلت، ب ا ؤن الخؼبُم في 

ت مخلللت بلؼاكاث  املُضان ًىاحه اللضًض مً الخدضًاث،  ا ؾُما حىاهب ازالكُت وبصاٍع

ىؼبم الص يء هفؿه كلى مضي امياهُت الاؾخفاصة الفللُت مً الغكاًت الصحُت  ؤزغي. ٍو

ًت في املاؾؿاث الصحُت وهظلً الضكم وبكاصة الخإَُل الجُضة وؿغوف إلاكامت والغكا

لاوي  لمل بكيل بضائي. َو الىفس ي والاحخماعي. ب ا ؤن الىـام الصحي الحالي غير مخىاػن َو

 مً كضة هلائص، َظٍ الىلائص ًمىً جصىعَا هما ًلي:

 مشاكل جىظيميت: -أ

في جخمثل ؤَم مكاول الخىـُم في ؾىء الخسؼُؽ وؾىء الاؾدكغاف وزافت 

جىػَم البنى الخدخُت وامليكأث الصحُت. خُث جخىاحض املاؾؿاث الاؾدكفائُت الىبري في 

الكماٌ وفي املضن الىبري، وبيؿبت كلُلت في الهظا  وجياص جىلضم بالجىى . فدؿب 

غ املىـمت اللاملُت للصحت لؿىت  مً املؿدكفُاث جخىاحض بكماٌ  % 61فةن  2215جلٍغ

مما ًيخج كىه زلل في الخىػَم اللاصٌ  %11.7الجىى  الا  الىػً في خين  ا جظم مىاػم

 (.Nation Unis, 2017 :25للخضماث الصحُت )

كضم كُام بلع املاؾؿاث الصحُت بضوعَا املىىػت به، وزافت املاؾؿاث 

املخىاحضة بالظىاحي وجلىم كاصة بةعؾاٌ املٍغع بلى املاؾؿاث الصحُت سألهبر وهي 

ت.بظلً  ا جللب ب ا صوع الىا ُبا كلى املاؾؿاث املغهٍؼ  كل للمٍغع مما ٌكيل طغؼا َع

 الظغؽ الىبير كلى مصالح الاؾخعجا اث، مما ًخىلض كىه ؾىء او جضوي الخضماث.
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الصحُت املخسصصت هىلص الهُاول املسخصت في الغكاًت  امليكأثالعجؼ في 

كضم كضعتها الؼبُت لالم والؼفل باإلطافت بلى العجؼ املسجل في صوع الى اصة مً خُث 

 كلى الخىفل بيل الىافضًً. 

لضي اللائمين كلى بصاعة اللؼاق وهظا غُا  الىفاءاث اللاصعة  الاؾدكغافغُا  ؤو ؾىء 

كلى الخسؼُؽ الللمي والؿلُم وطلً ًغحم بلى ؤن جىلي الىؿائف الخسؼُؼُت واللُاصًت 

الغئٍت ًخم كلى اؾاؽ سألكضمُت في الخلُين ولِـ وفم الىفاءة والخبرة غُا  

الاؾتراجُجُت للخضمت الصحُت في الجؼائغ، وكضم الخيؿُم والخيامل بين حهاث جلضًم 

الخضمت الصحُت؛ كضم وطىح سألصواع املىىػت بيل حهت مً حهاث جلضًم الخضمت 

وغُا  الخيامل فُما بُنها مما ًاصي بلى جضازالث ًيخج كنها اَضاع املىاعص وكضم جدضًض 

 (.289-284: 2212املؿاولُاث )ؾىىس ي، 

 كضم بصعاج اللؼاق الخاص في الخىـُم اللام للخضماث الصحُت.

ؾىء جىػَم الياصع الؼبي املخسصص مما ًيخج كىه فلىبت الحصٌى كلى الخضمت 

 الصحُت املخسصصت.

طلف في مجاٌ جىـُم الحمالث الىػىُت الخافت بمىاحهت سألمغاض غير امللضًت 

ت )كضمان وكضمان، منها سألمغاض الؿغػاهُت، ؤمغاض اللل  (.2211ب وسألوكُت الضمٍى

 مشاكل في الدطيير: -ب

ً الاهفاء  جخمثل ؤَم مكاول حؿُير املاؾؿاث الصحُت بلى افخلاصَا بلى املؿيًر

ً كلى زلم الخىػان بين مصالحها والاوسجام بين مسخلف وخضاجه فلملُت حؿُير ا اللاصٍع

ملخسصصين الظًً ًفخلغون ولُت بلى املصالح الصحُت، جىول في الغالب بلى سألػباء ا

: 2217ؤبجضًاث وؤؾالُب الدؿُير وإلاصاعة وطلً بدىم جسصصهم )ؤوقً وآزغون، 

ىا ًجب اكاصة الىـغ في الدؿُير والخىـُم بدُث ًجب بكضاص وىاصع جىول لها 46-61 (. َو

 مهمت حؿُير املغافم الصحُت.
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 ضوء حطيير مخشون الادويت واملواد الصيدالهيت.

ت الصحُت وغُا  الخدفيز املالئم، واهدكاع إلاطغاباث ألؾبا  مل اهاة املىاعص البكٍغ

احخماكُت ومهىُت مما ًيخج كىه كضم اؾخلغاع كمل املاؾؿاث الصحُت )كضمان 

 (.2211وكضمان، 

جسلي سألػباء املخسصصين زافت منهم الاؾدكفائُين الجاملُين كً اللؼاق اللام، 

الفلغي للىـام الىػني للصحت والخىحه ؾىاء هدى الخاعج ؤو  الظي ٌلخبر بمثابت اللمىص

ظا ًازغ ؾلبا  هدى اللؼاق الخاص، خُث جىفغ لهم ول الامخُاػاث زافت املاصًت منها، َو

كلى مؿاَمت الهُاول الصحُت اللمىمُت، ؾىاء في جلضًم اللالج وهىكُت الخضماث 

ً والبدث الللمي  )خاعوف،  (.122: 2228 الصحُت، ؤو في ؤوكؼت الخيٍى

 مشاكل مخعللت بأخالكياث املهىت: -ج

جخمثل ؤَم املكاول املخلللت بإزالكُاث املهىت، في: غُا  الاوؿاهُت في اللمل 

ل املغض ى بلى اللُاصاث الخافت  –الصحي. )الغُاباث املخىغعة كً اللمل  ؾىء  -جدٍى

 الاؾخلباٌ...الخ(.

 ::مشاكل كاهوهيت وحشزيعيت -د

لُت في: غُا  كاهىن زاص بالصحت جخمثل ؤَم املك اول اللاهىهُت والدكَغ

( 85-25وجفلُل اللمل ؤو جىفُظ اللضًض مً الىصىص الخىفُظًت الخافت باللاهىن )

 (.61-46: 2217املخللم بدماًت الصحت وجغكُتها )ؤوقً وآزغون، 

حلضص سألحهؼة الغكابُت التي ًسظم لها كؼاق الخضماث الصحُت في الجؼائغ وكضم 

 (.2212خيؿُم بُنها هفؿها لخدلُم املصلحت ؤو الفائضة املغحىة مً ؤصائها )ؾىىس ي، ال

 على مطخوى الزعاًت الصحيت الىفطيت والعلليت -هـ

بؾـــــــــــــــاءة اؾـــــــــــــــخلماٌ الخـــــــــــــــضابير اللالحُـــــــــــــــت الاؾـــــــــــــــخعجالُت وا اؾدكـــــــــــــــفاء إلاحبـــــــــــــــاعي 

(l’hospitalisation d’office الظي َى في سألفل ،)ُو ا ًـخم اللجـىء ت مـً الخـضابير الاؾـخئىائ

بلُه ب ا في خالت زؼغ املٍغع كلى هفؿه وكلى املجخمم. َـظٍ الحلُلـت لهـا كىاكـب ؾـلبُت 
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ــــي خالـــــت زؼــــــغ  كلـــــى جـــــىفير عكاًـــــت هىكُـــــت. ــــت سألػفــــــاٌ والكـــــبا  فـ ًـ ــــىص جـــــضابير خما كــــــضم وحـ

وحــىص فــلىباث مخلللــت بةكــاصة إلاصمــاج املاــي ومكــاول املؿــاع الــىؿُفي للمغضــ ى ، ملىــىي 

وهظلً  حؿغ  هبير في سألزصائُين، باإلطافت بلى جىػَم ؾيئ كلى ؤعض الىاكم.و  اللللُين.

بَمـاٌ هبيـر فـي املغافـم الصـحُت الخافـت و هلص الغكاًت املخسصصت لألػفاٌ واملـغاَلين.

 بغكاًت سألمغاض الىفؿُت، بطافت بلى طغىغ هبيرة كلى املغافم اللائمت.

 والحلول الاضخعجاليت الخدابير  -9

يبغي إلاقاعة َىا الى ؤهه  ا ًجب  ًجب جغهيز  غ بغامج ؤزغي ٍو الجهىص كلى: جؼٍى

ؤن اللضًض مً املجا اث  ا حغؼيها َظٍ  -ؾابلت الظهغ –ؤن ًيؿِىا كغض َظٍ البرامج 

البرامج في الىكذ الحالي، هما َى الحاٌ في مخابلت الىمى الىفس ي الحغوي لألػفاٌ... 

 ساط الخؼىاث الخالُت:وبالىـغ بلى ؤوحه اللصىع َظٍ ، ًجب اج

 الهيكلي والخىظيمي مطخوى على  -1.9

اللضالت في ٌؿخىحب الىـغ في بكاصة جىػَم املغافم الصحُت مؿخلبال بهضف بعؾاء مبضؤ 

هظلً  بكاصة جإَُل َُاول الاؾخلباٌ املهترئت ؤو غير املؿخغلت.،و جلضًم الخضماث الصحُت

ؼ الاؾخعجا اث في الؼب اللللي مً زالٌ زل  (SAMU PSYم فظاءاث بطافُت )حلٍؼ

حصجُم بوكاء و  (pédopsychiatrieبوكاء َُاول حضًضة حلني بالؼب الىفس ي لألػفاٌ )و 

املدلُت ومىـماث  لللُت بالخلاون مم الؿلؼاثوالَُاول وؾُؼت للصحت الىفؿُت 

ًجب الترهيز كلى الىكف والدصخُص املبىغ  للكاكاث اللللُت هما  املجخمم املضوي

...( مً زالٌ، البدث مً سألمغاض املاصًت الى الاطؼغاباث الىفؿُت والفُيُل )الخىخض

 مكاول الحمل والى اصة... -الغضة الضعكُت -ؾِخىهىعٍا 

اللمل كلى الىكف املبىغ لألشخاص الظًً ٌلاهىن مً مغض كللي، لظا ًيبغي 

دت امللغطت للخؼغ في مجاٌ الصحت اللللُت ووطم  بًالء اَخمام زاص بخدضًض الكٍغ

 –سألمغاض املسخلفت  –املكغصًً  –اللاػلين كً اللمل  -بغامج زافت لهم )مثل سألًخام 

ا  واليىاعر الؼبُلُت...(.  ضحاًا إلاَع
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ؼ الصحت الىفؿُت في املضاعؽ، لهظا مً الظغوعي جدضًض بغهامج الصحت  حلٍؼ

ث اللغت، الىفؿُت املضعؾُت مً زالٌ الاَخمام بالسجل الصحي للخلمُظ مثل اطؼغابا

ا، مم صوع َام  اطؼغاباث اللغاءة والىخابت، الخبٌى الالبعاصي، مغض الصغق وغيَر

 للمضعؾت واملللم في املخابلت.

بطفاء الؼابم إلاوؿاوي والاخترافي كلى عكاًت املغض ى مً زالٌ اهتهاج املىهج 

 الؼبي الاحخماعي.

 الجاهب اللاهووي مطخوى على  -2.9

لاثجىُُف الىطم الحالي مً زال خماًت و  الصحت اللللُت ٌ مغاحلت حكَغ

دت امللغطت مً زالٌ  للخؼغ )سألػفاٌ واملغاَلين ...( وضحاًا اللىف وإلاؾاءة الكٍغ

ت مم م جدضًض و  ا ًخالءم مم اجفاكُاث خلىق الؼفلحلضًل الىصىص اللىاهين الجؼائٍغ

 -فى النهاعي الىطم اللاهىوي لجمُم َُاول الاؾخلباٌ اللائمت وجدذ إلاوكاء )املؿدك

 املغهؼ الىؾُؼُت للصحت الىفؿُت...(.

 الخكوين في الصحت الىفطيت مطخوى على  -3.9

ً املخسصصين في الصحت الىفؿُت واللللُت. ً وبكاصة جيٍى ؼ بغامج الخيٍى  حلٍؼ

 الخكوين في علم الىفظ العيادي -1

ً سألزصائُين في كلم الىفـ اللُاصي، بدُث  ا   جىحض فجىاث هبيرة في جيٍى

 ًىحض جىاػن ما بين الجاهب الىـغي والجاهب الخؼبُلي.

 الخكوين في الطب العللي: -2

ً الؼبي في جسصص سألمغاض اللللُت غير واف. بكضاص بغامج بطافُت في و  الخيٍى

ً املخىافل في الؼب اللللي لألػفاٌ  .بػاع الخيٍى

 جكوين ألاطباء العامين في ألامزاض العلليت والىفطيت: -3

ً مغاحلت ج ً في كلم الىفـ هجؼء مً جيٍى ً الاػباء اللامين بخىثُف الخيٍى يٍى

ً اللاكضي  ً مىظ بضاًت الخيٍى سألػباء، ًجب صمج كلم الىفـ اللُاصي في مىاهج الخيٍى
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ً في َظا املجاٌ ًلخصغ كلى ماصة حلؼى في  جب ؤن ًيىن مؿخمغا. خالُا َظا الخيٍى ٍو

 نهاًت الخسغج.

 الخعليم املطخمز -4

ً مخىافل لألػباء اللامين اللاملين في الصحت اجىـُم  للللُت ووخضاث جيٍى

ً في بلع ،  املخابلت املضعؾُت ؾض العجؼ في مىؿفي الضكم و ؤو اؾخئىاف الخيٍى

ً )سألزصائُين الاحخماكُين   -امللالجين املهىُين  -الخسصصاث هما َى الحاٌ في جيٍى

 املمغطين املخسصصين..(. -املغبين املخسصصين 

 :الخاجمت -11

في الخخام، ًيبغي الخإهُض كلى ؤَمُت َظٍ املضازلت في الخدؿِـ بظغوعة 

الاَخمام بالغكاًت الصحُت قإنها في طلً قإن الغكاًت الؼبُت مً زالٌ اؾدثماع هخائجها 

غ التي حلضَا لجان املخابلت الصحُت. والتي ؾخاصي خخما بلى  وملاعهتها بيخائج الخلاٍع

 .ساط بحغاءاث ملمىؾت لخدؿين الغكاًت الؼبُت والىفؿُت لألػفاٌجدضًض ملترخاث  اج

وفي سألزير، ًمىً إلاقاعة بلى ؤَمُت هخائج َظٍ الضعاؾت وطلً بملاعهتها مم هخائج 

غ الصحت في البالص.  املؿىح سألزغي التي ؤحغتها مسخلف اللجان املؿاولت كً مخابلت جؼٍى

مً ؤحل جلضًم ملترخاث واجساط بحغاءاث  وبالخالي حؿمذ بخدضًض الاخخُاحاث الفللُت

 ملمىؾت لخدؿين الغكاًت الؼبُت والىفؿُت لألػفاٌ.

 كائمت املزاحع  

  1973صٌؿمبر  28املاعر في  65 – 73سألمغ عكم  .1

ان بًمان، وبً كمىمت َمامت. ؤؾبا  جضوى مؿخىي  .2 مت، وبً ٍػ ؤوقً ٍع

ت مً وحهت   -هـغ سألػباء الخضماث الصحُت في املاؾؿاث الصحُت الجؼائٍغ

مجلت الاكخصاص  -صعاؾت مُضاهُت باملغاهؼ الاؾدكفائُت للكغق الجؼائغي 

 61 – 46. ص ص 2217. صٌؿمبر 13الصىاعي. اللضص 

ضة الغؾمُت اللضص  .3  1996صٌؿمبر  28الصاصعة في  76الجٍغ
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ضة الغؾمُت، اللضص  .4 ش  28الجٍغ  1985فبراًغ  17بخاٍع

 ،الجشائزيت العموميت املطدشفياث ارةإد (. 2228خاعوف. ) الضًًخاعوف هىع  .5

 للىخا . هخامت الجؼائغ: صاع

، كمان: صاع الثلافت لليكغ 1، غخلوق الطفل(. 2229الخؼعجي، كغوبت حباع.) .6

 والخىػَم.

(. "وطلُت الصحت والخضماث الصحُت في الجؼائغ". 2215عخامىُت ؾلُضة. ) .7

 .235-215. ص ص 2215ماعؽ  11. اللضص مجلت الباخث الاحخماعي

 الاصالخاث ظل في الصحيت الخدماث حطيير(. 2212ؾىىس ي، كلي. ) .8

 في صهخىعاٍ قهاصة لىُل ؤػغوخت ملضمت. 2111أفاق  الجشائز في الاكخصادًت

 ، 3الجؼائغ حاملت الدؿُير، وكلىم الاكخصاصًت الللىم ولُت الدؿُير، كلىم

 289 -284الجؼائغ، ص  ص 

، بيروث: ؤواصًمُت جمعلمجطب ا(. 1999الكاطلي، مدمىص زلُل؛ وآزغون. ) .9

 اهترهاقُىهاٌ لليكغ والؼباكت.

(. "جضابير الحماًت والغكاًت الصحُت للؼفل الؿلُم 2218كبض الغخُم، فباح ) .12

مجلت العلوم ولظوي الاخخُاحاث الخافت في الجؼائغ بين املؿاواة والازخالف". 

 543-532(، ص ص 22) 29، املجلض اللاهوهيت والطياضيت

ؼق، كضمان .11  ،الصحيت املؤضطاث في الخىظيمي الخغيير ،مدمض كضمان مٍغ

 الحضًثت، املىـماث في الخىـُمي والخغُير الابضاق الضولي امللخلى في مضازلت

 . 2211البلُضة، 

ت.  .12 مجلت العلوم الاوطاهيت كُاش ي هىعالضًً. جؼىع املىـىمت الصحُت الجؼائٍغ

 .329 – 293ص .ض  ، ص، املجل 2229حىان  13. اللضص بدوث اكخصادًت
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 الهُاول صوع  جفلُل (. هدى2214كِؿاوي، هصغ الضًً؛ وبغاَمُت، ابغاَُم. ) .13

ت. مجلت الللىم الاوؿاهُت،  للمىـىمت الصحُت اللاكضًت الصحُت الجؼائٍغ

 .373-357/ ص ص  2214حىان -41. كضص 1حاملت كؿىؼُىت

خمم باللاهىن عكم امللضٌ وامل 1985فبراًغ  16املاعر في  85/25اللاهىن عكم  .14

ضة 2228اوث  23املاعر في  28/13 ، املخللم بدماًت الصحت وجغكُتها، الجٍغ

ش  28الغؾمُت، اللضص   .1985فبراًغ  17بخاٍع

مهام  2218ًىاًغ  23املاعر  44-18املغؾىم الخىفُظي لغئِـ الىػعاء عكم  .15

ؼ الصحت اللللُت  .وجىـُم وكمل اللجىت الىػىُت مخلضصة اللؼاكاث لخلٍؼ

 28املخظمً الخلضًل الضؾخىعي املاعر في  96/483املغؾىم الغئاس ي، عكم  .16

ضة الغؾمُت اللضص  1996هىفمبر   (.1996صٌؿمبر  28الصاصعة في  76)الجٍغ

  1973املاعر في فُفغي  18املغؾىم عكم  .17

، كمان: ازغاء الخغذًت في الصحت و املزض(. 2229مؼاَغة، ؤًمً ؾلُمان. ) .18

 14لليكغ والخىػَم، ص 

ض جىفُم. ) .19 ، كمان: 1، غإدارة مىظماث الزعاًت الصحيت(. 2228هصيراث، فٍغ

 صاع املؿيرة لليكغ والخىػَم.

بيروث: صاع ، 1الخدمت الاحخماعيت الطبيت،ط( 2222الىماؽ، ؤخمض فاًؼ.) .22

 .56النهظت اللغبُت، ص 
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