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قوانﲔ
قانون رق ـم  11-1٨مؤرخ ﰲ  1٨شّوال عام  1٤٣٩اﳌوافـق
 ٢يوليو سنة  ،٢01٨يتعلـ ـق بالصحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ١٥و ٤٠و ٤١و66
و 72و 7٣و ١٣6و ١6-١٤٠و) ١٤٣الفقرة  (2و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٥-66اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٣86الـ ـم ـ ـ ـواف ـ ـق  8يونـ ـي ـ ـ ـو سن ـ ـ ـ ـة  ١٩66واﳌ ـ ـتض ـ ـ ـمن قانـ ـ ـون
اﻹجراءات اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥6-66اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٣86اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق  8يـ ـ ـونـ ـ ـ ـي ـ ـ ـو سـ ـ ـنـ ـة  ١٩66والـ ـمـتضمن قانون
العقوبات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥8-7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان
ع ـ ـ ـ ـ ـام  ١٣٩٥اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـ ـق  26سب ـ ـت ـ ـمـ ـب ـ ـر سنـة  ١٩7٥واﳌتضمن
القانون اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠-8١اﳌؤّرخ ﰲ  ٩رمضان
عام  ١٤٠١اﳌوافق  ١١يوليو سنة  ١٩8١واﳌتعلق بشروط
تشغيل العّمال اﻷجانب،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-8٣اﳌؤرخ ﰲ  2١رمضان

– وﲟقتضى القانون رقم  ١7-87اﳌؤرخ ﰲ  6ذي اﳊجة
عام  ١٤٠7اﳌوافق أول غشت سنة  ١٩87واﳌتعلق بحماية
حة النباتية،
الص ّ
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠١-88اﳌؤرخ ﰲ  22جم ـادى
اﻷول ـى ع ـام  ١٤٠8اﳌواف ـق  ١2يناير سنة  ١٩88واﳌتضمن
القانـ ـ ـ ـون التوجيهـ ـ ـ ـ ـي للمؤسس ـ ـ ـ ـات العموميـ ـ ـة اﻻقتصاديـ ـ ـة،
ﻻ سيما الباب الثالث منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-88اﳌؤرخ ﰲ  7جمادى
الثانية عام  ١٤٠8اﳌوافق  26يناير سنة  ١٩88واﳌتعلق
بالوقاية الصحية واﻷمن وطب العمل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-88اﳌؤرخ ﰲ  7جمادى
الثانية عام  ١٤٠8اﳌوافق  26يناير سنة  ١٩88واﳌتعلق
حة اﳊيوانية،
بنشاطات الطب البيطري وحماية الص ّ
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-88اﳌؤرخ ﰲ  7جمادى
الثانية عام  ١٤٠8اﳌوافق  26يناير سنة  ١٩88واﳌتعلق
باﻷرشيف الوطني،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  ١٤١٠اﳌوافق  2١أبريل سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعّدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم

عام  ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعّلق بالتأمينات

عام  ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق باﶈاسبة

اﻻجتماعية ،اﳌعدل واﳌتمم،

العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٣-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان

– وﲟقتضى القانون رقم  ٣٠-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٤جمادى

عام  ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعلق بحوادث

اﻷوﱃ عام  ١٤١١اﳌوافق أول ديسمبر سنة  ١٩٩٠واﳌتضمن

العمل واﻷمراض اﳌهنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

قانون اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانـون رقم  ١٠-8٤اﳌ ـؤرخ ﰲ  ٩جم ـادى

– وﲟقتضى اﳌرسوم التشريعي رقم  ١8-٩٣اﳌؤرخ

اﻷول ـى ع ـام  ١٤٠٤اﳌوافـق  ١١فبراير سنة  ١٩8٤واﳌتعّلق

ﰲ ١٥رجـ ـ ـ ـب عـ ـ ـ ـ ـام  ١٤١٤الـ ـ ـ ـمواف ـ ـ ـ ـ ـق  2٩ديسمـ ـ ـ ـبر سنة ١٩٩٣

باﳋدمة اﳌدنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

واﳌتضّمن قانون اﳌالية لسنة ،١٩٩٤

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-8٤اﳌؤرخ ﰲ  ٩رمضان

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٩٤اﳌؤرخ ﰲ  27رجب عام

عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٩يونيو سنة  ١٩8٤واﳌتضمن قانون

 ١٤١٥اﳌوافـ ـق  ٣١ديسم ـب ـر سن ـة  ١٩٩٤واﳌتضمـن قـانـون

اﻷسرة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌالية لسنة ،١٩٩٥

– وﲟقتضى القانون رقم  ١7-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠7-٩٥اﳌؤرخ ﰲ  2٣شعبان عام

 ١٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

 ١٤١٥اﳌوافق  2٥يناير سنة  ١٩٩٥واﳌتعلق بالتأمينات،

اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-8٥اﳌؤرخ ﰲ  26جم ـادى

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٠-٩٥اﳌؤرخ ﰲ  ١٩صفر عام

اﻷول ـى ع ـام  ١٤٠٥اﳌواف ـق  ١6فبراير سنة  ١٩8٥واﳌتعّلق

 ١٤١6اﳌوافـ ـ ـق  ١7يـ ـولـ ـيـ ـو سن ـة  ١٩٩٥واﳌت ـعـلـق ﲟجـلس

حة وترقيتها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
بحماية الص ّ

اﶈاسبة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
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– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٤-٩٥اﳌؤرخ ﰲ  ٣٠ربيع الثاني

– وﲟقتضى القانون رقم  ١2-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى

عام  ١٤١6اﳌوافق  2٥سبتمبر سنة  ١٩٩٥واﳌتعلق بحماية

ال ـث ـانـيـة عـام  ١٤26اﳌوافـ ـق  ٤غشت سنـ ـ ـ ـة  2٠٠٥واﳌتعلق

اﻷمﻼك العمومية وأمن اﻷشخاص فيها،

باﳌياه ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  27-٩٥اﳌؤرخ ﰲ  8شعبان عام
 ١٤١6اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  ١٩٩٥واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،١٩٩6
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-٩٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ذي
اﳊجة عام  ١٤١٩اﳌوافق  ٤أبريل سنة  ١٩٩٩واﳌتضمن
القانون التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤-٠١اﳌؤرخ ﰲ  2٩جم ـادى
اﻷول ـى ع ـام  ١٤22اﳌواف ـق  ١٩غشت سنة  2٠٠١واﳌتعلق
بتنظيم حركة اﳌرور عبر الطرق وسﻼمتها وأمنها ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٩-٠١اﳌؤرخ ﰲ  27رمضان
عام  ١٤22اﳌوافق  ١2ديسمبر سنة  2٠٠١واﳌتعلق بتسيير
النفايات ومراقبتها وإزالتها،
– وﲟقتضى القانون رقم  2٠-٠١اﳌؤرخ ﰲ  27رمضان
عام  ١٤22اﳌوافق  ١2ديسمبر سنة  2٠٠١واﳌتعلق بتهيئة
اﻹقليم وتنميته اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٥صفر
عـ ـام  ١٤2٣اﳌوافـ ـق  8مـ ـاي ـو سن ـة  2٠٠2واﳌتـعـلـق بحماية
اﻷشخاص اﳌعوقﲔ وترقيتهم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  ١٩جم ـادى
اﻷول ـى ع ـام  ١٤2٤اﳌواف ـق  ١٩يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق
بحماية البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بالتقييس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  ١٣ذي
القعدة عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بالوقاية من اﳌخدرات واﳌؤثرات العقلية وقمع اﻻستعمال
واﻻﲡار غير اﳌشروعﲔ بها،
– وﲟقتضى القانون رقم  2٠-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  ١٣ذي
القعدة عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بالوقاية من اﻷخطار الكبرى وتسيير الكوارث ﰲ إطار
التنمية اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  27ذي

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠6اﳌؤرخ ﰲ  ١٩جمادى
الثانية عام  ١٤27اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن
القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠١-٠7اﳌؤّرخ ﰲ  ١١صفر عام
 ١٤28اﳌواف ـ ـ ـق أّول م ـ ـ ـارس سن ـ ـ ـة  2٠٠7واﳌتـعـّلـق بـحاﻻت

التناﰲ واﻻلتزامات اﳋاصة ببعض اﳌناصب والوظائف،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-٠7اﳌؤرخ ﰲ  ١٥ذي
القعدة عام  ١٤28اﳌوافق  2٥نوفمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن
النظام اﶈاسبي اﳌاﱄ ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ  ١٥محرم
عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٣يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر
عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟقتضى القان ـون رقـم  ١١-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  2١جم ـادى
الثانية ع ـام  ١٤2٩اﳌواف ـق  2٥يونيو سنة  2٠٠8واﳌتعّلق
بشروط دخول اﻷجانب إﱃ اﳉزائر وإقامتهم بها وتنقلهم
فيه ـا،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر
عام  ١٤٣٠اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-١٠اﳌؤرخ ﰲ  ١6رجب
عـ ـ ـ ـ ـام  ١٤٣١الـ ـمـ ـ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  2٩يـ ـ ـونـ ـ ـي ـ ـ ـو سن ـ ـ ـ ـة  2٠١٠واﳌتضمن
اﳌصادقة عﲆ اﳌخطط الوطني لتهيئة اﻹقليم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١2-١٠اﳌؤرخ ﰲ  2٣محرم
عام  ١٤٣2اﳌوافق  2٩ديسمبر سنة  2٠١٠واﳌتعلق بحماية
اﻷشخاص اﳌسّنﲔ،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠-١١اﳌؤرخ ﰲ  2٠رجب
عام  ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠6-١2اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر
عـ ـ ـ ـام  ١٤٣٣اﳌواف ـ ـ ـ ـ ـ ـق  ١2ي ـ ـنـ ـايـ ـ ـ ـر سن ـ ـ ـة  2٠١2واﳌتعلـ ـ ـ ـ ـق
باﳉمعيات،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-١2اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع
اﻷول عـ ـ ـ ـام  ١٤٣٣اﳌوافـ ـق  2١ف ـب ـراي ـر سنـة  2٠١2واﳌتعلق
بالوﻻية،

اﳊجة عام  ١٤2٥اﳌوافق  6فبراير سنة  2٠٠٥واﳌتضمن

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-١٣اﳌؤرخ ﰲ  ١٤رمضان

ق ـ ـانـ ـ ـون ت ـ ـن ـ ـظـ ـيـ ـ ـ ـم السجـ ـ ـ ـون وإعـ ـ ـادة اﻹدمـ ـ ـاج اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاعـ ـ ـ ـي

عام  ١٤٣٤اﳌوافق  2٣يوليو سنة  2٠١٣واﳌتعلق بتنظيم

للمحبوسﲔ ،اﳌتمم،

اﻷنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
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– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١٣ربيع

اﳌاّدة  : ٦تـ ـ ـه ـ ـ ـ ـدف اﳌن ـ ـ ـ ـظوم ـ ـ ـة الوطن ـ ـ ـ ـية للصحة إﱃ

اﻷول ع ـ ـ ـ ـ ـام  ١٤٣6اﳌوافـ ـ ـق  ٤يـ ـنـ ـاي ـر سن ـة  2٠١٥واﳌتعلق

الـ ـتـ ـكـ ـف ـل ب ـاح ـت ـي ـاج ـات اﳌواط ـنﲔ ﰲ م ـج ـال الصح ـة بصف ـة

بالتعاضديات اﻻجتماعية،

شاملة ومنسجمة ومستمرة.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١2-١٥اﳌؤرخ ﰲ  28رمضان

وي ـرت ـك ـز ت ـن ـظ ـي ـم ـه ـا وسي ـره ـا عﲆ مـبـادئ الشمـولـيـة

عام  ١٤٣6اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠١٥واﳌتعلق بحماية

واﳌساواة ﰲ اﳊصول عﲆ الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـﻼج والـ ـ ـ ـتضامـ ـ ـ ـن والـ ـ ـ ـع ـ ـ ـدل

الطفل،

واستمرارية اﳋدمة العمومية واﳋدمات الصحية.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شّوال
عـ ـام  ١٤٣7اﳌوافـ ـق  ٣غشت سنـ ـ ـ ـة  2٠١6واﳌتـعـلـق بترقية
اﻻستثمار،

اﳌاّدة  : 7يضمن التخطيط الصـحي ،ﰲ إطار التنمية
اﻻقتصادية واﻻجتماعية واﳌخطط الوطني لتهيئة اﻹقليم،
ال ـت ـوزي ـع اﳌت ـن ـاسق وال ـع ـادل وال ـع ـق ـﻼني ل ـل ـمـوارد الـبشريـة

– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
الب ـاب اﻷول
أحك ـام ومب ـادئ أساسية
الفصـل اﻷول
أحكام عامة

واﳌادي ـ ـة عﲆ أساس اﻻح ـ ـتـ ـيـ ـاجـ ـات الصحـ ـيـ ـة بـ ـالـ ـنـ ـظـ ـر إﱃ
التطور الديموغراﰲ واﻷنماط الوبائية.
وي ـرت ـك ـز ال ـت ـخ ـط ـي ـط الصحي عﲆ اﳋري ـط ـة الصح ـي ـة
ومخ ّ
طط التنظيم الصحي اﳌنصوص عليهما ﰲ اﳌادتﲔ
 26٩و 27١أدناه.
اﳌاّدة  : ٨تهـ ـ ـدف البرام ـ ـج الصحي ـ ـ ـة إﱃ تنفي ـ ـذ كل
اﻷع ـم ـال وت ـع ـبئ ـة ال ـوسائ ـل ال ـتي م ـن شأن ـه ـا ضمـان خـدمـات
وقائية وعﻼجية للمواطنﲔ من أجل تفادي أو إيقاف مرض
أو مجموعة من اﻷمراض اﳌعينة.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحـ ـ ـ ـّدد ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـانون اﻷحكـام واﳌبـادئ

اﳌاّدة  : ٩تهدف حماية الصحة وترقيتها إﱃ ضمان

اﻷساسيـة ويهدف إﱃ ﲡسيـد حقـوق وواجبات اﳌـواطنـﲔ

حة وسﻼمة اﶈيط
حماية اﳌستهلك والبيئة وحفظ الص ّ

ويرمي إﱃ ضمان الوقاية وحماية صحة اﻷشخاص

اﳌاّدة  : 10تساهـ ـ ـ ـم اﳊركـ ـ ـ ـ ـة اﳉمعوي ـ ـ ـ ـة لﻸشخ ـ ـ ـ ـاص

ﰲ مجال الصحة.

وإطار اﳌعيشة والعمل.

واﳊفاظ عليها واستعادتها وترقيتها ضمن احترام الكرامة

اﳌرضى ومهنيي ومرتفقي اﳌنظومة الصحية العاملة عﲆ

صة.
واﳊرية والسﻼمة واﳊياة اﳋا ّ

ﲢسﲔ الصحة وتطويرها ﰲ حماية الصحة وترقيتها.

اﳌاّدة  : ٢تساهم حماية الصحة وترقيتها ﰲ الراحة
الـ ـب ـدن ـي ـة وال ـن ـفسي ـة واﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة ل ـلشخـ ـ ـ ـ ـ ـص ورقـ ـ ـ ـ ـّي ـه ﰲ

اﳌاّدة  : 11ينشأ مرصد وطني للصحة يكلف ،عﲆ
أسـ ـ ـاس اﳌع ـط ـي ـ ـ ـات ال ـع ـلـمـيـ ـ ـة والـوبـائـي ـ ـ ـة والـديـمـوغـرافـيـ ـ ـة

اﳌجتمع ،وتشكﻼن عامﻼ أساسيا ﰲ التنمية اﻻقتصادية

واﻻق ـتصادي ـة واﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة ،ب ـاﳌساه ـم ـة ﰲ إعـداد عـنـاصر

اﳌاّدة  : ٣تتمثل اﻷهداف ﰲ مجال الصحة ﰲ حماية

حة وﲢديد اﻷولويات الصحية التي
السياسة الوطنية للص ّ
ي ـجب أن تست ـف ـي ـد م ـن ب ـرن ـامج ل ـلصّح ـة ال ـع ـم ـوم ـيـة واﻹدﻻء

واﻻجتماعية.
صحـ ـ ـة اﳌواطـ ـ ـنﲔ عـ ـ ـبـ ـ ـر اﳌساواة ﰲ اﳊصول عﲆ الـ ـ ـعـ ـ ـﻼج

برأيه وتقدﱘ توصيات حول كل اﳌسائل اﳌتعّلقة ﲟجاﻻت

وضم ـ ـان استـ ـمـ ـراريـ ـة اﳋدمـ ـة الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة لـ ـلصحـ ـة واﻷمـ ـن

الصحة.

الصحي.
ترتكز نشاطات الصحة عﲆ مبادئ تسلسل وتكامل
نشاطات الوقاية والعﻼج وإعادة تكييف مختلف هياكل
ومؤسسات الصحة.
اﳌاّدة  : ٤ترتكز السياسة الوطنية للصحة ،ﻻ سيما

ي ـ ـعـ ـد اﳌرصد تـ ـقـ ـريـ ـرا سنـ ـويـ ـا حـ ـول اﳊالـ ـة الصحـ ـيـ ـة
للمواطنﲔ يعرضه عﲆ الوزير اﳌكلف بالصحة.
ﲢدد تشكيلة اﳌرصد وتنظيمه وسيره ،عن طريق
التنظيم.

ﰲ تنفيذها ،عﲆ العمل القطاعي اﳌشترك عبر مساهمة

الفصل الثاني

حة وتنظيمهم
مختلف الفاعلﲔ اﳌتدخلﲔ ﰲ مجال الص ّ
وتوجيههم.

واجبات الدولة ﰲ مجال الصحة

اﳌاّدة  : 5ترتـ ـ ـ ـ ـكز اﳌن ـ ـظومـ ـ ـة ال ـ ـوطنـ ـيـ ـة لل ـ ـص ـحة
عﲆ قطاع عمومي قوي.

اﳌاّدة  : 1٢تعمل الدولة عﲆ ضمان ﲡسيد اﳊق ﰲ
الصحة كحق أساسي لﻺنسان عﲆ كل اﳌستويات ،عبر
انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل التراب الوطني.
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اﳌاّدة  : 1٣تض ـ ـ ـمن الدول ـ ـ ـة مجـ ـ ـاني ـ ـة العـ ـ ـﻼج ،وتضمن
اﳊصول عليه لكل اﳌواطنﲔ عبر كامل التراب الوطني.
وت ـن ـف ـذ ك ـل وسائ ـل ال ـتشخ ـيص واﳌع ـاﳉة واستشفـاء
اﳌرضى ﰲ كل الهياكل العمومية للصحة ،وكذا كل اﻷعمال
اﳌوجهة ﳊماية صحتهم وترقيتها.
اﳌاّدة  : 1٤تضمن الدولـة وتن ّ
ظم الوقاية واﳊماية
والترقية ﰲ مجال الصحة.
اﳌاّدة  : 15تنّفذ الدولة الترتيبات من أجل الوقاية من
اﻷمراض اﳌنتقلة وغير اﳌنتقلة ومكافحتها ،قصد ﲢسﲔ
اﳊالة الصحية للمواطنﲔ ونوعية حياة اﻷشخاص.
اﳌاّدة  : 1٦تعمل الدولة عﲆ إزالة الفوارق ﰲ مجال
اﳊصول عﲆ اﳋدم ـ ـات الصح ـ ـي ـ ـة ،وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـم ال ـ ـت ـ ـك ـ ـام ـ ـل بﲔ
القطاعﲔ العمومي واﳋاص للصحة.
كـ ـمـ ـا تـ ـوﱄ الـ ـدولـ ـة عـ ـنـ ـايـ ـة خـ ـاصة لـ ـلـ ـقـ ـط ـاع ال ـع ـم ـومي
للصحة.
اﳌاّدة  : 17تتـ ـ ـوﱃ الدولـ ـ ـة ترقي ـ ـ ـة اﻻتص ـ ـ ـال واﻹع ـ ـﻼم
والتحسيس ﰲ مجال الصحة.
اﳌاّدة  : 1٨تسهر الدولة عﲆ ضمان العﻼجات القاعدية
أو اﻷول ـي ـة وال ـع ـﻼج ـات ال ـث ـان ـوي ـة وال ـعـﻼجـات ذات اﳌستـوى
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اﳌاّدة  : ٢٢يستـ ـفـ ـيـ ـد كـ ـل مـ ـريض ،ﰲ إط ـار تسلسل
ال ـ ـع ـ ـ ـ ـﻼج ،م ـ ـ ـن خدمـ ـ ـ ـ ـ ـات اﳌص ـ ـ ـالح اﳌتخصصة للصحة بعد
استشارة وتوجيه من الطبيب اﳌرجعي ،باستثناء حاﻻت
اﻻستعجال واﳊاﻻت الطبية ذات اﳊصول اﳌباشر عﲆ
العﻼج التي يحّددها الوزير اﳌكلف بالصحة.
الطبيب اﳌرجعي هو الطبيب العام اﳌعالج للمريض
عﲆ مستوى الهيكل الصحي اﳉواري العمومي أو اﳋاص
اﻷقرب من موطنه.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢٣يجـ ـ ـب إع ـ ـﻼم كل شخ ـص بشـ ـ ـأن حالتـ ـه
الصحية والعﻼج الذي تتطلبه واﻷخطار التي يتعرض لها.
ﲤارس حقوق اﻷشخاص القصر أو عديمي اﻷهلية من
طرف اﻷولياء أو اﳌمثل الشرعي.
اﳌاّدة  : ٢٤لكل شخص اﳊق ﰲ احترام حياته اﳋاصة
وسر اﳌع ـل ـوم ـات ال ـط ـبـيـة اﳌتـعـلـقـة بـه ،بـاستـثـنـاء اﳊاﻻت
اﳌنصوص عليها صراحة ﰲ القانون.
ويشمل السّر الطبي جميع اﳌعلومات التي علم بها
مهنيو الصحة.
يمكن أن يرفع السّر الطبي من طرف اﳉهة القضائية

العاﱄ.
اﳌاّدة  : 1٩تطور الدولة نشاطات التكوين والبحث
ﰲ مجال الصحة لتلبية حاجيات القطاع.
اﳌاّدة  : ٢0تت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوﱃ الدولـ ـ ـ ـ ـ ـة حمـ ـ ـاي ـ ـ ـ ـة وترقي ـ ـ ـ ـ ـة ح ـ ـ ـ ـ ـق
اﳌواطنﲔ ﰲ التربية ﰲ مجال الصحة.
الفصل الثالث
حقـوق اﳌرضى وواجباتهم
اﳌاّدة  : ٢1لكل شخص اﳊق ﰲ اﳊماية والوقاية
والعﻼج واﳌرافقة التي تتطلبها حالته الصحـ ـ ـ ـ ـّية ،ﰲ كل
مراحل حياته وﰲ كل مكان.
وﻻ يجوز التمييز بﲔ اﻷشخاص ﰲ اﳊصول عﲆ
الوقاية أو العﻼج ،ﻻ سيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سّنهم
أو جنسهم أو وضعيتهم اﻻجتماعي ـة والعائلية أو حالتهم
الصحية أو إعاقتهم.
ﻻ يمكن أن يشكل أي مبّرر ،مهما كانت طبيعته ،عائقا

ﰲ حصول اﳌواطن عﲆ العﻼجات ﰲ هياكل ومؤسسات
الصحة ،ﻻ سيما ﰲ حالة اﻻستعجاﻻت.
وﻻ يمكن أن تتعرض السﻼمة اﳉسدية للشخص ﻷي

مساس إﻻ ﰲ حالة الضرورة الطبية اﳌثبتة قانونا وحسب
اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.

اﳌختصة.

كما يمكن رفعه بالنسبة للقصر أو عديمي اﻷهلية
بطلب من الزوج أو اﻷب أو اﻷم أو اﳌمثل الشرعي.
اﳌاّدة  : ٢5ﰲ حال ـ ـ ـة تشخيـ ـ ـ ـ ـص أو احتم ـ ـ ـال مـ ـ ـ ـرض
خطير ،يمكن أفراد أسرة اﳌريض اﳊصول عﲆ اﳌعلومات
الضرورية التي ﲤكنـ ـ ـهم من مسـ ـ ـ ـاعدة ه ـ ـ ـذا اﳌ ـ ـ ـ ـريض ،ما لم
يعترض عﲆ ذلك.
ﻻ يمنع السر الطبي من إعﻼم أسرة الشخص اﳌتوﰱ
طاﳌا يسمح لها ذلك ﲟعرفة أسباب الوفاة من أجل الدفاع
عن ذاكرة اﳌتوﰱ أو اﳌطالبة بحقوقه ،ما لم يعبر الشخص
قبل وفاته عﲆ خﻼف ذلك.
اﳌاّدة  : ٢٦يج ـب أن يتوفر لكل مريـ ـ ـ ـض ملـ ـ ـف ط ـ ـ ـبي
وحيد عﲆ اﳌستوى الوطني.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢7يجب عﲆ اﳌرضى وكذا مرتفقي الصحة،
اﻻلتزام باﻻحترام والسلوك الﻼئق ﲡاه مهنيي الصحة ،وﻻ
يمكنهم ،ﰲ كل الظروف ،اللجوء إﱃ العنف بأي شكل من
اﻷش ـ ـ ـك ـ ـ ـال ،أو ارتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب أي فع ـ ـ ـ ـ ـل تخ ـ ـريب ﻷمﻼك هياكل
ومؤسسات الصحة.
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ق لكل مريض وكذا لكل شخص مؤهل
اﳌاّدة  : ٢٨يح ّ
لتمثيله ،إيداع طعن ﰲ حالة خرق حقوقه لدى ﳉنة الصلح

التوأمة بﲔ مؤسسات الصحة من أجل التكفل ،وكذا من

والوساطة اﳌنشأة عﲆ مستوى كل مصلحة خارجية حسب

تعبئة اﳌوارد البشرية الضرورية لتنفيذها.

الكيفيات اﶈددة عن طريق التنظيم.

ص البرامج اﶈلية ﳊماية الصحة
اﳌاّدة  : ٣٣تخ ّ
ب ـ ـلـ ـديـ ـ ـ ـة أو عـ ـ ـ ـدة بـ ـلـ ـدي ـ ـ ـات ،وتـ ـهـ ـ ـ ـدف إﱃ الـ ـتـ ـكـ ـفـ ـ ـ ـل اﳋـ ـ ـ ـاص

البـاب الثاني
اﳊماية والوقاية ﰲ الصحة
الفصـل اﻷول

ﻻ سيما فيما يتعلق بتنظيم الهياكل ﰲ شكل شبكات ،أو

بـ ـاﻻحـ ـت ـي ـاج ـات الصح ـي ـة اﶈّددة ك ـذات اﻷول ـوي ـة ب ـال ـنسب ـة
لسكان هذه البلديات.
تعد هذه البرامج ويتم تقييمها من طرف اﳌصالح

اﳊماية ﰲ الصحة

حة ،بالتعاون مع القطاعات
اﳋارجية للوﻻية اﳌكّلفة بالص ّ
اﳌعنية ،ويكون تنفيذها من اختصاص هياكل ومؤسسات

اﳌاّدة  : ٢٩حماية الصحة هي كل التدابير الصحية
واﻻقتصادية واﻻجتماعية والتربوية والبيئية الراميـة إﱃ

الصحة واﳉماعات اﶈلية واﳌصالح التقنية اﳌختصة ﰲ

اﳊد من اﻷخطار الصـحية أو القضاء عليها ،سواء كانت ذات

حة.
مجال الص ّ
الفصل الثاني

أصل وراثي أو نـاجمة عن التغذية أو عن سلوك اﻹنسـان أو

الوقاية ﰲ الصحة

مرتبطة بالبيئة وذلك بغرض اﳊفاظ عﲆ صحة الشخص
واﳉماعة.

اﳌاّدة  : ٣٤الوقاية هي كل اﻷعمال الرامية إﱃ :

اﳌاّدة  : ٣0تنظم هياكل الصحة ،ﰲ إطار تنفيذ برامج

– التقليص من أثر محددات اﻷمراض،

الصحة ،ﲟساعدة السلطة اﳌعنية ،حمﻼت التوعية واﻹعﻼم

– و/أو تفادي حدوث أمراض،

وأعمال الوقاية من اﻷمراض واﻵفات اﻻجتماعية واﳊوادث

– إيقاف انتشارها و/أو اﳊد من آثارها.

والكوارث مهما كانت طبيعتها.
حة وتضمن
اﳌاّدة  : ٣1تضع الدولة برامج حماية الص ّ
تنفيذها ،حسب كيفيات ﲢّدد عن طريق التنظيم.

اﳌاّدة  : ٣5يـ ـ ـ ـت ـ ـ ـعّين عﲆ الـ ـ ـ ـواﱄ ورئي ـ ـ ـ ـ ـس اﳌ ـ ـ ـجلس

الشعبي البلدي ومسؤوﱄ الهيئات العمومية واﳋاصة ،ﰲ
إطـ ـار اخـ ـتصاصهـ ـم وبـ ـاﻻتصال م ـع مصال ـح الصّح ـة ،ت ـن ـف ـي ـذ

تكون برامج حماية الصحة وطنية وجهوية ومحلية،

التدابير والوسائل الضرورية بشكل دائم ﳌكافحة اﻷمراض

وتكون عﲆ عاتق الدولة ،كما تستفيد من الوسائل اﳌالية

اﳌت ـ ـوط ـ ـن ـ ـة وتـ ـفـ ـادي ظـ ـهـ ـور اﻷوبئـ ـة والـ ـقضاء عﲆ أسبـ ـاب

الضرورية ﻹنجازها.

الوضعية الوبائية.

يتم إعداد البرامج الوطنية ﳊماية الصحة واﻹشراف

اﳌاّدة  : ٣٦تـ ـرتـ ـكـ ـز ب ـرامج ال ـوق ـاي ـة ﰲ الصح ـة عﲆ

ع ـل ـي ـه ـا وت ـق ـي ـيـمـهـا بصفـة دوريـة مـن طـرف الـوزيـر اﳌكـلـف

شب ـك ـات رصد اﻷم ـراض اﳌن ـت ـق ـل ـة وغ ـي ـر اﳌن ـت ـق ـلـة واﻹنـذار

بالصحة ،بالتعاون مع جميع القطاعات اﳌعنية.

عـ ـنـ ـهـ ـا ،قصد الـ ـت ـم ـك ـن م ـن ال ـكشف اﳌب ـك ـر ع ـن ـه ـا وال ـتصدي

وتت ـ ـ ـوﱃ تنفيـ ـ ـذ ه ـ ـ ـذه البرام ـ ـ ـج اﳌصال ـ ـ ـح اﳋارجي ـ ـ ـ ـة
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  267أدناه ،وهيـ ـ ـ ـاكل ومؤسسات
الصحة والقطاعات اﳌعنية.
تستـ ـف ـي ـد ال ـب ـرامج ال ـوط ـن ـي ـة ،ﻻ سي ـم ـا ت ـلك اﳌت ـع ـل ـق ـة
بأمـ ـراض خ ـاصة ،م ـن ت ـع ـدي ـﻼت ن ـوع ـي ـة ب ـخصوص ت ـن ـظ ـي ـم
هياكل التكفل ﰲ شكل شبكات.
اﳌاّدة  : ٣٢تخصص البرامج اﳉهوية ﳊماية الصحة
للتكفل باﳌشاكل الصحية اﳋاصة بعدة وﻻيات من الوطن،
وتتوﱃ إعدادها وتنفيذها اﳌصالح اﳋارجية ،ويتم تقييمها
من طرف الوزير اﳌكلف بالصحة.
تستفيد البرامج اﳉهوية ﳊماية الصحة من تعديﻼت
نوعية تخص اﻻحتياجات الصحية ﻷحواض سكانية معنية،

السريع لها ،وعﲆ سجﻼت الرصد بالنسبة لﻸمراض غير
اﳌنتقلة.
ﲢدد شروط تنفيذ أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣7ﲢدد قائمة اﻷمراض اﳌنتقلة التي يكون
الـ ـكشف عـ ـنـ ـهـ ـا سّريـ ـا ومـ ـج ـان ـي ـا ،وﻻسي ـم ـا م ـن ـه ـا اﻷم ـراض
اﳌنتقلة جنسيا ،عن طريق التنظيم.
القسم اﻷول
الوقاية من اﻷمراض اﳌنتقلة ومكافحتها
اﳌاّدة  : ٣٨يـ ـخضع اﻷشخـ ـاص اﳌصابـ ـون بأمـ ـراض
منتقلة واﻷشخاص الذين يكونون عﲆ اتصال بهم ،الذين قد
يشكـ ـلـ ـون مصدرا لـ ـلـ ـعـ ـدوى ،لـ ـتـ ـدابـ ـيـ ـر الـ ـوقـ ـاي ـة واﳌك ـاف ـح ـة
اﳌناسبة.
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ﲢدد ق ـائ ـم ـة اﻷم ـراض اﳌن ـت ـق ـل ـة اﳋاضعـة لـلـتصريـح

حة قائمة اﻷمراض غير
يحّدد الوزير اﳌكّلف بالص ّ
اﳌنتقلة التي تتطلب كشفا مجانيا.

اﳌاّدة  : ٣٩يجب عﲆ كل ﳑارس طبي التصريح فورا

اﳌاّدة  : ٤٦تدعم الدولة واﳉماعات اﶈلية نشاطات

للمصالح الصحية اﳌعنية بكل حالة مشكوك فيها أو مؤكدة

ال ـت ـرب ـي ـة الصح ـيـة والـتـربـيـة الـبـدنـيـة والـريـاضيـة ،وتشجـع

م ـ ـن اﻷم ـ ـراض ال ـ ـواردة ﰲ ق ـ ـائ ـ ـم ـ ـة اﻷم ـ ـراض ذات ال ـ ـتصريـ ـح

اﻷشخ ـاص عﲆ م ـك ـاف ـح ـة السل ـوك ـات ال ـتي ت ـعـّرض لـلـخـطـر،

اﻹجباري ،عن طريق التنظيم.

اﻹجباري اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٣8أعﻼه ،ﲢت طائلة العقوبات
اﳌنصوص عليها ﰲ القانون.
اﳌاّدة  : ٤0يتعّين عﲆ اﳌص ـ ـ ـ ـالـ ـ ـح الص ـ ـ ـح ـ ـي ـة اﳌـ ـؤهلة

القيام بالتلقيح اﻹجباري مجانا لفائدة اﳌواطنﲔ اﳌعنيﲔ.

ﲢّدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق ه ـذه اﳌادة ،ﻻ سي ـم ـا رزنـامـة
التلقيحات اﻹجبارية ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٤1ﰲ حالة وجود خطر انتشار وباء و/أو ﰲ
حالة حماية اﻷشخاص اﳌعرضﲔ ﳋطر ،تنظم السلطات
الصح ـي ـة ح ـم ـﻼت ت ـل ـق ـي ـح وت ـت ـخ ـذ ك ـل ت ـدب ـي ـر مـﻼئـم لـفـائـدة
اﳌواطنﲔ أو اﻷشخاص اﳌعنيﲔ.

وعﲆ الوقاية من اﻷمراض غير اﳌنتقلة.

اﳌاّدة  : ٤7ينش ـ ـ ـأ سج ـ ـ ـل مخ ـ ـصص ﳉمـ ـ ـع وحفـ ـ ـ ـظ
وتفسير اﳌعلومات اﳌتعّلقة باﳌرضى اﳌصابﲔ ببعض
اﻷمراض غير اﳌنتقلة ،مع اﳊفاظ عﲆ السّر الطبي.
يحدد قائمة هذه اﻷمراض الوزير اﳌكلف بالصحة.
اﳌاّدة  : ٤٨تنشأ لدى الوزير اﳌكّلف بالصحة ﳉنة
وطنية متعّددة القطاعات للوقاية من اﻷمراض غير اﳌنتقلة
ومكافحتها.
ﲢّدد م ـه ـام ال ـل ـج ـن ـة وت ـن ـظ ـي ـم ـه ـا وسي ـره ـا ع ـن طـريـق
التنظيم.

القسم الثاني
القسم الّرابع

الوقاية من اﻷمراض ذات اﻻنتشار الدوﱄ ومكافحتها

مكافحة عوامل اﳋطر وترقية أنماط حياة صحية
اﳌاّدة  : ٤٢تخضع الوقاية من اﻷمراض ذات اﻻنتشار

القسم الفرعي اﻷول

الدوﱄ ومكافحتها ﻷحكام اللوائح الصحية الدولية ﳌنظمة
حة العاﳌية.
الص ّ

مكافحة اﻹدمان عﲆ التبغ

اﳌاّدة  : ٤٣تضع الدولة التدابير الصحّية القطاعية
وال ـ ـق ـ ـطـ ـاعـ ـي ـ ـة اﳌشتـ ـرك ـ ـ ـة الـ ـرامـ ـيـ ـ ـة إﱃ وقـ ـايـ ـ ـة اﳌواطـ ـن ـ ـﲔ
وحمايتهم من اﻷمراض ذات اﻻنتشار الدوﱄ.
مصلحة اﳌراقبة الصحية باﳊدود هي مصلحة طبية
ﲤارس نشاط ـ ـه ـ ـا ب ـ ـواسط ـ ـة م ـ ـراك ـ ـز صحـ ـيـ ـة مـ ـتـ ـواجـ ـدة عﲆ
مستوى نقاط الدخول اﳊدودية.
ﲢدد مـ ـهـ ـام اﳌصلـ ـح ـة الصح ـي ـة ب ـاﳊدود وت ـن ـظ ـي ـم ـه ـا
وسيرها ،عن طريق التنظيم.
ن ط ـ ـب ـ ـيب الـ ـمـ ـصل ـ ـ ـحة اﳌ ـ ـك ـّلفة باﳌراقبة
اﳌاّدة  : ٤٤إ ّ
الصحـ ـ ـّيـ ـة بـ ـاﳊدود هـ ـو السلـ ـطـ ـة الـ ـوح ـي ـدة اﳌخ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـّصة عﲆ

مستوى نقطة الدخول.

وي ـجب أن ي ـك ـون م ـح ـّل ـف ـا وف ـق ـا ل ـل ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم

اﳌاّدة  : ٤٩ته ـ ـ ـ ـ ـدف مكـ ـ ـ ـاف ـ ـ ـحة اﻹدم ـ ـ ـ ـان عﲆ التبغ إﱃ
حماية صحة اﳌواطنﲔ واﳊفاظ عليها.
اﳌاّدة  : 50ت ـ ـقـ ـ ـ ـوم مص ـ ـ ـ ـالح الصـ ـ ـ ـحـ ـ ـة ،بالتعاون مع
القطاعات اﳌعنية ،بإعداد ووضع برامج الوقاية من اﻹدمان
عﲆ التبغ ومكافحته.
اﳌاّدة  : 51يمنـ ـع ك ـ ـل شكـ ـ ـل مـ ـ ـن أشكـ ـ ـال التروي ـ ـج
والرعاية واﻹشهار لفائدة مواد التب ـغ.
اﳌاّدة  : 5٢يشترط ﰲ تسويق مواد التبغ كتابة إنذار
ع ـ ـام عﲆ اﳉانب ال ـ ـظ ـ ـاه ـ ـر م ـ ـن ال ـ ـغـ ـﻼف وبـ ـحـ ـروف كـ ـبـ ـيـ ـرة
يتضمن العبارة اﻵتية “ :استهﻼك التبغ مضر بالصحة”.
يجب أن تتضّمن اﳉهة الكبرى اﻷخرى من العلبة،
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـعـ ـلب السجـ ـائ ـر ،ع ـﻼوة عﲆ اﻹن ـذار ال ـع ـام ،إن ـذارا

اﳌعمول بهما.
القسم الثالث
الوقاية من اﻷمراض غير اﳌنتقلة ومكافحتها

صا ﰲ شك ـ ـ ـ ـل رسوم ـ ـ ـ ـات أو رم ـ ـ ـ ـوز مصّورة صادرة ع ـ ـ ـ ـن
خا ّ
السلطة الصحية.
اﳌاّدة  : 5٣زيادة عﲆ اﻹنذارات الصحية اﳌنصوص

اﳌاّدة  : ٤5تضع الدولة مخططات وطنية مندمجة
م ـت ـع ـّددة ال ـق ـط ـاع ـات ﳌك ـاف ـح ـة ع ـوام ـل خ ـط ـر اﻷم ـراض غ ـي ـر

عليها ﰲ اﳌادة  ٥2أعﻼه ،يجب أن تتضّمن جميع أشكال
توضيب مواد التبغ والبطاقات اﳌلصقة عليها ،بيانات عن

اﳌنتقلة والكشف عن هذه اﻷمراض والتكّفل بها.

التركيبات الّسامة اﻷساسية وإفرازاتها.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
القسم الفرعي الثالث

ﲢّدد البيانات اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة أعﻼه ،عن
طريق التنظيم.
صصة
اﳌاّدة  : 5٤تعتـ ـ ـ ـبر م ـ ـ ـوادا تب ـ ـغي ـ ـة ،اﳌ ـ ـواد اﳌخـ ـ ـ ّ

للتدخﲔ أو النشق أو الوضع عﲆ اللثة أو اﳌضغ أو اﳌص،
ﲟا ﰲ ذلك السيجارة اﻹلكترونية ،ما دامت ﲢتوي عﲆ
التبغ ولو جزئيا.
اﳌاّدة  : 55يج ـ ـ ـ ـب عﲆ منتـ ـ ـ ـ ـ ـجي ومستـ ـ ـ ـ ـوردي مواد
ال ـ ـت ـ ـب ـ ـغ ،ت ـ ـبـ ـلـ ـيـ ـغ السلـ ـطـ ـات اﳌخـ ـتصة ﰲ هـ ـذا اﳌجـ ـال ،كـ ـل
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ية
ترقية التغذية الصح ّ
اﳌاّدة  : ٦٤تتـ ـ ـ ـوﱃ ال ـ ـ ـدولـ ـ ـة تـ ـ ـرق ـ ـ ـي ـ ـ ـة أنم ـاط استهﻼك
تشجع عﲆ تغذية صحية ومتوازنة لدى اﳌواطنﲔ.
اﳌاّدة  : ٦5تسهر الدولة عﲆ وضع واحترام مقاييس
ﰲ مجال التغذية ،عبر برامج التربية واﻹعﻼم والتحسيس
واﻻتصال.

اﳌعلومات اﳌتعّلقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها ،التي

اﳌاّدة  : ٦٦تتـخـ ـ ـ ـ ـ ـذ الـدولـ ـ ـ ـ ـ ـة ،عـﲆ كـ ـ ـ ـ ـل اﳌستـ ـ ـ ـويـ ـ ـ ـات،

يجب عليها القيام بالتحقيقات الضرورية طبقا للمعايير

التـدابيـر الضـرورية التي تسمح بالوقاية من السمنة لدى

واﳌقاييس اﳌعمول بها.

اﳌواطنﲔ ،وﻻ سيما لدى اﻷطفال.

اﳌاّدة  : 5٦يم ـ ـ ـن ـ ـ ـع التـ ـ ـ ـ ـدخﲔ ﰲ اﻷماكن اﳌخص ـ ـ ـصة
لﻼستعمال اﳉماعي أو اﳌستقبلة للجمهور.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 57يمنع بيع التبغ أو اﳌواد التبغية للقصر.
اﳌاّدة  : 5٨تضم ـ ـن الهياكـ ـ ـل الصحيـ ـ ـة ،ﰲ مكافحـ ـ ـة
اﻹدم ـ ـان عﲆ التبـ ـ ـغ ،التحسي ـ ـس واﳌساع ـ ـ ـدة عﲆ اﻹقـ ـ ـﻼع
واﳌعاﳉة.

القسم الفرعي الرابع
ترقية ﳑارسة التربية البدنية والرياضية
اﳌاّدة  : ٦7تتـ ـ ـوﱃ الدولـ ـ ـة ،بواسطـ ـ ـة برام ـ ـج مﻼئمـ ـة،
ت ـرق ـي ـة اﳌم ـارسة ال ـف ـردي ـة واﳉم ـاع ـي ـة ل ـل ـت ـرب ـي ـة ال ـب ـدن ـيـة
والرياضية والرياضات التي تشّكل أحد العوامل اﻷساسية
حة الشخص واﳌواطنﲔ وﲢسينها.
ﳊماية ص ّ
اﳌاّدة  : ٦٨تكيف برامج النشاطات اﳌنصوص عليها

القسم الفرعي الثاني
اﻹدمان عﲆ الكحول واﳌخدرات

ﰲ اﳌادة  67أعﻼه ،حسب السن واﳉنس واﳊالة الصحية
والظروف اﳌعيشية للمواطنﲔ وعملهم.
الفصل الثالث

اﳌاّدة  : 5٩تبادر الدولة ببرامج وأعمال الوقاية من
اﻹدمان عﲆ الكحول واﳌخدرات وكل أنواع اﻹدمان اﻷخرى

البرامج الصحية النوعية

وتدعمها.
وﲢدد مهام واختصاصات مؤسسات وهياكل الصحة
التي تنجز هذه البرامج واﻷعمال.
وتضم ـ ـن اﻹعـ ـﻼم والـ ـتـ ـربـ ـيـ ـة الصحـ ـيـ ـة واﻻتصال بـ ـكـ ـل
وسيلة مﻼئمة.
اﳌاّدة  : ٦0يمنع الترويج والرعاية واﻹشهار للمشروبات
الكحولية ولكل مادة أخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة.
صر.
اﳌاّدة  : ٦1يمنع بيع اﳌشروبات الكحولية للق ّ

القسم اﻷول
حماية صحة اﻷم والطفل
اﳌاّدة  : ٦٩تضمن حماية صحة اﻷم والطفل بواسطة
ك ـل ال ـت ـداب ـي ـر ال ـط ـب ـي ـة وال ـن ـفسيـة واﻻجـتـمـاعـيـة والـتـربـويـة
واﻹدارية التي تهدف ،ﻻ سيما إﱃ ما يأتي :
– حماية صحة اﻷّم قبل وأثناء وبعد اﳊمل،
– ضمان الظروف الصحية للطفل ونموه.

اﳌاّدة  : ٦٢تطّور الدولة اﳌصالح اﳌناسبة للوقاية
من السلوكات اﻹدمانية ومكافحة اﳌخدرات واﻹدمان ،وفقا

اﳌاّدة  : 70تشّكل برامج مكافحة الوفيات لدى اﻷم
وال ـ ـط ـ ـف ـ ـل أول ـ ـوي ـ ـة ل ـ ـلصحـ ـة الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة ،وتـ ـنـ ـفـ ـذهـ ـا هـ ـيـ ـاكـ ـل

للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

ومؤسسات الصحة.

ﲢدد قائمة اﳌواد اﻹدمانية واﶈظورة عن طريق
التنظيم.

اﳌاّدة  : 71يشكل التن ـ ـ ـ ـ ـظيـ ـم الع ـ ـائـ ـﲇ أولـ ـ ـوية للصحة
العمومية .ويساهم ﰲ اﳊفاظ عﲆ صحة اﻷم والطفل.
وتـ ـعـ ـده ه ـي ـاك ـل ومؤسسات الصّح ـة وت ـن ـف ـذه ع ـب ـر ك ـل

اﳌاّدة  : ٦٣تضع الدولة هياكل إزالة التسّمم وإعادة
التأهيل وإعادة اﻹدماج اﻻجتماعي ،وتشجع عﲆ إنشائها

التدابير والترتيبات الصحية واﻻجتماعية والتربوية وكذا

وفقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

اﻻتصال والتحسيس.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : 7٢الفحص الطبي السابق للزواج إجباري.
ﲢدد قائمة الفحوص والتحاليل عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 7٣يج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب عﲆ مهن ـ ـيـ ـ ـ ـي الص ـ ـح ـ ـ ـة التصريـ ـ ـح
باﳌرأة اﳊامل ،ويتم تسجيلها ابتداء من الثﻼثي الثالث من
اﳊمل ،حسب اختيارها ،لدى عيادة وﻻدة عمومية أو خاصة.
وت ـوفـ ـ ـر ال ـدولـ ـ ـة ال ـوسائ ـ ـل اﳌﻼئ ـم ـة لضم ـان اﳌت ـاب ـعـة
الدورية واﻹجبارية للحمل.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

اﳌاّدة  : ٨1يتعّين عﲆ هياكل ومؤسسات استقبال
حة
الطفولة الصغيرة احترام مقاييس الصحة وحفظ الص ّ

واﻷمن طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

صة
اﳌاّدة  : ٨٢تتوﱃ الهيـ ـ ـ ـ ـاكل وال ـم ـ ـؤسـ ـسات اﳌ ـخت ـ ـ ّ

اﳌساعدة الطبية اﻻجتماعية الهادفة إﱃ الوقاية من التخﲇ
عن اﻷطفال ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
حة التكّفل
اﳌاّدة  : ٨٣تضمن هياكل ومؤسسات الص ّ
الصحي باﻷطفال بواسطة وسائل بشرية ومادية عﲆ عاتق
الدولة.

اﳌاّدة  : 7٤يتم قبول النساء اﳊوامل ﰲ وضع صعب،

القسم الثاني

ﰲ الشهر السابع ) (7عﲆ اﻷقل ،بناء عﲆ طلبهن ﰲ هياكل
ومؤسسات الصحة العمومية اﳌتوفرة عﲆ أسّرة الوﻻدة،
عندما يستوجب استشفاؤهن.
اﳌاّدة  : 75ت ـ ـ ـعد ال ـ ـ ـوزارة اﳌ ـ ـ ـكلفة بالص ـ ـ ـ ـ ـحة بـ ـ ـ ـرام ـ ـ ـج
الكشف والتشخيص تخص اﳌواليد حديثي الوﻻدة ،ويتم
تنفيذها من طرف مؤسسات الصحة.
ﲢدد قـ ـائـ ـمـ ـة اﻷم ـراض ال ـتي ي ـجب كشف ـه ـا ع ـن ط ـري ـق
التنظيم.
اﳌاّدة  : 7٦يم ـ ـ ـ ـكن إجـ ـ ـ ـراء التشخ ـ ـ ـي ـص ما قبـ ـل الوﻻدة

حماية صحة اﳌراهقﲔ
اﳌاّدة  : ٨٤تعـ ـ ـ ـد حمايـ ـ ـة وترقيـ ـ ـة صحـ ـ ـة اﳌراهق ـ ـ ـﲔ
والشباب أولوية للدولة.
يتوﱃ الوزير اﳌكّلف بالصحة ،بالتعاون مع اﳌصالح
اﳌعنية ،إعداد وتنفيذ برامج نوعية ومكيفة مع اﻻحتياجات
الصحية للمراهقﲔ والشباب.
اﳌاّدة  : ٨5من أجل الوقاية من السلوكات اﳌضرة
بصحة اﳌراهقﲔ والشباب وضمان نموهم الكامل ،تشارك

بأمر طبي من أجل اكتشاف مرض بالغ اﳋطورة للمضغة أو

هياكل ومؤسسات الصحة ،بالتعاون مع اﳉماعات اﶈلية

اﳉنﲔ ،داخل الرحم.

سسات وال ـه ـيئ ـات واﳉم ـع ـي ـات اﳌع ـن ـي ـة ،ﰲ اﻷع ـمـال
واﳌؤ ّ

ويـ ـتـ ـّم ضمـ ـان الـ ـتشخـ ـيص مـ ـا ق ـب ـل ال ـوﻻدة ﰲ ه ـي ـاك ـل

مؤهلة أو معتمدة لهذا الغرض.

اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاع ـي ـة وال ـت ـرب ـوي ـة والصح ـي ـة وتسه ـر خصوصا عﲆ
حتهم وترقيتها.
حماية ص ّ
القسم الثالث

ﲢـدد شـروط اعتمـاد هـذه الهيـاكل عن طـريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 77يهدف اﻹيقاف العﻼجي للحمل إﱃ حماية
صحة اﻷم عندما تكون حياتها أو توازنها النفسي والعقﲇ
مهددين بخطر بسبب اﳊمل.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
ﻻ
اﳌاّدة  : 7٨ﻻ يمكن إجراء اﻹيقاف العﻼجي للحمل إ ّ
ﰲ اﳌؤسسات العمومية اﻻستشفائية.
اﳌاّدة  : 7٩تتوﱃ الدولة ترقية وتشجيع الرضاعة
الطبيعية من خﻼل عمليات وتدابير مناسبة.
يمنع الترويج لبدائل عن الرضاعة الطبيعية واﻹشهار
لها.

نﲔ
حماية صحة اﻷشخاص اﳌس ّ
اﳌاّدة  : ٨٦تتوﱃ الدولة إعداد وتنفيذ برامج ﳊماية
صحة اﻷشخاص اﳌسنﲔ.
يست ـ ـ ـف ـي ـ ـد اﻷشـ ـخ ـ ـاص اﳌسنـ ـ ـ ـون ،ﻻ س ـ ـيما اﳌصابون
بأمـ ـراض مـ ـزم ـن ـة أو اﳌع ـّوق ـون م ـن ك ـل اﳋدم ـات اﳌت ـع ـّل ـق ـة

بـالـعـﻼج وإعـادة الـتـكـيـيـف والـتـكـ ّفـل الـنـفسي الـتي تـتـطـلـبـهـا
حالتهم الصحية.

اﳌاّدة  : ٨7تضمـن هياكـل ومؤسسـات الصحـة التكـفل
باﻻحتيـ ـ ـ ـ ـاجات الصح ـ ـ ـ ـيـة لﻸشخـ ـ ـ ـ ـاص اﳌسـ ـ ـ ـن ـ ـي ـن ،ﻻ سيمـا
أول ـ ـ ـ ـئك ال ـم ـ ـعـ ـ ـ ـوقـ ـ ـﲔ و/أو ال ـ ـ ـذي ـ ـن ه ـ ـ ـ ـم ﰲ تب ـ ـ ـعية ،بواسطة
مستخدمﲔ مؤهلﲔ وكل وسيلة أخرى ﲟا ﰲ ذلك العﻼج

اﳌاّدة  : ٨0يستفيد مجانا اﳌواليد حديثو الوﻻدة،
حﲔ وﻻدتهم ،وكذا اﻷطفال من التلقيح اﻹجباري اﶈدد ﰲ
اﳌادة  ٤٠أعﻼه.
كما يستفيدون ومجانا ،من جميع اﳋدمات اﳌقررة
لﻸطفال ضمن البرامج الوطنية للوقاية.

واﻻستشفاء ﰲ اﳌنزل.
القسم الرابع
حماية اﻷشخاص ﰲ وضع صعب
اﳌاّدة  : ٨٨يعتبر أشخاصا ﰲ وضع صعب ،ﻻ سيما :
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– اﻷشخاص ذوو الدخل الضعيف ،ﻻ سيما اﻷشخاص

حة وت ـ ـرقيـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـها
اﳌاّدة  : ٩5تهـ ـ ـ ـ ـدف حم ـ ـ ـ ـاي ـ ـة الص ـ ـ ـ ّ
اﳌذكـ ـ ـورتـ ـ ـان ﰲ اﳌادة  ٩٤أع ـﻼه ،إﱃ ح ـف ـظ صّح ـة ال ـتـﻼمـيـذ

– اﻷشخاص ضحايا الكوارث أو أي حادث استثنائي

– مراقبة حالتهم الصحية ومتابعة التكّفل باﻷمراض

اﳌعوقون أو الذين يعيشون ﰲ ظروف ماّدية واجتماعية
و/أو نفسية هّشة تهّدد صحتهم العقلية والبدنية،
آخر ،الذين هم ﰲ وضعية مادية أو اجتماعية هشة،
– اﻷشخاص اﳌسّنون أو اﻷطفال أو اﳌراهقون الذين
هـ ـ ـم ﰲ خـ ـ ـطـ ـ ـر مـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـوي و/أو اﳌوضوعـ ـ ـون ﰲ اﳌؤّسسات
التابعة للـوزارة اﳌكّلفة بالتضامن الوطني،

مـ ـ ـهـ ـ ـات والـ ـ ـّنـ ـ ـساء الـ ـ ـﻼئي هـ ـ ـن ﰲ حـ ـ ـالـ ـ ـة نـ ـ ـفسي ـ ـة
– اﻷ ّ

واجتماعية صعبة.

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٨٩لﻸشخاص ﰲ وضع صعب اﳊق ﰲ حماية
صحية خاصة عﲆ عاتق الدولة.
اﳌاّدة  : ٩0تضمن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية

والطلبة واﳌتربصﲔ وترقيتها ،من خﻼل ما يأتي :

ﰎ الكشف عنها،
التي ّ
– مراقبة اﻷمراض ذات التصريح اﻹجباري والوقاية
من اﻵفات اﻻجتماعية،
– نشاطات التربية من أجل الصحة،
– النشاطات العﻼجية اﳉوارية،
– مـ ـراقـ ـب ـة سﻼم ـة اﶈﻼت واﳌل ـح ـق ـات ال ـت ـاب ـعـة ل ـك ـل
سسة تعليم وتكوين،
مـؤ ّ
– التلقيحات اﻹجبارية.
ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

واﳋاصة اﳌكلفة بخدمة عمومية ،التغطية الصحية اﳌجانية

اﳌاّدة  : ٩٦تضع وزارة الصحة ،بالتنسيق مع وزارات

لكل اﻷشخاص ﰲ وضع صعب ،ﻻ سيما الذين يعيشون ﰲ

ال ـت ـربـيـة والـتـكـويـن اﳌهـني والـتـعـلـيـم الـعـاﱄ ،هـيـاكـل كشف

الوسط اﳌؤسساتي.

ومتابعة.

وتسهر عﲆ احترام مقاييس حفظ الصحة واﻷمن ﰲ
الوسط اﳌؤسساتي بالتعاون مع اﳌصالح اﳌعنية.
اﳌاّدة  : ٩1تتخذ الدولة التدابير القطاعية اﳌشتركة
الضروريـ ـ ـة الـ ـ ـهـ ـ ـادفـ ـ ـة إﱃ الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـفـ ـ ـل الصحي واﻻجـ ـ ـت ـ ـم ـ ـاعي

وتضم ـ ـن اﳉم ـ ـاعـ ـات اﶈلـ ـيـ ـة واﳌؤسسات الـ ـتـ ـابـ ـعـ ـة
للوزارات اﳌذكورة ﰲ الفقرة أعﻼه ،الوسائل لذلك.
حة التﻼميذ والطلبة
تسند نشاطات الكشف عن ص ّ
واﳌتربصﲔ ومتابعتها إﱃ اﳌستخدمﲔ الطبيﲔ .ﲟا فيهم

باﻷشخاص ﰲ وضع صعب.

النفسانيون وشبه الطبيﲔ اﳌعّينين ﰲ هياكل الكشف

اﳌاّدة  : ٩٢تضم ـن ال ـدول ـة الـتـكـفـل الـطـبي والـنـفسي
وتوّفر الوسائل الطبية للتخفيف من معاناة اﻷشخاص

واﳌت ـاب ـع ـة اﳌنشأة ل ـه ـذا ال ـغ ـرض ،ب ـال ـت ـع ـاون مـع مؤسسات
التربية والتعليم العاﱄ والتكوين اﳌهني.

ضحايا العنف و/أو ﰲ وضعية نفسية صعبة قصد إعادة

القسم السادس

إدماجهم ﰲ اﳌجتمع.

حماية الصحة ﰲ وسط العمل

اﳌاّدة  : ٩٣تضمن الدولة الشروط اﳋاصة اﳌتعّلقة
باﳌراقبة والتكفل ﰲ مجال صحة اﻷطفال اﳌوضوعﲔ ﰲ
سسات ،ﻻ سي ـم ـا م ـن ـه ـا ت ـلك ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـوزارة اﳌك ـّلـفـة
اﳌؤ ّ
بالتضامن الوطني.

يجب أن يستفيد اﻷطفال اﳌذكورون ﰲ الفقرة أعﻼه،
مـ ـن جـ ـمـ ـيـ ـع الـ ـتـ ـداب ـي ـر الصح ـي ـة واﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة وال ـت ـرب ـوي ـة
اﳌﻼئمة لنمّوهم اﳌنسجم واندماجهم ﰲ اﻷسرة واﳌجتمع.
القسم اﳋامس
اﳊماية الصحية ﰲ اﻷوساط التربوية واﳉامعية
وﰲ التكوين اﳌهني
حة ﰲ
اﳌاّدة  : ٩٤تضمن الدولة حماية وترقية الص ّ
الوسط التربوي واﳉامعي وﰲ التكوين اﳌهني ،عبر أعمال
وبرامج صحية مﻼئمة.

اﳌاّدة  : ٩7تسهر الدولة عﲆ حماية الصحة ﰲ وسط
العمل وترقيتها طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٩٨تهدف الصحة ﰲ وسط العمل ،ﻻ سيما إﱃ
ما يأتي :
– ترقية الراحة البدنية والعقلية واﻻجتماعية للعمال
ﰲ كل اﳌهن واﳊفاظ عﲆ أعﲆ درجة لها،
حة العمال جراء
– الوقاية من كل ضرر يلحق بصـ ـ ـ ـ ّ
ظروف عملهم،
– حماية العمال ﰲ شغلهم من اﻷخطار الناﲡة عن
حتهم،
وجود عوامل مضّرة بص ّ
– وقاية العمال وحمايتهم من حوادث العمل واﻷمراض
اﳌهنية،
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– تـ ـنصيب ال ـع ـم ـال ﰲ م ـنصب ع ـم ـل م ـﻼئ ـم ل ـق ـدرات ـه ـم
الفيزيولوجية والنفسية وإبقاؤهم فيه.
اﳌاّدة  : ٩٩طب العمل واجب عﲆ عاتق اﳌستخدم
لفائدة العامل طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : 100يتكّفل بنشاطات طب العمل مستخدمو
حة اﳌجتمعون ضمن مصالح طب العمل ،الذين يتوّلون
الص ّ

مهام وقائية أساسا وعﻼجية بشكل ثانوي.

ت ـت ـوﱃ ال ـدول ـة ت ـط ـوي ـر سي ـاسات م ـت ـع ـّددة ال ـقـطـاعـات
ﳊماية الصحة العقلية وترقيتها.
اﳌاّدة  : 10٤تعد مصالح الصحة برامج الوقاية اﻷولية
من اﻻضطرابات العقلية وتنفّذها.
اﳌاّدة  : 105تساهم مصالح الصحة ﰲ إعادة التأهيل
وإعادة اﻹدماج النفسي واﻻجتماعي لﻸشخاص اﳌصابﲔ
باضطرابات عقلية ونفسية ،بالتعاون مع اﳌصالح اﳌعنية.

تهـ ـ ـدف النشاطـ ـ ـات ﰲ مج ـ ـال ط ـب العـ ـمل ،ﻻ سيمـ ـا إﱃ

الفصل الرابع

ما يأتي :

حماية الوسط والبيئة

– اﳊفـ ـاظ عﲆ صـ ـ ـ ـحـ ـة الـ ـعـ ـمـ ـال وقـ ـدرتـ ـهـ ـم عﲆ ال ـع ـم ـل
وترقيتهما،
– ﲢسﲔ ظروف ووسط العمل لضمان اﻷمن والصحة
ﰲ العمل،
– اع ـت ـم ـاد ن ـظـام ت ـن ـظ ـيـم ل ـل ـع ـم ـل يـه ـدف إﱃ تـرقـيـة مـن ـاخ
اجتماعـي مﻼئم وثقافـة حفـظ الصحة واﻷمن والصحة فـي العمل.
القسم السابع
الصحة ﰲ الوسط العقابي
حة ﰲ
اﳌاّدة  : 101تضع الدولة برنامجا وطنيا للص ّ
حة
الوسط العقابي يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية ص ّ

اﶈب ـ ـوسﲔ وح ـ ـم ـ ـايـ ـتـ ـهـ ـا وتـ ـرقـ ـيـ ـتـ ـهـ ـا وحـ ـفـ ـظـ ـهـ ـا والـ ـعـ ـﻼج
ﰎ
اﻻست ـع ـج ـاﱄ وال ـع ـﻼج ال ـق ـاع ـدي والـتـكـ ّفـل بـاﻷمـراض الـتي ّ
ال ـكشف ع ـن ـه ـا ،وال ـوق ـاي ـة م ـن اﻷخ ـطـار الـوبـائـيـة واﳌساعـدة
النفسية.
ويتوﱃ القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحة ﰲ
مصالـ ـح الصحـ ـة لـ ـلـ ـمؤسسات الـ ـعـ ـقـ ـابـ ـيـ ـة و/أو ﰲ الـ ـهـ ـيـ ـاكـ ـل
واﳌؤسسات العمومية للصحة.
تـ ـتـ ـوﱃ مصالـ ـح الـ ـوزارة اﳌكـ ـّلـ ـف ـة ب ـالصح ـة اﳌخ ـتصة
إقـ ـلـ ـي ـم ـي ـا ،م ـراق ـب ـة وم ـت ـاب ـع ـة نشاط ـات ه ـي ـاك ـل الصح ـة ﰲ
الوسط العقابي.

حة
اﳌاّدة  : 10٦تتوﱃ الدولة تنفيذ سياسة حفظ ص ّ
الـ ـوسط وإطـ ـار حـ ـيـ ـاة اﳌواطـ ـنﲔ والـ ـبـ ـيئـ ـة مـ ـن أجـ ـل ضم ـان
حماية صحة السكان وترقيتها.
سسات والهيئات اﳌعنية إقامة أنظمة
يجب عﲆ اﳌؤ ّ

رصد ومراقبة النوعية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية
لعوامل البيئة ،ﻻ سيما اﳌاء والهواء والتربة.

اﳌاّدة  : 107تبدي اﳌصالح التابعة للوزارة اﳌكلفة
بالصحة رأيها بخصوص اﳌقاييس البيئية ذات اﻷثر عﲆ
حة اﳌواطنﲔ.
ص ّ
تتوﱃ اﳉماعات اﶈلية ومصالح الوزارات اﳌعنية،
بـ ـالـ ـتـ ـنسيـ ـق مـ ـع مصالـ ـح الصح ـة ،نشاط ـات رصد وم ـراق ـب ـة
اح ـ ـتـ ـرام مـ ـقـ ـايـ ـيس ونـ ـوعـ ـيـ ـة اﳌيـ ـاه والـ ـهـ ـواء اﳉوي واﳌواد
الغذائية.
اﳌاّدة  : 10٨يج ـ ـ ـب أن يست ـ ـوﰲ اﳌ ـ ـ ـاء اﳌخصـ ـ ـص
ل ـلشرب وال ـن ـظ ـاف ـة اﳉسدي ـة واﻻست ـع ـم ـال اﳌنـزﱄ والسقي
ومياه السباحة ،اﳌقاييس اﶈّددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : 10٩يخضع استيراد اﳌواد الغذائية وﲡهيزات
التحضير والتوضيب ومواد التوضيب وكذا عملية إنتاجها
وح ـف ـظ ـه ـا ون ـق ـل ـه ـا وت ـوزي ـع ـهـا وبـيـعـهـا ،لـلـمـراقـبـة اﳌنـتـظـمـة
للسﻼمة وحفظ الصحة من طرف اﳌصالح اﳌعنية.

اﳌاّدة  : 10٢تعّد مصالح الصحة التابعة ﻹدارة الوسط
العقابي تقريرا سنويا عن ظروف وحالة صحة اﶈبوسﲔ
سسات العقابية وترسله إﱃ الوزيرين اﳌكلفﲔ،
داخل اﳌؤ ّ
عﲆ التواﱄ ،بالصحة والعدل.

اﳌاّدة  : 110يجب أن يبّين وسم اﳌواد اﳌسّوقة كل
مكون ذي خطر صحي عﲆ اﳌستعمل أو أثر عﲆ البيئة.
اﳌاّدة  : 111تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهر مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـ ـ ـح الص ـ ـ ـ ـحة ،بالت ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـاون م ـع
اﳌصالح اﳌعنية ،عﲆ تطبيق التنظيم ﰲ مجال استعمال

القسم الثامن
حماية الصحة العقلية وترقيتها

اﳌواد الكيميـائية ﰲ إنتاج وحفظ اﻷغذية النبـاتية واﳊيوانية
وكذا مواد الصحة النباتية واﳌواد اﳌرّكبة اصطناعيا.

اﳌاّدة  : 10٣الصحة العقلية هي حالة من الراحة يكون

اﳌاّدة  : 11٢تـ ـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ـر هيـ ـ ـاكـ ـ ـ ـل وم ـ ـ ـؤسـ ـ ـ ـسات الصـحة،

فيها الشخص قادرا عﲆ إثبات قدراته ،وعﲆ التغلب عﲆ

بالتعاون مع اﳌصالح اﳌعنية ،عﲆ مطابقة مقاييس حفظ

الـ ـتـ ـوتـ ـرات الـ ـعـ ـاديـ ـة لـ ـلـ ـحـ ـيـ ـاة وتأديـ ـة عـ ـمـ ـل مـ ـنـ ـتج ومـ ـفـ ـيـ ـد

سسات اﻹطعام،
الصحة ونوعيـ ـ ـة التغذي ـ ـ ـة واحترامهـ ـا ﰲ مؤ ّ

واﳌساهمة ﰲ حياة جماعته.

ﻻ سيما تلك اﳌخصصة للجماعات.
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ي ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـّي ـ ـ ـن عﲆ الشرك ـ ـ ـات واﳌؤسسات وال ـ ـ ـق ـ ـ ـائـ ـ ـمﲔ

بـ ـ ـاﳋدمـ ـ ـات ﰲ مـ ـ ـيـ ـ ـدان اﻻط ـ ـع ـ ـام ،إج ـراء ال ـف ـح ـوص ال ـط ـبـيـة
اﳌﻼئمة الدورية عﲆ عمالهم.

وتهدف هذه التربية إﱃ اﳌساهمة ﰲ توفير الراحة
للمواطنﲔ بتمكينهم من اكتساب اﳌعارف الضرورية ﰲ
مجال التربية الصحية ،ﻻ سيما منها :

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

– حفظ الصحة الفردية واﳉماعية،

اﳌاّدة  : 11٣يجب عﲆ الدولة واﳉماعات اﶈلية أن

– حماية البيئة،

ت ـ ـع ـ ـم ـ ـل عﲆ اح ـ ـت ـ ـرام ق ـ ـواع ـ ـد ال ـ ـوق ـ ـاي ـ ـة مـ ـن مساوئ اﻷضرار
الصوت ـ ـي ـ ـة أو أي ن ـ ـوع آخ ـ ـر م ـ ـن الضرر ،ط ـ ـب ـ ـق ـ ـا ل ـ ـل ـ ـتشري ـ ـع
والتنظيم اﳌعمول بهما.

– الوقاية من اﻷخطار الطبيعية،
– التغذية الصحية واﳌتوازنة،

اﳌاّدة ُ : 11٤تخضع حماية صحة السكان للشروط
واﳌقاييس التقنية ﰲ اﳌجال ،طبقا للتشريع والتنظيم

– ترقية صحة الفم واﻷسنان،

اﳌعـ ـ ـمـ ـ ـول بـ ـ ـهـ ـ ـمـ ـ ـا ،إنـ ـ ـتـ ـ ـاج اﳌواد واﳌست ـ ـحضرات اﳌشّع ـ ـة

– الوقاية من اﻷمراض واﳊوادث،

وم ـع ـاﳉت ـه ـا وح ـي ـازتـهـا ونـقـلـهـا واستـعـمـالـهـا وكـذلك حـيـازة
النفايات التي ﲢتوي عﲆ مادة مشّعة وجمعها وتخزينها
ون ـق ـل ـه ـا وم ـع ـاﳉت ـه ـا وإزال ـت ـهـا وتصريـفـهـا الـنـهـائي ،وكـذلك

استعمال واستغﻼل اﻷدوات والتجهيزات التي ﲢتوي عﲆ
مصدر إشعاع أيوني أو التي ترسل مثل هذه اﻹشعاعات.
حة
اﳌاّدة  : 115يتعّين عﲆ هياكل ومؤسسات الص ّ
وضع تـ ـرتـ ـيـ ـبـ ـات اﳊمـ ـاي ـة م ـن اﻹشع ـاع ـات اﻷي ـون ـي ـة ط ـب ـق ـا
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : 11٦يجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب أن ي ـ ـت ـ ـّم ج ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع الن ـ ـفايات ونقلها

ومعاﳉتها قصد حماية صحة اﳌواطنﲔ واﶈافظة عﲆ
ال ـب ـيئ ـة ،ط ـب ـق ـا ل ـلـمـقـايـيس اﶈّددة ﰲ الـتشريـع والـتـنـظـيـم
اﳌعمول بهما.
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– الوقاية ﰲ مجال الصحة العقلية ،
– الوقاية ﰲ مجال الصحة اﻹنجابية ،ﻻ سيما التربية
اﳉنسية لدى الشباب،
– استهﻼك اﻷدوية،
– مكافحة اﳌمارسات الضارة بالصحة،
– ت ـ ـرق ـ ـي ـ ـة ﳑارسة ال ـ ـت ـ ـرب ـ ـي ـ ـة ال ـ ـبـ ـدنـ ـيـ ـة والـ ـريـ ـاضيـ ـة
والرياضات.
اﳌاّدة  : 1٢1تتـ ـ ـنـ ـ ـاول أعم ـ ـ ـ ـال التربية من أجل الصحة
جهة ﳌختلف الفئات السكانية ،حفظ الصحة والوقاية
اﳌو ّ
واﻹسعافات اﻷولية.

حة
سسات الص ّ
اﳌاّدة  : 117يتعّين عﲆ هياكل ومؤ ّ
ات ـخـاذ الـتـدابـيـر اﳋاصة اﳌت ـع ـّل ـق ـة ﲟعـاﳉة وإزالـة نـفـايـاتـهـا

وتدرج هذه اﻷعمال ضمن برامج التعليم والتكوين.

طـ ـبـ ـقـ ـا لـ ـلـ ـم ـق ـاي ـيس اﶈّي ـن ـة ﰲ ه ـذا اﳌج ـال ،واﶈددة ع ـن

اﳌاّدة  : 1٢٢ﲤارس نشاطات التربية من أجل الصحة

حة
اﳌاّدة  : 11٨يجب عﲆ هياكل ومؤسسات الص ّ

يمه الوزير اﳌكّلف
عﲆ أساس برنامج يعده وينفذه ويق ّ
بالصحة ،بالتنسيق مع القطاعات اﳌعنية.

طريق التنظيم.

العمومية واﳋاصة أن تسهر بداخلها عﲆ احترام مقاييس

الفصل السادس

ح ـ ـف ـ ـظ الصح ـ ـة اﻻستشف ـ ـائ ـ ـي ـ ـة وم ـ ـق ـ ـاي ـ ـيس إزال ـ ـة ن ـ ـف ـ ـايـ ـات
النشاطات العﻼجية ذات خطر العدوى ،قصد تفادي العدوى
اﳌرتبطة بها.
اﳌاّدة  : 11٩يـ ـم ـك ـن مصال ـح الصّح ـة أن ت ـق ـت ـرح عﲆ
السل ـطـة اﳌخـتـ ـ ـصة ،ك ـ ـ ـ ـل إجـ ـ ـ ـراء ضروري ضد نشاطـ ـ ـ ـات أو
حة
سسات من شأنها أن تسّبب ضررا للص ّ
مصالح أو مؤ ّ
العمومية ،ﲟا ﰲ ذلك غلقها مؤقتا كإجراء ﲢفظ ـ ـ ـي .وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتّم
إعادة فتحها بعد رأي مصالح الصحة.

الفصل اﳋامس
التربية من أجل الصحة

التكّفل بصحة اﻷشخاص ﰲ اﳊاﻻت اﻻستثنائية
اﳌاّدة  : 1٢٣يتعّين عﲆ هياكل ومؤسسات الصحة
اﳌعنية ،ﰲ إطار التكّفل الصحي عند الكوارث أو اﳊاﻻت
اﻻستثنائية ،إعداد مخطط تدّخل ونجدة خصوصي ،وذلك
بالتعاون مع سلطات اﳌصالح اﳌؤهلة.
ويـ ـجب عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا مسك بـ ـطـ ـاقـ ـيـ ـة مـ ـحـ ـّيـ ـنـ ـة لﻸشخـ ـاص

اﳌختصﲔ والوسائل الواجب تعبئتهما ﰲ حالة كارثة أو
فـي حالة استثنائية.

اﳌاّدة  : 1٢0تـ ـ ـتـ ـ ـ ـوﱃ ال ـ ـ ـدول ـ ـ ـة وال ـجم ـ ـ ـاع ـ ـ ـات ال ـمحـ ـلية

كما يتعّين عليها القيام بشكل دوري تنظيم ﲤارين
محاكاة بالتنسيق مع اﳌصالح اﳌؤهلة ﰲ إطار الوقاية

ومؤسسات ال ـت ـرب ـي ـة وال ـت ـع ـل ـي ـم ال ـع ـاﱄ وال ـت ـكـويـن اﳌهـني،

وذلك م ـ ـن أج ـ ـل ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـي ـ ـف م ـ ـن آث ـ ـار ال ـ ـك ـ ـوارث أو اﳊال ـ ـة

حة.
التـربيـة من أجل الص ّ

اﻻستثنائية.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : 1٢٤تسهر هياكل ومؤسسات الصحة اﳌعنية
عﲆ تـ ـواجـ ـد اﻷشخـ ـاص اﳌؤه ـلﲔ ،وي ـجب أن ي ـت ـوف ـر ل ـدي ـه ـا
مخزون استعجاﱄ من الدم واﳌواد اﳋاصة به ومن اﻷدوية
صة بـ ـ ـاﻻستـ ـ ـعـ ـ ـجـ ـ ـاﻻت اﻷولـ ـ ـي ـ ـة وك ـ ـل وسي ـ ـل ـ ـة
واﻷدوات اﳋا ّ
ضرورية أخرى ،ويجب مراقبة هذا اﳌخزون اﻻستعجاﱄ
وﲡديده بصفة منتظمة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الـباب الثالث
حماية اﳌرضى اﳌصابﲔ باضطرابات عقلية أو نفسية
الفصل اﻷول
أحكام عـامة
اﳌاّدة  : 1٢5يش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـل الت ـ ـكـ ـ ـفل باﳌ ـ ـ ـرضى اﳌص ـ ـ ـابﲔ
باضطرابات عقلية أو نفسية ،أعمال الوقاية والتشخيص
والعﻼجات وإعادة التأهيل وإعادة اﻹدماج اﻻجتماعي.
وتـ ـنـ ـدرج مـ ـجـ ـمـ ـل هـ ـذه اﻷعـ ـمـ ـال ضمـ ـن اﳌخ ـط ـط ال ـع ـام
ل ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم اﳌن ـ ـظ ـ ـوم ـ ـة الصح ـ ـي ـ ـة ،م ـ ـع اﻷخـ ـذ ﰲ اﳊسبـ ـان،
خصوصيات هذا اﳌرض.
القسم اﻷول
هياكل التكفل بالصحة العقلية
اﳌاّدة  : 1٢٦ي ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـّم الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ـل بـ ـاﳌـ ـ ـ ـ ـ ـرضـ ـ ـ ـى اﳌصابﲔ
باضطرابات عقلية أو نفسية ،ﻻ سيما ﰲ أحد الهياكل اﻵتية :
حة القاعدية ﲟا ﰲ ذلك اﳌراكز الوسيطة
– هياكل الص ّ
للصحة العقلية،
– مصالح طب اﻷمراض العقلية ،ومصالح استعجاﻻت
طب اﻷمراض العقلية باﳌؤسسات اﻻستشفائية،
سس ـ ـ ـات اﻻستشفائي ـ ـ ـة اﳌتخصصـ ـ ـة ﰲ طـ ـ ـب
– اﳌؤ ّ
اﻷم ـ ـراض العقلي ـ ـة،
– ال ـه ـي ـاك ـل ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـق ـط ـاع ـات اﻷخ ـرى اﳌع ـت ـم ـدة أو
اﳌرخص لها من طرف الوزير اﳌكلف بالصحة.
يحّدد تنظيم هذه الهياكل وسيرها عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 1٢7يجب عﲆ الهياكل اﳌكلفة بعﻼج الصحة
العقلية لﻸطفال واﳌراهقﲔ وحمايتها وترقيتها أن تأخذ ﰲ
اﳊسب ـان خصوصي ـة ال ـت ـك ـف ـل ب ـالصح ـة ال ـع ـقـلـيـة لـهـذه الـفئـة
العمرية.
القسم الثاني
حقوق اﳌرضى اﳌصابﲔ باضطرابات عقلية

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ﻻ يمكن أن يتم اﻻستشفاء دون موافقة إﻻ ﰲ هياكل
الصحة العمومية.
اﳌاّدة  : 1٢٩ينحصر تقييد ﳑارسة اﳊريات الفردية
ﰎ استشفـ ـاؤه ـم دون م ـواف ـق ـت ـه ـم ،بسبب
لﻸشخـ ـاص الـ ـذيـ ـن ّ
اضطـ ـرابـ ـات عـ ـقـ ـلـ ـي ـة ،ﰲ ال ـق ـي ـود الضروري ـة ﳊال ـة اﳌريض
الصحية وتنفيذ العﻼج اﳋاص به.
اﳌاّدة  : 1٣0يخ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـع كـ ـ ـ ـ ـل است ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفاء لكامل الوقت
لﻸشخاص الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة ) (١6سنة أو
تتجاوز خمسا وسبعﲔ ) (7٥سنة ،ﳌوافقة اللجنة الوﻻئية
حة العقلية.
للص ّ
اﳌاّدة  : 1٣1للمرضى اﳌصابﲔ باضطرابات عقلية،
ﰎ استشفاؤه ـ ـ ـم أو أوليائه ـ ـم أو ﳑثليهـ ـ ـم الشرع ـ ـيﲔ،
الذي ـ ـن ّ
ﻻ سيما اﳊق ﰲ :
– إعﻼمهم بحقوقهم ،
– إخطار اللجنة الوﻻئية للصحة العقلية،
– ت ـ ـل ـ ـقي زي ـ ـارات ب ـ ـعـ ـد مـ ـوافـ ـقـ ـة الـ ـطـ ـبـ ـيب اﳌعـ ـالج ﰲ
اﳌؤسسة.
حة العقلي ـ ـ ـة
اﳌاّدة  : 1٣٢تنشـ ـ ـأ ﳉنـ ـ ـة وﻻئي ـ ـ ـة للصـ ـ ـ ّ
تتكّون من :
– قاض ﲟرتبة رئيس غرفة ﰲ اﳌجلس القضائي،
رئيسا،
– ﳑثل الواﱄ،
– طبيبﲔ متخصصﲔ ﰲ طب اﻷمراض العقلية،
– ﳑثل عن جمعية اﳌرضى.
اﳌاّدة  : 1٣٣تكّلـ ـ ـ ـف اللجن ـ ـة الوﻻئيـ ـة للصحة العقلية،
ﻻ سيما ﲟا يأتي :
– دراسة كل طلب صادر عن الواﱄ أو طبيب اﻷمراض
العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض
مصاب ب ـ ـاضط ـ ـراب ـ ـات ع ـ ـق ـ ـلـ ـيـ ـة أو إبـ ـقـ ـائـ ـه بـ ـاﳌستشفـ ـى أو
إخراجه،
– دراسة كل طلب يتقدم به اﳌريض أو ﳑثله الشرعي
أو كل شخص يتصرف ﳌصلحته والفصل فيه.
ت ـع ـد ق ـرارات ال ـل ـج ـن ـة الـوﻻئـيـة لـلصّحـة الـعـقـلـيـة نـافـذة

بالنسبة للسلطات واﻹدارات اﳌعنية.

يحّدد تنظيم اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.
صة
اﳌاّدة  : 1٣٤يمكن قاضي اﳉهة القضائية اﳌخت ّ
الـ ـتي تـ ـتـ ـب ـع ﻻخ ـتصاصه ـا اﳌؤّسسة اﳌست ـق ـب ـل ـة ،أن ي ـع ـّي ـن

اﳌاّدة  : 1٢٨ﻻ يمكن استشفاء مريض باضطرابات

مـ ـقـ ـدمـ ـا ،طـ ـبـ ـق ـا ل ـل ـتشري ـع اﳌع ـم ـول ب ـه ،ل ـل ـم ـريض اﳌصاب

عقلي ـ ـ ـة أو إبقـ ـ ـاؤه باﳌستشف ـ ـ ـى دون موافقت ـ ـ ـه ،أو ،عنـ ـ ـد

ﰎ استشفاؤه دون موافقته ،والذي
باضطرابات عقلية الذي ّ
لم يستفد من إجراء آخر للحماية.

اﻻقتضاء ،دون موافقة ﳑثله الشرعي.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ

الفصل الثاني
استشفاء اﳌرضى اﳌصابﲔ باضطرابات عقلية
القسم اﻷول
اﻻستشفاء ﲟصلحة مفتوحة
اﳌاّدة  : 1٣5يتّم استشفاء مريض مصاب باضطرابات

عقلية ﰲ مصلحة مفتوحة لﻸمراض العقلية وخروجه منها،
حسب القواعد اﳌعمول بها بالنسبة لﻸمراض اﻷخرى.

اﳌاّدة  : 1٣٦يمكن اﳌريض الراشد اﳌتمتع باﻷهلية
أن يطلب بنفسه اﻻستشفاء اﳋاص به.
وﰲ حالة ما إذا كان اﳌريض عدﱘ اﻷهلية ولم تكن له
أسرة ،يمكن اﳌمّثل الشرعي إعداد طلب اﻻستشفاء.
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اﳌاّدة  : 1٤0يمكن أن يقرر طبيب اﻷمراض العقلية
للمؤسسة ،عند انقضاء أجل خمسة عشر ) (١٥يوما :
– إما خروج اﳌريض،
– وإما ﲤديد فترة الوضع ﰲ اﳌﻼحظة ﳌدة أقصاها
خمسة عشر ) (١٥يوما.
ن طبيب اﻷمراض العقلية للمؤسسة يمكنه أن
غير أ ّ
يقرر خروج اﳌريض قبل انقضاء أجل خمسة عشر )(١٥
يوما إذا قّدر أن حالة اﳌريض تسمح بذلك.
القسم الفرعي الثاني
اﻻستشفاء بفعل الغير
اﳌاّدة  : 1٤1يمكن ﰲ أي وقت ﲢويل وضع اﳌريض

القسم الثاني

ﰲ اﳌﻼحظة إﱃ استشفاء بفعل الغير بناء عﲆ اقتراح من

الوضع ﰲ اﳌﻼحظة واﻻستشفاء بفعل الغير

سسة وبعد موافقة أحد أعضاء
طبيب اﻷمراض العقلية للمؤ ّ

اﳌاّدة  : 1٣7يتّم الّلجوء إﱃ الوضع ﰲ اﳌﻼحظة أو
اﻻستشفاء بفعل الغير عندما تتسبب اضطرابات اﳌريض

يعبر عنها بطلب كتابي يدّون ﰲ السجل اﳌخصص لهذا
الغرض.

العقلية ﰲ استحالة اﳊصول عﲆ موافقته وتتطلب حالته
معاﳉة فورية ومراقبة مستمرة ﰲ الوسط اﻻستشفائي.
يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـتـ ـوﱃ تـ ـقـ ـدﱘ اﳌريض لـ ـطـ ـبـ ـيب اﻷمـ ـراض
العقلية :
– أحد أعضاء أسرته،
– اﳌمثل الشرعي،
– السلطة العمومية التي تتصرف ﳌصلحة اﳌريض،
ﻻ سيما الواﱄ أو رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي أو رئيس
أمـ ـن الـ ـدائـ ـرة أو قـ ـائـ ـد كـ ـتـ ـيـ ـب ـة ال ـدرك ال ـوط ـني أو ﳑث ـل ـوه ـم
اﳌفوضون قانونا.

أسرة اﳌريض ،أصل أو فرع مباشر أو ﳑثله الشرعي،

وتودع لدى مديرية اﳌؤسسة نسخة من هذا الطلب
سسة
ﲢمل توقيع وموافقة طبيب اﻷمراض العقلية للمؤ ّ

بغرض اﻻحتفاظ بها وتقديمها عند كل طلب من السلطات
اﳌختصة.
اﳌاّدة  : 1٤٢يـ ـتـ ـخـ ـذ إج ـراء اﻻستشف ـاء ﳌدة م ـح ـّددة

حسب اﳊالة الصحّية للمريض.
وي ـ ـخضع هـ ـذا اﻹجـ ـراء لـ ـتـ ـدابـ ـيـ ـر اﳌراقـ ـبـ ـة اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادتﲔ  ١6٠و ١6٤أدناه.
اﳌاّدة  : 1٤٣يكون خروج اﳌريض :

يتعّين عﲆ الشخص الذي يحضر اﳌريض إﱃ طبيب

اﻷمراض العقلية أن يقّدم كل اﳌعلومات اﻹدارية والطبية
اﳌفيدة خﻼل اﳌراحل الطبية واﻹدارية ﻻستشفائه.

اﳌاّدة  : 1٣٨يتّم الوضع ﰲ اﳌﻼحظة و/أو اﻻستشفاء

بفعل الغير داخل مصلحة أو وحدة مغلقة لطب اﻷمراض
العقلية ،ﲢّدد شروط إنشائها من طرف الوزير اﳌكّلف
حة.
بالص ّ

سسة،
–إ ّ
ما ﲟبادرة من طبيب اﻷمراض العقلية للمؤ ّ
ما بطلب من اﳌريض الراشد اﳌؤهل مدنيا،
– وإ ّ
مـ ـ ـ ـا بـ ـ ـ ـط ـ ـ ـلب م ـ ـ ـن الشخص ال ـ ـ ـذي ك ـ ـ ـان سب ـ ـ ـب ـ ـ ـا ﰲ
– وإ ّ

اﻻستشفاء بفعل الغير،

م ـ ـا ب ـ ـط ـ ـلب م ـ ـن أح ـ ـد اﻷصول أو ال ـ ـف ـ ـروع اﳌبـ ـاشر
– وإ ّ

الراشد للمريض أو زوج اﳌريض أو أخيه أو أخته أو عمه أو
القسم الفرعي اﻷول

ع ـ ـم ـ ـت ـ ـه أو خ ـ ـال ـ ـه أو خ ـ ـال ـ ـتـ ـه الـ ـراشديـ ـن أو اﳌمـ ـثـ ـل الشرعي

الوضع ﰲ اﳌﻼحظة بفعل الغير

للمريض عدﱘ اﻷهلية ،وهم مسؤولون مدنيا عن اﳌريض

اﳌاّدة  : 1٣٩يوض ـ ـ ـ ـ ـع اﳌري ـ ـ ـض ﰲ اﳌﻼحظـ ـ ـ ـ ـة لـ ـمـ ـ ـدة
ﻻ تتجاوز خمسة عشر ) (١٥يوما ﰲ مصلحة لﻸمراض
العقلية من طرف طبيب اﻷمراض العقلية للمؤسسة الذي
يجب عليه ،ﰲ هذه اﳊالة ،أن يسّلم مسبقا بيان الدخول
قصد الوضع ﰲ اﳌﻼحظة.

ويجب عليهم اﻻلتزام بالتكّفل به.
ي ـخضع ك ـل ط ـلب خ ـروج ل ـل ـم ـواف ـق ـة اﳌسب ـق ـة لـطـبـيب
اﻷمراض العقلية ويجب أن يكون محّررا كتابيا وموّقعا من

طرف الشخص الذي يقدمه .ويدّون ﰲ سجل مخصص لهذا
الغرض.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
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القسم الثالث
الفحص اﻹجباري ﰲ طب اﻷمراض العقلية والوضع ﰲ
اﳌﻼحظة اﻹجبارية واﻻستشفاء اﻹجباري

ﻻ تتجاوز مدة الوضع ﰲ اﳌﻼحظة
اﳌاّدة  : 150يجب أ ّ
اﻹجبارية خمسة عشر ) (١٥يوما.
اﳌاّدة  : 151بعد انقضاء خمسة عشر) (١٥يوما من الوضع

القسم الفرعي اﻷول

ﰲ اﳌﻼحظة اﻹجبارية ،يمكن أن :

الفحص اﻹجباري ﰲ طب اﻷمراض العقلية

– يقرر خروج اﳌريض،

اﳌاّدة  : 1٤٤ﰲ حالة ما إذا ارتأت السلطة العمومية
ضرورة ذلك ،وﻻ سيـ ـمـ ـا عـ ـنـ ـدمـ ـا يـ ـت ـم ت ـق ـدي ـر ح ـدوث خ ـط ـر
وشيك بسبب مرض يتعّرض له اﳌريض نفسه أو الغير،
يمكن اتخاذ قرار الفحص اﻹجباري ﰲ طب اﻷمراض العقلية
بكتابة عبارة “ :فحص إجباري ﰲ طب اﻷمراض العقلية”،
عﲆ استمارة طلب الفحص ﰲ طب اﻷمراض العقلية.

– يـ ـقـ ـرر إبـ ـقـ ـاء اﳌريض قـ ـيـ ـد اﻻستشفـ ـاء ﰲ مصلـ ـح ـة
مفتوحة ﲟوافقة اﳌريض،
– يـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـرح عﲆ أسرة اﳌريض أو كـ ـ ـل شخص يـ ـ ـه ـ ـت ـ ـم
ﲟصلحة اﳌريض اﻻستشفاء بفعل الغير،
– يطلب استشفاء ،إجباريا ،طبقا ﻷحكام هذا القانون.

اﳌاّدة  : 1٤5يكون النائب العام لدى اﳌجلس القضائي

القسم الفرعي الثالث

أو الـ ـ ـواﱄ مؤهـ ـ ـلﲔ ،دون سواهـ ـ ـم ـ ـا ،ﻻت ـ ـخ ـ ـاذ ق ـ ـرار ال ـ ـف ـ ـحص

اﻻستشفاء اﻹجباري

اﻹجباري ﰲ طب اﻷمراض العقلية.
ﻻ يمكن الواﱄ أو النائب العام طلب فحص إجباري ﰲ
طب اﻷمـ ـراض الـ ـعـ ـقـ ـلـ ـيـ ـة ﻷحـ ـد أعضاء أسرتـ ـيـ ـه ـم ـا ،ﻻ سي ـم ـا
اﻷصول أو الفروع اﳌباشرين ،الزوج أو اﻷخ أو اﻷخت أو العم
أو اﳋال أو العمة أو اﳋالة أو اﻷقارب اﳊواشي.
اﳌاّدة  : 1٤٦يجب أن يقوم بالفحص اﻹجباري ﰲ طب
اﻷم ـ ـراض ال ـ ـع ـ ـق ـ ـل ـ ـي ـ ـة ط ـ ـب ـ ـيب اﻷم ـ ـراض ال ـ ـع ـ ـقـ ـلـ ـيـ ـة ﳌؤسسة
استشفائية.

اﳌاّدة  : 15٢يمكن طبيب اﻷمراض العقلية للمؤسسة
أن يطلب استشفاء إجباريا عند نهاية أو خﻼل :
– اﻻستشفاء ﰲ مصلحة مفتوحة،
– الوضع ﰲ اﳌﻼحظة أو اﻻستشفاء بفعل الغير،
– الوضع ﰲ اﳌﻼحظة اﻹجبارية.
ال ـم ـاّدة  : 15٣ﻻ ي ـمكـ ـ ـن ط ـب ـ ـ ـي ـب اﻷمـ ـ ـ ـراض العـ ـقـ ـلي ـ ـ ـة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمؤسسة ،بأي حـ ـ ـال مـ ـ ـن اﻷحـ ـ ـوال ،أن يـ ـ ـطـ ـ ـلب استشفـ ـ ـاء

ﻻ يمكن طبيب اﻷمراض العقلية للمؤسسة ،بأي حال

إجباريا ﻷحد اﻷصول أو الفروع ،الزوج أو اﳊواشي ،اﻷخ أو

من اﻷحوال ،أن يقوم بالفحص اﻹجباري ﰲ طب اﻷمراض

اﻷخت ،ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـم أو اﳋال ،ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـة أو اﳋالـ ـ ـ ـة أو أزواج هؤﻻء

العقلية ﻷحد أعضاء أسـرتـه ،ﻻ سيم ـا اﻷصول أو الفروع

اﻷشخاص.

اﳌباشرين ،الزوج أو اﻷخ أو اﻷخت أو العم أو اﳋال أو العمة
أو اﳋالة أو اﻷقارب اﳊواشي.
وﻻ يمكنه أن يقوم بالفحص اﻹجباري ﰲ طب اﻷمراض
العقلية ﻷزواج اﻷشخاص اﳌذكورين ﰲ الفقرة أعﻼه.
اﳌاّدة  : 1٤7يمكن طبيب اﻷمراض العقلية أن يحول
الـ ـفـ ـحص اﻹجـ ـبـ ـاري ﰲ طب اﻷمـ ـراض الـ ـعـ ـق ـل ـي ـة إﱃ ال ـوضع ﰲ
اﳌﻼحظة اﻹجبارية ،عندما تقتضي ذلك حالة اﳌريض ،ويجب
أن يعلم بذلك السلطة اﳌعنية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ١٤٥أعﻼه.
القسم الفرعي الثاني
الوضع ﰲ اﳌﻼحظة اﻹجبارية
اﳌاّدة  : 1٤٨يتّم الوضع ﰲ اﳌﻼحظة اﻹجبارية داخل
مصلحة أو وحدة مغلقة لطب اﻷمراض العقلية.
اﳌاّدة  : 1٤٩يلزم الشخص الذي يرافق اﳌريض بتقدﱘ
كل اﳌعلومات اﻹدارية والطبية الضرورية خﻼل اﳌرحلة
الطبية واﻹدارية للوضع ﰲ اﳌﻼحظة اﻹجبارية.

ويلجأ ﰲ هذه اﳊالة ،إﱃ طبيب أمراض عقلية آخر
سسة أخرى.
سسة أو ﳌؤ ّ
للمؤ ّ
سس ـ ـ ـة لﻸم ـ ـ ـراض
اﳌاّدة  : 15٤يرس ـ ـ ـل طبـ ـ ـيب اﳌؤ ّ
العقلية ،ﰲ حالة ضرورة اﻻستشفاء اﻹجباري ،شهادة طبية
صل فيها اﻷسباب التي يراها ضرورية ﻻتخاذ
إﱃ الواﱄ يف ّ
هذا التدبير.
ي ـ ـتـ ـخـ ـذ قـ ـرار اﻻستشفـ ـاء اﻹجـ ـبـ ـاري ﲟوجب قـ ـرار مـ ـن
الواﱄ ﳌدة ستة ) (6أشهر ،عﲆ اﻷكثر ،ويمكن أن يكون
محل ﲡديد ضمن نفس اﻷشكال.
تـ ـخـ ـطـ ـر ال ـل ـج ـن ـة ال ـوﻻئ ـي ـة ل ـلصّح ـة ال ـع ـق ـل ـي ـة ﰲ ح ـال ـة
اﻻحـ ـتـ ـجـ ـاج عﲆ طـ ـلب اﻻستشفـ ـاء اﻹج ـب ـاري ضم ـن الشروط
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١٣2أعﻼه.
يبقي طبيب اﻷمراض العقلية ،بعد إعﻼمه بهذا اﻹخطار
م ـ ـن ط ـ ـرف الـ ـلـ ـجـ ـنـ ـة ،اﳌريض ﰲ اﳌﻼحـ ـظـ ـة اﻹجـ ـبـ ـاريـ ـة ﰲ
انتظار قرار اللجنة الوﻻئية للصحة العقلية.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : 155ﻻ يمـكن الواﱄ أن يتخذ قرار اﻻستشفاء
اﻹجباري بشأن أحد اﻷصول أو الفروع ،الزوج أو اﳊواشي،
اﻷخ أو اﻷخت ،العم أو اﳋال ،العمة أو اﳋالة وكذلك الشأن
بـ ـالـ ـنسبـ ـة ﻷزواج هؤﻻء اﻷشخـ ـاص .ويـ ـتـ ـّم الـ ـلـ ـجـ ـوء ﰲ ه ـذه

اﳊالة إﱃ واﱄ الوﻻية اﳌجاورة.

اﳌاّدة  : 15٦يتّم خروج اﳌرضى اﳋاضعﲔ لﻼستشفاء

ن
اﻹجباري عندما يرى طبيب اﻷمراض العقلية للمؤسسة أ ّ
خروجهم مجد .فيرسل إﱃ الواﱄ ،قبل انتهاء أجل القرار
اﻷخير ،طلبا مبررا لرفع اﻻستشفاء اﻹجباري.
يـ ـبـ ـاشر طـ ـبـ ـيب اﻷم ـراض ال ـع ـق ـل ـي ـة ،ﰲ ح ـال ـة م ـواف ـق ـة
الواﱄ ،إجراء خروج اﳌريض بإعداد بيان لذلك حسب القواعد
اﳌعمول بها.
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اﳌاّدة  : 1٦1يمكن طبيب اﻷمراض العقلية للمؤسسة،
دون سواه ،أن يصف ،ﲢت مسؤوليتـه الكاملة ،نشاطات
الـ ـتـ ـداوي بـ ـالـ ـعـ ـمـ ـل الـ ـتي تسمـ ـح بإعـ ـادة اﻹدمـ ـاج اﻻج ـت ـم ـاعي
للمريض.
وﲤنع ،خﻼل اﻻستشفاء ،كل أشغـال أخرى مهما كـان
شكلها أو طبيعتها.
اﳌاّدة  : 1٦٢يمسك ﰲ كل مؤسسة تتوفر لديها وحدة
أو مصلحة مغلقة لﻼستشفاء اﻹجباري سجل مرقم ومؤشر
عليه من رئيس اﶈكمة ﳌقر اﳌؤسسة .وتتم مراقبة هذا
السجل والتأشير عليه ،كل ستة ) (6أشهر ،من طرف الواﱄ
والنائب العام لدى اﳌجلس القضائي.
اﳌاّدة  : 1٦٣يمكن الواﱄ أو النائب العام لدى اﳌجلس
ال ـ ـقضائي أن ي ـ ـط ـ ـلب ،ع ـ ـن ط ـ ـري ـ ـق الـ ـتسخـ ـيـ ـر ،ﰲ أي وقت،

وﰲ حالة الرفض أو غياب جواب من الواﱄ ،ﻻ يمكن

شهادة تثبت حالة اﳌريض اﳋاضع لﻼستشفاء اﻹجباري
سسة.
من طبيب اﻷمراض العقلية للمؤ ّ

ﻻ عند انقضاء الفترة
ﰎ استشفاؤه إجباريا إ ّ
اﳌريض الذي ّ

اﳌاّدة  : 1٦٤يجب أن يخبر مدير اﳌؤسسة السلطات
اﳌعنية بكل خروج غير قانوني أو كل حادث استثنائي
بخصوص مريض خاضع للمﻼحظة اﻹجبارية أو اﻻستشفاء
اﻹجباري.

اﳋبرة واﻻستشفاء القضائي

ت ـ ـط ـ ـّبـ ـق أحـ ـكـ ـام الـ ـفـ ـقـ ـرة أعـ ـﻼه عﲆ اﳌرضى اﳌصابﲔ
باضطرابات عقلية اﳋاضعﲔ لﻸشكال اﻷخرى من الوضع

طـ ـبـ ـيب اﻷمـ ـراض الـ ـعـ ـقـ ـلـ ـيـ ـة ل ـل ـمؤسسة أن ي ـرخص ب ـخ ـروج
التي يغطيها قرار الواﱄ.
القسم الفرعي الرابع

اﳌاّدة  : 157يمكن طبيب اﻷمراض العقلية اﳌعّيـن من
طرف جهة قضائية مختصة ،ﰲ إطار خبرة ،أن يطلب من

ﰎ استشف ـ ـ ـاؤه ـ ـ ـم ضمـ ـ ـن الشروط
ﰲ اﳌﻼح ـ ـ ـظ ـ ـ ـة أو ال ـ ـ ـذي ـ ـ ـن ّ
اﳌنصوص عليها ﰲ القوانﲔ اﳌعمول بها.

أجل أداء مهمته ،الوضع ﰲ اﳌﻼحظة أو استشفاء إجباريا
قصد القيام باﳌﻼحظة العيادية للشخص الذي كّلف به.
اﳌاّدة  : 15٨يمكن أن يتّم اﻻستشفـاء القضـائي ،حسب

سسة طب اﻷمراض
اﳊالة ،ﰲ شكل حجز قضائي ﰲ مؤ ّ

سسة عﻼجية طبقا
العقلية أو ﰲ شكل وضع قضائي ﰲ مؤ ّ
ﻷحكام اﳌادتﲔ  2١و 22من قانون العقوبات.

اﳌاّدة  : 15٩يخضع الشخص رهن اﳊجز أو الوضع
القضائيﲔ لنظام اﻻستشفاء اﻹجباري اﳌنصوص عليه ﰲ
أحكام هذا القانون والتشريع اﳌعمول به.
الفصل الثالث
تدابير اﳌراقبة خﻼل اﻻستشفاء
اﳌاّدة  : 1٦0يتعّيـن عﲆ اﳌؤسسة اﳌستقبلة أن ترسل،
فـ ـ ـورا ،نسخـ ـ ـة م ـ ـن الشه ـ ـادات ال ـ ـتي ت ـ ـب ـ ـّي ـ ـ ـن ح ـ ـال ـ ـة اﳌرضى
اﳋاضعﲔ لﻼستشفاء اﻹجباري ،إﱃ :
– الواﱄ الذي أمر باﻻستشفاء اﻹجباري،
سسة،
– واﱄ وﻻية مقر اﳌؤ ّ
سسـة.
– النائب العاّم لدى اﳌجلس القضائي ﳌقر اﳌـؤ ّ

الباب الرابع
مهنيو الصحة
الفصل اﻷول
تعاريف
اﳌاّدة  : 1٦5يقصد ﲟهني الصحة ،ﰲ مفهوم هذا القانون،
كل شخص ﳑارس وتابع لهيكل أو مؤسسة للصحة يقدم ﰲ
نشاطه اﳌهني خدمـة صحيـة أو يساعد فيها أو يساهم ﰲ
إنجازها.
حة اﳌستخدمون التابعون
ويعتبر كذلك مهنيي الص ّ
للمصالح اﳋارجية الذين يقومون ﲟهام تقنية وﲢقيقات
وبائية ومهام اﳌراقبة والتفتيش.
حة عن طريق التنظيم.
ﲢّدد مدّونة مهن الص ّ
الفصل الثاني
شـروط ﳑارسة مهن الصحة
القسم اﻷول
القواعد اﳌشتركة ﳌمارسة مهن الصحة
اﳌاّدة  : 1٦٦تخضع ﳑارسة مهن الصحة للشروط
اﻵتية :

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
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 -١التمتع باﳉنسية اﳉزائرية،
 - 2اﳊيازة عﲆ الدبلوم اﳉزائري اﳌطلوب أو الشهادة
اﳌعادلة له،
 - ٣التمتع باﳊقوق اﳌدنية،
 - ٤عدم التعرض ﻷي حكم جزائي يتناﰱ مع ﳑارسة
اﳌهنة،
 - ٥التمتع بالقدرات البدنية والعقلية التي ﻻ تتناﰱ
مع ﳑارسة مهنة الصحة.
يتعّين عﲆ مهنيي الصحة تسجيل أنفسهم ﰲ جدول
عمادة اﳌهنة اﳋاصة بهم.
وزيادة عﲆ شروط اﳌمارسة اﳌنصوص عليها ﰲ
الفقرة اﻷوﱃ ،البنود من  2إﱃ ،٥والفقرة  ،2اﳌذكورتﲔ أعﻼه،
يـ ـخضع مـ ـهـ ـنـ ـيـ ـو الصحـ ـة ذوو اﳉنسيـ ـة اﻷجـ ـنـ ـبـ ـي ـة لشروط
اﳌمارسة والعمل التي ﲢدد عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 1٦7ﲤارس مهن الصحة حسب أحد اﻷنظمة
اﻵتية :
– بصف ـ ـة مـ ـوظـ ـف أو مـ ـتـ ـعـ ـاقـ ـد ﰲ الـ ـهـ ـيـ ـاكـ ـل واﻹدارات
واﳌؤسسات العمومية للصحة أو أخرى ،يسّيـ ـره القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– بصفة متعاقد ﰲ هياكل ومؤسسات الصحة أو ذات
طابع صحي أو اجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول

ويمكن أيضا ،تعويضه لسبب صحي ،ﳌدة أقصاها
سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
كـ ـمـ ـا يـ ـمـ ـكـ ـن استـ ـخـ ـﻼف ـه م ـن أج ـل ضم ـان است ـم ـراري ـة
اﳋدمة العمومية ،عندما يكون ﰲ عهدة دائمة ﰲ مؤسسة
وطنية أو ﰲ جماعة إقليمية خﻼل مدة العهدة .وﰲ هذه
اﳊالـ ـة ،يـ ـمـ ـارس مـ ـهـ ـني الصحـ ـة اﳌستـ ـخ ـل ـف م ـه ـن ـت ـه ﲢت
هويته القانونية ،ويبقى مسؤوﻻ عن نشاطاته.
ت ـن ـت ـهي م ـدة اﻻست ـخ ـﻼف ب ـان ـت ـه ـاء ال ـع ـه ـدة )ال ـع ـه ـدات(
اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة أعﻼه.
ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 17٢يجب عﲆ مهنيي الصحة اﳌشاركة ﰲ
اﳌنـ ـ ـاوبـ ـ ـات اﳌنـ ـ ـّظ ـ ـم ـ ـة عﲆ مست ـ ـوى ه ـ ـي ـ ـاك ـ ـل ومؤسسات
الصحة العمومية واﳋاصة والصيدليات.
يلزم مهنيو الصحة الذين يمارسون بصفة حرة ،عند
الضرورة ،القيام ﲟناوبات عﲆ مستوى الهياكل العمومية
للصحة.
ويتقاضون أجرة عﲆ تأدية اﳌناوبة وفقا للكيفيات
التي ﲢدد عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 17٣يجب عﲆ مهنيي الصحة احترام مدّونة
وأسعـ ـار اﻷعـ ـمـ ـال اﳌهـ ـنـ ـي ـة ﲢت ط ـائ ـل ـة ع ـق ـوب ـات تأدي ـب ـي ـة
منصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

بهما،

القسم الثاني
– بصفـة حـرة.
اﳌاّدة  : 1٦٨يتعّيـن عﲆ مهني الصحة ﳑارسة مهنته

القواعد اﳋاصة ﲟمارسة مهنيي الصحة
اﳌاّدة  : 17٤يمكن مهنيي الصحة اﳌمارسﲔ الطبيين

ﲢت هويته القانونية.

اﳌؤّهلﲔ ﳌمارسة مهامهم وﰲ حدود اختصاصاتهم ،دون

ا ل م ا ّد ة  : 1 ٦ ٩ي م ا ر س م ه ن ي ا ل ص ح ة م ه ن ت ه ب ص ف ة
شخصية .ويجب أن يلتزم بالسّر الطبي و/أو اﳌهني.

سواهم ،وصف أعمال تشخيص وعﻼج واستكشاف ومواد

عندما يتدخل اﳌهنيون ضمن فريق للتكّفل ﲟريض
فإنه يجب توزيع اﳌعلومات التي ﲢصل عليها أحد أعضاء
الفريق عﲆ كل اﻷعضاء اﻵخرين وذلك ﰲ مصلحة اﳌريض.
الماّدة  : 170التكوين المتواصل حق ،وهو إجباري

صيدﻻنية.
ويجب عليهم السهر عﲆ احترام اﳌمارسات اﳊسنة
للوصف.
اﳌاّدة  : 175ﲢدد الفئات اﻷخرى من مهنيي الصحة
اﳌرخص ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم بـ ـ ـ ـوصف مـ ـ ـ ـواد صيـ ـ ـ ـدﻻنـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة و/أو ﳑارسة

ب ـال ـنسب ـة ﳉم ـي ـع مست ـخ ـدمي الصح ـة ال ـذي ـن يـمـارسون ﰲ

فحوصات وإجراءات ومناهج ،عن طريق التنظيم.

سسات الصحة.
هياكل ومؤ ّ

اﳌاّدة  : 17٦يكلّف مهنيو الصحة بتنفيذ السياسة
الوطنية للصحة والبرامج واﻷعمال التي يحددها الوزير

وهو عﲆ عاتق الدولة بالنسبة ﳌهنيي الصحة الذين
يمارسون ﰲ الهياكل واﳌؤسسات العمومية للصحة.

اﳌكلف بالصحة.

اﳌاّدة  : 171يمكن تعويض مهني الصحة الذي يمارس

اﳌاّدة  : 177يتعّيـن عﲆ مهني الصحة اﳌمارس الطبي،

بصـفة ح ـرة ،وف ـق الش ـروط اﳌن ـصوص علي ـها ف ـي أح ـك ـام

زي ـادة عﲆ ال ـت ـزام ـات ـه ال ـق ـان ـون ـي ـة اﻷساسي ـة وال ـتـنـظـيـمـيـة،

اﳌادة  ١66أعﻼه ،بسبب ﻻ سيما التكوين أو العطلة.

القيام بـما يأتي :

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ

– التصريح للسلطات الصحية باﻵثار الثانوية غير
اﳌرغوب فيها عند استعمال اﻷدوية،
– إخطار السلطة الصحية بكل حدث ذي خطر أو حدث

اﳌاّدة  : 1٨٢يستفيد مهنيو الصحة الذين يمارسون
ﰲ الـ ـهـ ـيـ ـاكـ ـل واﳌؤسسات الـ ـعـ ـمـ ـوم ـي ـة ل ـلصح ـة م ـن ق ـان ـون
أساسي خاص ونظام تعويضي مﻼئم وخصوصيات القطاع.

ناﰋ أو ﳑكن أن ينتج عن استعمال اﳌستلزمات الطبية

ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

لغرض التشخيص أو العﻼج أو الوقاية،
– الـ ـتصريـ ـح لـ ـلسلـ ـطـ ـة الصحـ ـيـ ـة ب ـح ـاﻻت ال ـتسّم ـم ـات
اﳊادة أو اﳌزم ـ ـن ـ ـة واﻵث ـ ـار السام ـ ـة اﶈتـ ـمـ ـلـ ـة أو اﳌثـ ـبـ ـتـ ـة
الناﲡة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية،
– اﳌشاركـ ـ ـة ﰲ ك ـ ـل ع ـ ـم ـ ـل إع ـ ـﻼمي وت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ـمي ح ـ ـول
اﻻستـ ـعـ ـمـ ـال اﳉيـ ـد لـ ـل ـم ـواد الصي ـدﻻن ـي ـة وال ـل ـج ـوء ل ـل ـي ـق ـظ ـة
بخصوص اﳌواد الصيدﻻنية والعتاد،
– مسك اﳌلف الطبي للمريض وﲢيينه،
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اﳌاّدة  : 1٨٣يستفيد مهنيو الصحة لهياكل ومؤسسات
الصحة ،أثناء ﳑارسة مهامهم ،من اﻷمن وحماية الدولة من
كل أشكال العنف طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : 1٨٤يمنع ،ﲢت طائلة العقوبات اﳌنصوص
عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،عﲆ كل مهني
الصحة أن يطلب أو يقبل ،مباشرة أو عن طريق شخص
وسيـ ـط ،ﰲ إطـ ـار مـ ـهـ ـام ـه ،ه ـداي ـا أو ت ـب ـرع ـات أوم ـك ـافآت أو
امتيازات مهما كانت طبيعتها.

– اﳌشاركة ﰲ اقتصاد الصحة،
الفصل الثالث

– السهر عﲆ احترام اﳌمارسات اﳊسنة للوصف.

اﳌمارسة غير الشرعية ﳌهن الصحة

ا ﳌ ا ّد ة  : 1 7 ٨ي ت ع ﲔ ع ﲆ م ه ن ي ي ا ل ص ح ة ا ﻻ م ت ث ا ل
ل ـتسخ ـيـرات السلـطـة الـعـمـومـيـة طـبـقـا لـلـتشريـع والـتـنـظـيـم
اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : 17٩ﻻ يمكن أن يقّدم الصيدﱄ اﳌواد الصيدﻻنية

اﳌاّدة  : 1٨5يمارس بصفة غير شرعية مهنة الصحة
كل من ﻻ يستوﰲ شروط اﳌمارسة اﶈددة ﰲ التشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما.

إﻻ بناء عﲆ وصفة طبية.
غير أّنـه ،يمكن أن يقدم ،دون وصفة طبية ،بعض اﳌواد

اﳌاّدة  : 1٨٦يمارس بصفة غير شرعية الطب أو طب
اﻷسنان أو الصيدلة :

التي يحدد قائمتها الوزير اﳌكلف بالصحة.
يضمن الصيدﱄ خدمات مرتبطة بالصحة ،ويشارك
ﰲ إعـ ـﻼم اﳌرتـ ـفـ ـقﲔ ونصحـ ـهـ ـم ومـ ـتـ ـابـ ـعـ ـتـ ـهـ ـم وتـ ـربـ ـيـ ـت ـه ـم

– كل شخص يمارس نشاط طبيب أو طبيب أسنان أو
صيدﱄ دون أن تتوفر فيه الشروط اﶈددة ﰲ هذا القانون
أو خﻼل مّدة اﳌنع من اﳌمارسة،

ال ـ ـع ـ ـﻼجـ ـيـ ـة ،ﻻ سيـ ـمـ ـا بـ ـتـ ـثـ ـبـ ـيـ ـط الـ ـعـ ـﻼج الـ ـذاتي واﳊث عﲆ
استعمال اﻷدوية اﳉنيسة.

– كل شخص يقوم عادة ،مقابل مكافأة أو بدونها ولو
بحضور طبيـب أو طبيب أسنان ،بإعداد تشخيص أو تقدﱘ

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

دواء من خﻼل أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية

اﳌاّدة  : 1٨0يمنع عﲆ مهنيي الصحة اﳌكلفﲔ بتنفيذ

أو عن طريق أسلوب آخر كيفما كان نوعه ،دون أن تتوفر

الوصفات الطبية :

فيه الشروط اﶈّددة ﰲ هذا القانون،
– كل من كان حائزا الشهادة اﳌطلوبة ويقدم مساعدته

– وصف مواد صيدﻻنية،
– تغيير الوصفات اﳌذكورة بدون رأي طبي مسبق.
اﳌاّدة  : 1٨1يتعّين عﲆ مهنيي الصحة :
– اﻻستعانة ،فورا ،بتدخل ﳑارس طبي عند وقوع أو
احتمال وقوع مضاعفات أثناء ﳑارسة نشاطاتهم،
– عـ ـدم تـ ـعـ ـريض اﳌريض ﻷخـ ـطـ ـار غـ ـي ـر م ـت ـك ـافئ ـة م ـع
الفائدة العﻼجية اﳌرجوة،
– تنفيذ كل الوسائل اﳌوضوعة ﲢت تصرفهم من
أجل ضمان حياة كريمة للمرضى.

لﻸشخاص اﳌذكورين ﰲ الفقرات أعﻼه ،أو يكون شريكا
لهم،
– ك ـ ـل شخص غ ـ ـي ـ ـر م ـ ـرخص لـ ـه مـ ـن الـ ـوزيـ ـر اﳌكـ ـلـ ـف
بالصحة ،يمارس ﰲ هيكل أو مؤسسة خاصة للصحة.
الماّدة  : 1٨7تعتبر شبيهة بممارسـة غير شرعية
للمهنة ،كل عمليـة بيع اﻷدوية أو تخزينها أو إيداعها أو
عرضها أو توفيرها عﲆ الطريق العمومي أو ﰲ أماكن
أخرى غير مرّخص بها من قبل الوزير اﳌكّلف بالصحة،
ي شخص ولو كان حائزا شهادة صيدﱄ.
يقوم بها أ ّ

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : 1٨٨يمنع عﲆ كل مهني الصحة الذي منع من
اﳌمارسة ،من تقدﱘ فحوص أو ﲢرير وصفات أو ﲢضير

اﳌاّدة  : 1٩٤يعد اﳌمارسون اﳌفتشون محضرا بعد
كـ ـل عـ ـمـ ـلـ ـي ـة ت ـف ـت ـيش ،وف ـق ال ـك ـي ـف ـي ـات اﶈددة ع ـن ط ـري ـق

ي أسلوب عﻼجي
أو تقدﱘ أدوية لتطبيق عﻼج أو استعمال أ ّ

التنظيم.

تابع للطب أو طب اﻷسنان أو الصيدلة.
الفصل الرابع

ﳑارسة نشاط التفتيش
اﳌاّدة  : 1٨٩دون اﳌساس بالصﻼحيات اﳌخولة لضّباط

اﳌاّدة  : 1٩5يمنع عﲆ اﳌمارسﲔ اﳌفتشﲔ القيام
ﲟراقبة الهياكل واﳌؤسسات والهيئات التي يشرف عليها
أو يسّيرها أولياؤهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة القرابة.
ويمنع عليهم ،ﳌدة سنتﲔ ) (2اﳌوالية لتوقفهم عن
ﳑارسة مـ ـهـ ـن ـت ـه ـم ،أن ت ـك ـون ل ـه ـم مصال ـح م ـب ـاشرة أو غ ـي ـر

الشرطة القضائية اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول

م ـ ـبـ ـاشرة ﰲ اﳌؤسسات الـ ـتي خضعت ﳌراقـ ـبـ ـتـ ـهـ ـم طـ ـبـ ـقـ ـا

به ،ينشأ لدى اﳌصالح اﳋارجية التابعة للوزارة اﳌكلفة

للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

بالصحة ،سلك ﳑارسﲔ مفّتشﲔ مؤّهلﲔ لبحث ومعاّينة
اﳌخالفات للقوانﲔ واﻷنظمة ﰲ مجال الصحة.

الماّدة  : 1٩0يؤدي الممارسون المفتشون اليمين
اﻵتـ ـيـ ـة أمـ ـام اﳉهـ ـة الـ ـقضائ ـي ـة اﳌخ ـتصة ق ـب ـل شروع ـه ـم ﰲ
عملهم :

“أقسم باﷲ العﲇ العظيم أن أؤدي عمﲇ بكل أمانة
وإخـ ـ ـﻼص وأن أراعي ﰲ كـ ـ ـل اﻷحـ ـ ـوال الـ ـ ـواج ـ ـب ـ ـات ال ـ ـتي
يفرضها عﲇ القانون وأحافظ عﲆ أسرار مهنتي”.
اﳌاّدة  : 1٩1يكلّف اﳌمارسون اﳌفتشون ،ﻻ سيما
ﲟا يأتي :
– مـ ـراقـ ـبـ ـة تـ ـط ـاب ـق ﳑارسة م ـه ـن الصّح ـة م ـع اﻷح ـك ـام

القانونية والتنظيمية اﳌعمول بها،

– الّسهر عﲆ مطابقة اﶈﻼت والتجهيزات الصحية
مع اﳌقاييس والشروط القانونية والتنظيمية،
– مراقبة الهياكل واﳌؤسسات والهيئات وكل مكان
آخر ﲤارس فيه نشاطات الصحة أو يتّم فيه إنتاج مواد
الصحة أو إيداعها أو تسويقها أو استيرادها أو شحنها أو
تخزينها أو ﲢليلها،

الفصل اﳋامس
اﻷحكام اﳌتعّلقة باﳋدمة اﳌدنية
اﳌاّدة  : 1٩٦يخضع اﳌمارسون اﳌتخصصون ﻷحكام
القانون رقم  ١٠-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١١فبراير سنة  ١٩8٤واﳌتعلق
باﳋدمة اﳌدنية.

تضمـ ـ ـن الـ ـ ـدولـ ـ ـة الـ ـ ـوسائ ـ ـل اﳌادي ـ ـة وتضع ال ـ ـت ـ ـداب ـ ـي ـ ـر
ال ـت ـح ـف ـي ـزيـة الضروريـة ﳌمـارسة الـنشاط اﳋاضع لـلـخـدمـة
اﳌدنية ،ﻻ سيما ﰲ وﻻيات اﳉنوب والهضاب العليا.
يعّي ـن اﳌمارسون الطبيون اﳌتخصصون اﳋاضعون
سسات العمومية للصحة،
للخدمة اﳌدنية ﰲ الهياكل واﳌؤ ّ
حسب اﳊاجيات التي ﲢّددها اﳋريطة الصحية.

ﲢدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات ت ـط ـب ـي ـق ه ـذه اﳌادة ،ﻻ سي ـم ـا ق ـائ ـم ـة
ال ـت ـخصصات اﳌع ـن ـي ـة وك ـي ـف ـيـات أداء اﳋدمـة اﳌدنـيـة وكـذا
التدابير التحفيزية اﳌرافقة ،عن طريق التنظيم.
ال ـمـاّد ة  : 1٩7يـتـعـ ـّي ـ ـن عـلـى الـمـم ارسين الـطـبـيين
الـ ـمـ ـتـ ـخصصي ـن أداء ال ـت ـزام ال ـخ ـدم ـة ال ـم ـدن ـي ـة ب ـال ـه ـي ـاك ـل
والـمؤّس سات الـعـمـومـيـة للصحة ،ق ـ ـبـ ـل أن يـ ـمـ ـارسوا في
القطاع الخاص أو بصفة حرة.

– مـ ـراقـ ـبـ ـة م ـدى ت ـن ـف ـي ـذ ب ـرامج الصح ـة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـات

الفصل السادس

وغيرها من اﳌقاييس الصادرة عن السلطات الصحية،

ﳑارسة الطب الشرعي

– م ـ ـراق ـ ـب ـ ـة شروط ح ـ ـف ـ ـظ الصح ـ ـة واﻷم ـ ـن الصحي ﰲ
هياكل ومؤسسات الصحة.
اﳌاّدة  : 1٩٢يلزم اﳌمارسون اﳌفتشون بالسر اﳌهني
ويمكنهم ،خﻼل ﳑارسة مهامهم ،القيام تلقائيا بأخذ عّيـنات
وحجز الوثائق التي من شأنها تسهيل تأدية مهامهم.

ترفق العينات والوثائق باﶈضر ،ويمكن إرجاعها
عند نهاية التفتيش.

اﳌاّدة  : 1٩٨يـ ـتـ ـعـ ـّيـ ـن عﲆ مـ ـهـ ـنـ ـيي الصّح ـة ،خ ـﻼل
ﳑارسة م ـه ـام ـه ـم ،إع ـﻼم اﳌصال ـح اﳌع ـن ـي ـة ب ـحـاﻻت الـعـنـف
الـ ـتي اطـ ـلـ ـعـ ـوا عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا والـ ـتي تـ ـع ـرض ل ـه ـا ،ﻻ سي ـم ـا ال ـنساء
صر واﻷشخاص اﳌسنون ،وعديمو
واﻷطفال واﳌراهقون الق ّ
اﻷهلية واﻷشخاص مسلوبو اﳊرية.

اﳌاّدة  : 1٩٩ﰲ حالة استعمال العنف عﲆ شخص ما،
يتعﲔ عﲆ كل طبيب إثبات اﻷضرار واﳉروح وإعداد شهادة

اﳌاّدة  : 1٩٣يمكن اﳌمارسﲔ اﳌفتشﲔ عند ﳑارسة

وصف ـ ـي ـ ـة .وي ـ ـح ـ ـّدد نسب ال ـ ـع ـ ـج ـ ـز واﻷضرار اﻷخ ـ ـرى طـ ـبـ ـيب

مـ ـهـ ـام ـه ـم ،وﲟواف ـق ـة م ـن السل ـط ـة ال ـت ـاب ـعﲔ ل ـه ـا ،اﻻست ـع ـان ـة

متخصص ﰲ الـ ـطب الشرعي وفـ ـقـ ـا لـ ـلـ ـتشريـ ـع والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ـم

بخبرة مهنيي الصحة.

اﳌعمول بهما.
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ي ـن ـب ـغي ال ـتصري ـح ب ـك ـل ج ـرح مشب ـوه ،وج ـوب ـا ،حسب
الكيفيات اﶈددة ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٢00ﰲ حالة وفاة مشبوهة أو عنيفة أو وفاة

اﳌاّدة  : ٢0٦تقوم الدولة ،عبر تدابير ﲢفيزية ،بتدعيم
اﻹن ـتاج ال ـوط ـني وتشجي ـع البح ـث والتـط ـوي ـر الصيدﻻنيﲔ،
ﻻ سيما بترقية اﻻستثمار ﰲ هذا اﳌجال.

ﰲ الشارع وﰲ حالة وفاة ﲟرض منتقل يمّثل خطرا كبيرا

الفصل الثاني

ﻻ شهادة
حة العمومية ،ﻻ يسّلم الطبيب اﳌعني إ ّ
عﲆ الص ّ
ﻹث ـب ـات ال ـوف ـاة ،وي ـخ ـط ـر السل ـطـات اﳌخـتصة بـذلك لـلـقـيـام
ب ـال ـف ـحص ال ـط ـبي الشرعي ل ـل ـج ـّثـة ،مـ ـ ـع اح ـ ـت ـ ـرام اﻹج ـ ـراءات
التنظيمية اﳌعمول بها.
اﳌاّدة  : ٢01يقوم بالتشريح الطبي الشرعي ﰲ الهياكل
اﻻستش ـفـ ـائـ ـي ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة ط ـب ـي ـب ش ـرع ـي ت ـع ـّيـ ـ ـن ـه ال ـجهـ ـة

القضائية اﳌختصة.

اﳌاّدة  : ٢0٢عند القيام بأي نزع عﲆ جثة ﰲ إطار

مبادئ وتعاريف
اﳌاّدة  : ٢07تتضمن اﳌواد الصيدﻻنية ،ﰲ مفهوم هذا
القانون ،ما يأتي :
– اﻷدوية،
– اﳌواد الكيميائية اﳋاصة بالصيدليات،
– اﳌواد اﳉالينوسية،

التشريح الطبي الشرعي ،يجب أن يتحقق الطبيب الذي قام

– اﳌواد اﻷولية ذات اﻻستعمال الصيدﻻني،

بالنزع من إعادة اﳉثة بصفـة ﻻئقـة إﱃ ما كانت عليه.

– اﻷغذية اﳊميوية اﳌوجهة ﻷغراض طبية خاصة،

اﳌاّدة  : ٢0٣ﻻ يمكن اﻻحتفاظ بجثمان اﳌتوﰱ عﲆ
مستوى مصلحة حفظ اﳉثث ﳌؤسسة الصحة ،أكثر من

– كل اﳌواد اﻷخرى الضرورية للطب البشري.

خ ـ ـ ـ ـ ـمسة عشر ) (١٥يـ ـومـ ـا ،ويـ ـمـ ـكـ ـن الـ ـن ـائب ال ـع ـام اﳌخ ـتص
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ـا ﲤدي ـد ه ـذا اﻷج ـل ب ـخ ـمسة عشر ) (١٥ي ـوم ـا .وب ـع ـد
انقضاء هذا اﻷجل ،يجب عليه أن يقّرر بشأن مآل اﳉثمان
وفق الكيفيات اﶈددة عن طريق التنظيم.
ﻻ عﲆ أساس شهادة طبية
اﳌاّدة  : ٢0٤ﻻ يتّم الدفن إ ّ
ﻹثبات الوفاة يعّدها طبيب حسب الكيفيات اﶈددة عن
طريق التنظيم.
تبّي ـن هذه الشهادة اﶈررة حسب نموذج تعّده اﻹدارة

اﳌخ ـ ـ ـ ـتصة ،سبب أو أسبـ ـ ـ ـاب الـ ـ ـ ـوفـ ـ ـ ـاة وعـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـد اﻻقـ ـ ـ ـتضاء،

حة العمومية وفق شروط تضمن
اﳌعلومات اﳌفيدة للص ّ
سّريتها.
البـاب اﳋامس
اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية
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اﳌاّدة  : ٢0٨الدواء ،ﰲ مفهوم هذا القانون ،هو كل ماّدة
أو تركيب يعرض عﲆ أنه يحتوي عﲆ خاصيات عﻼجية أو
وقائية من اﻷمراض البشرية أو اﳊيوانية وكل اﳌواد التي
يمكن وصفها لﻺنسان أو للحيوان قصد القيام بتشخيص
ط ـبي أو است ـع ـادة وظ ـائ ـف ـه ال ـف ـي ـزي ـول ـوج ـي ـة أو تصح ـيـحـهـا
وتعديلها.
اﳌاّدة  : ٢0٩يعتبر كذلك كأدوية ،ﻻ سيما ،ما يأتي :
– منتجات التغذية اﳊميوية التي ﲢتوي عﲆ مواد
غير غذائية ﲤنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية،
– اﳌنتجات الثابتة اﳌشتقة من الدم،
– مرك ـ ـ ـزات تصفي ـ ـ ـة الكلـ ـ ـى أو محاليـ ـ ـ ـل التصفيـ ـ ـ ـة
الصفاقية،
– الغازات الطبية.

الفصل اﻷول

وتكون ﳑاثلة لﻸدوية ،عﲆ اﳋصوص :

أحكام عامة

– م ـن ـت ـج ـات ح ـف ـظ الصح ـة ال ـب ـدن ـي ـة وال ـت ـج ـم ـي ـل الـتي

اﳌاّدة  : ٢05تسـهر الـدولة عـﲆ توفيـر اﳌـواد الصيـدﻻنية
واﳌستلزمات الطبية وتضمن تسهيل اﳊصول عﲆ اﳌواد،
ﻻ سيما اﻷساسية منها ،ﰲ كل وقت وﰲ كل مكان من
التراب الوطني.
وتسهر كذلك عﲆ احترام مقتضيات الفعالية واﻷمن
والنوعية ﰲ مجال صنع اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات
الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتوفيرها.
وتسه ـ ـر زي ـ ـادة عﲆ ذلك ،عﲆ اﻻست ـ ـع ـ ـم ـ ـال ال ـ ـع ـ ـقـ ـﻼني
للدواء ،وترقية الّدواء اﳉنيس.

ﲢتوي مواد سامة ﲟقادير وتركيزات تفوق تلك التي ﲢدد
عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢10يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القانون ﲟا يأتي :
ضر مسبقا ويقّدم
– اختصاص صيدﻻني  :كل دواء يح ّ
صة،
وفق توضيب خاص ويتميز بتسمية خا ّ
– اخ ـت ـص ـاص ج ـن ـي ـس م ـن اخ ـت ـص ـاص م ـرج ـعي  :كل
دواء يتوّفر عﲆ نفس التركيبة النوعية والكمية من اﳌبدأ
)اﳌبـ ـ ـادئ( الـ ـ ـفـ ـ ـاعـ ـ ـل )ال ـ ـف ـ ـاع ـ ـل ـ ـة( ون ـ ـفس ال ّشك ـ ـل الصي ـ ـدﻻني
واﳌتـ ـ ـع ـ ـاوض م ـ ـع اﻻخ ـ ـتصاص اﳌرج ـ ـعي ن ـ ـظ ـ ـرا ل ـ ـت ـ ـك ـ ـافئ ـ ـه

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
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البيولوجـ ـ ـي اﳌثبت بدراسات مﻼئمة للتوفر البيولـوجـي.

– اﻹضمامة  :كل مستحضر يجب إعادة تشكيله أو

ﻻ إذا ﰎ
ﻻ يمكن إعطاء اﻻختصاص صفة اختصاص مرجعي إ ّ

ت ـرك ـي ـب ـه م ـع ن ـوك ـل ـي ـدات إشع ـاع ـي ـة ﰲ اﳌنـتـوج الصيـدﻻني

تسجيله نظرا لكل اﳌعطيات الضرورية والكافية لوحدها

اﻹشعاعي النهائي،

لتقييمه،
– منتوج بيو  -عﻼجي  :كل دواء تكون مادته الفاعلة
مصنوعة انطﻼقا من مصدر حيوي أو مشتقة منه،
– منتوج بيو -عﻼجـي ﳑاثل  :كـل دواء ﳑاثل فيما
ي ـ ـخص اﳉـودة واﻷم ـ ـن وال ـ ـف ـ ـع ـ ـال ـ ـي ـ ـة ﳌن ـ ـت ـ ـوج ب ـ ـيـ ـو عـ ـﻼجي
مرجعي ،ﻻ يمكن إعطاء اﳌنتوج البيو عﻼجي صفة منتوج
بيو عﻼجي مرجعي إﻻ ّ إذا ﰎ تسجيله نظرا لكل اﳌعطيات
الضرورية والكافية لوحدها لتقييمه،
ض ـر فوريا تنفيذا
– مستحضر وصفي  :كل دواء يح ّ
لوصفة طبية ،بسبب غياب اختصاص صيدﻻني متوفر أو
مﻼئم،
ض ـر بناء عﲆ
– مستحضر استشفائي  :كل دواء مح ّ
وصفة طبية وحسب بيانات دستور اﻷدوية بسبب غياب
اختصاص صيدﻻني متوفر أو مﻼئم ﰲ صيدلية مؤسسة
صحية وموجه للتقدﱘ ﳌريض أو عدة مرضى،
ضـر ﰲ
– مستحضر صيدﻻني لدواء  :كل دواء يح ّ
الصيدلية حسب بيانات دستور اﻷدوية أو السجل الوطني
لﻸدوية وموجه لتقديمه مباشرة للمريض،
– ماّدة صيدﻻنية مقسمة  :كل عقار بسيط أو كل
منتوج كيميائي أو كل مستحضر ثابت وارد ﰲ دستور
ض ـر سلفا من قبل مؤسسة صيدﻻنية تضمن
اﻷدوية ومح ّ
ما
م ـا الصيدلية التي تعرضه للبيع وإ ّ
م ـا هي وإ ّ
تقسيمه إ ّ
صيدلية مؤسسة صحية،
– دواء مناعي  :كل دواء يتمّثل ﰲ :
 – ١كاشف اﳊساسية يعرف عﲆ أنه كل منتوج موجه
لتحديد أو إحداث تعديل خاص ومكتسب للّرد اﳌناعي عﲆ

عامل مثير للحساسية،

 – 2لقاح أو سمﲔ أو مصل موجه لتقديمه لﻺنسان
قصد إحداث مناعة فاعلة أو سلبية أو قصد تشخيص حالة
اﳌناعة،
– دواء صيدﻻني إشعاعي  :كل دواء جاهز لﻼستعمال
لدى اﻹنسان ﻷغراض طبية يحتوي عﲆ نظير أو عّدة نظائر
إشعاعية ،مسماة نوكليدات إشعاعية،

ﰎ إنتاجه من أجل
– السلف  :كل نوكليد إشعاعي آخر ّ
الوسم اﳌشع ﳌادة أخرى قبل تقديمها،
– دواء مكّون أساسا من نبات  :كل دواء تكون
مـ ـ ـواده الـ ـ ـفـ ـ ـاعـ ـ ـلـ ـ ـة حصريـ ـ ـا مـ ـ ـادة أو عـ ـ ـدة مـ ـ ـواد ن ـ ـب ـ ـات ـ ـي ـ ـة أو
مستحضرات مكّونة أساسا من نباتات،
– دواء ﲡريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبي  :كـ ـل دواء مـ ـجـ ـرب أو مستـ ـعـ ـم ـل
كمرجع ،ﲟا ﰲ ذلك كغفل ،خﻼل ﲡربة عيادية.
اﳌاّدة  : ٢11يقصد بدواء مقّلد ،ﰲ مفهوم هذا القانون،
كل دواء معّرف ﰲ اﳌادة  2٠8أعﻼه ،يتضمن خطأ ﰲ التقدﱘ
بالنسبة :

– لهويته ،ﲟا ﰲ ذلك رزمه ووسمه ،اسمه أو تكوينه،
ويخص ذلك كل مكون من مكوناته ﲟا ﰲ ذلك السواغات
ومقدار هذه اﳌكّونات،
– ﳌصدره ،ﲟا ﰲ ذلك صانـ ـ ـعـ ـ ـه ،بـ ـ ـلـ ـ ـد صنـ ـ ـع ـ ـه أو ب ـ ـل ـ ـد
منشئه،
– ل ـ ـت ـ ـاري ـ ـخ ـ ـه ،ﲟا ﰲ ذلك ال ـ ـتـ ـراخـ ـيص والـ ـتسجـ ـيـ ـﻼت
والوثائق اﳌتعلقة ﲟسارات التوزيع اﳌستعملة.
اﳌاّدة  : ٢1٢يقصد ﲟستلزم طبي ،ﰲ مفهوم هذا القانون،
كل جهاز أو أداة أو ﲡهيز أو مادة أو منتوج ،باستثناء
اﳌنتوجات ذات اﻷصل البشري ،أو مادة أخرى مستعملة
لـ ـ ـ ـوحـ ـ ـ ـدهـ ـ ـ ـا أو بصفـ ـ ـ ـة مشتـ ـ ـ ـركـ ـ ـ ـة ،ﲟا ﰲ ذلك اﳌل ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـات
والبرمجيات التي تدخل ﰲ سيره ،وموجه لﻼستعمال لدى
اﻹنسان ﻷغراض طبية.
اﳌاّدة  : ٢1٣ت ـعـتـبـر كـذلك كـمستـلـزمـات طـبـيـة تـلك
اﳌستـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـة ﰲ الـ ـ ـتشخ ـ ـيص ﰲ اﳌخ ـ ـب ـ ـر  :اﳌن ـ ـت ـ ـوج ـ ـات
وال ـ ـ ـك ـ ـ ـواشف واﳌواد واﻷدوات واﻷن ـ ـ ـظ ـ ـ ـم ـ ـ ـة وم ـ ـ ـك ـ ـ ـون ـ ـ ـاتـ ـ ـهـ ـ ـا
وم ـ ـل ـ ـح ـ ـق ـ ـات ـ ـه ـ ـا وك ـ ـذا أوع ـ ـيـ ـة الـ ـعـ ـّيـ ـ ـنـ ـات اﳌوجـ ـهـ ـة خصوصا
لـ ـﻼستـ ـعـ ـمـ ـال ﰲ اﳌخـ ـب ـر ،ل ـوح ـده ـا أو بصف ـة مشت ـرك ـة ،ﰲ
فحص عّي ـنات متأتية من جسم اﻹنسان من أجل توفير
معلومة بخصوص حالة فيزيولوجية أو مرضية مثبتة أو
محتملة أو شذوذ خلقي من أجل مراقبة قياسات عﻼجية أو
م ـ ـ ـن أج ـ ـ ـل ﲢدي ـ ـ ـد أمـ ـ ـن نـ ـ ـزع عـ ـ ـنـ ـ ـاصر مـ ـ ـن جسم اﻹنسان أو
مطابقته مع متلقﲔ محتملﲔ.

– موّلد  :كل نظام يحتوي نوكليدا إشعاعيا أصليا،

اﳌاّدة  : ٢1٤اﳌدّونات الوطنية للمواد الصيدﻻنية
واﳌست ـل ـزم ـات ال ـط ـب ـي ـة اﳌست ـعـمـلـة ﰲ الـطب الـبشري هي

يستعمل ﰲ إنتاج نوكليد إشعاعي وليد يستخدم ﰲ دواء

اﳌصنفات التي تضم كل اﳌواد اﳌسجلة أو اﳌصادق عليها

صيدﻻني إشعاعي،

والتي يتّم ﲢيينها بصفة منتظمة.
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م ـ ـ ـ ـدّون ـ ـ ـ ـات اﳌواد الصي ـ ـ ـ ـدﻻن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـة ذات اﻻست ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـال
اﻻستشفائي و/أو الصيدﻻني منبثقة من اﳌدّونة الوطنية
للمواد الصيدﻻنية اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة أعﻼه.
ﲢّدد كيفيات إعداد هذه اﳌدّونات الوطنية وﲢيينها،
عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢15دستور اﻷدوية هو السجل الذي يضم
اﳋصائص اﳌطـ ـبـ ـقـ ـة عﲆ اﻷدويـ ـة ومـ ـك ـون ـات ـه ـا وعﲆ ب ـعض
اﳌستلزمات الطبية وكذا مناهج التعرف عليها وﲡريبها
وﲢليلها بغرض ضمان مراقبتها وتقييم نوعيتها.
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اﳌاّدة  : ٢٢0يجب أن تكون اﳌؤسسة الصيدﻻنية
مستغلة و/أو حائزة عﲆ مقرر تسجيل الدواء ﰲ اﳉزائر،
قصد ضم ـ ـان وفـ ـرة وجـ ـودة اﳌنـ ـتـ ـوج الصيـ ـدﻻني اﳌصنـ ـوع
و/أو اﳌستورد طبقا للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 2١٩أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٢٢1تسند إﱃ مؤسسات عمومية ،عمليات
ﲢضيـ ـر واستـ ـيـ ـراد وتـ ـوزيـ ـع وتصديـ ـر ال ـّل ـق ـاح ـات وأمصال
اﳌداواة والسمينات اﳌعّدلة أو غير اﳌعدلة والفيروسات
اﳌخـ ـفـ ـفـ ـة أو غـ ـي ـر اﳌخ ـف ـف ـة وال ـب ـك ـت ـي ـري ـات وعﲆ ال ـع ـم ـوم،
مختلف اﳌواد ذات أصل جرثومي وغير اﶈددة كيمائيا

يتّمم دستور اﻷدوية بالسجل الوطني لﻸدوية.

الـ ـتي يـ ـمـ ـكـ ـن است ـع ـم ـال ـه ـا بأي شك ـل ك ـان ﰲ ال ـتشخ ـيص أو

اﳌاّدة  : ٢1٦السجل الوطني لﻸدوية هو اﳌصنف

اﳌعاﳉة الوقائية أو اﳌداواة وكذا كواشف اﳊساسية.

الذي يضم الصيغ التركيبية ،التي تـم التأكد من جودتها
ونجاعتها وأمنها وانعدام أضرارها.
اﳌاّدة  : ٢17ﲢدد اﳌصالح اﳌختصة التابعة للوزير
اﳌكلّف بالصحة ،قائمة اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات

ويمكن أن تسند بعض نشاطات اﻹنتاج والتصدير إﱃ
مؤسسات خاصة وفقا لكيفيات وشروط ﲢدد عن طريق
التنظيم.

ال ـط ـب ـي ـة اﻷساسي ـة وك ـذا السج ـل ال ـوط ـني لﻸدوي ـة ودستـور

اﳌاّدة  : ٢٢٢ﲢدد تعاريف إنتاج اﳌواد الصيدﻻنية
واﳌستلزمات الطبية وقواعد اﳌمارسات اﳊسنة لصنع

اﻷدوية.

اﳌواد الصيدﻻنية وتخزينها وتوزيعها وتقديمها واليقظة
الفصل الثالث
اﳌؤسسات الصيدﻻنية

الصيدﻻنية واليقظة بخصوص العتاد وكذا تعريف وضعها
ﰲ السوق ،عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع

اﳌاّدة  : ٢1٨اﳌؤسسة الصيدﻻنية هي شركة منظمة

الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية

وفـ ـق اﻷشكـ ـال الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـيـ ـة اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ الـ ـق ـان ـون
التجاري ،تخضع لﻼعتماد من اﳌصالح اﳌختصة للوزارة
اﳌكلفة بالصحة.
تـ ـكـ ـون اﻹدارة الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ـة ل ـل ـمؤسسة الصي ـدﻻن ـي ـة ﲢت
مسؤولـ ـيـ ـة صيـ ـدﱄ مـ ـديـ ـر تـ ـق ـني يست ـوﰲ شروط ال ـتأه ـي ـل
اﳌهني واﳌمارسة اﶈّددة عن طريق التنظيم.
ي ـ ـمـ ـكـ ـن أن يساعـ ـد الصيـ ـدﱄ اﳌديـ ـر الـ ـتـ ـقـ ـني صيـ ـادلـ ـة
مساعـ ـدون يست ـوف ـون شروط ال ـتأه ـي ـل اﳌه ـني واﳌم ـارسة
اﶈّددة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢1٩اﳌؤسسات الصيدﻻنية هي مؤسسات
إنتاج واستغﻼل واستيراد وتصدير وتوزيع باﳉملة مواد
صيدﻻنية ومستلزمات طبية موجهة للطب البشري.
ويجب عليها أن تضمن وفرة هذه اﳌواد وأن تتوفر
عﲆ هيكل تتم فيه ،عﲆ اﻷقل ،إحدى العمليات اﳌذكورة ﰲ
اﳌادتﲔ  22١و 222من هذا القانون ،وتستوﰲ الشروط الواردة
ﰲ اﳌادة  2١8أعﻼه.
ﲢدد كـ ـيـ ـفـ ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق ه ـذه اﳌادة ،ﻻ سي ـم ـا شروط
اعتماد اﳌؤسسات الصيدﻻنية ،عن طريق التنظيم.

اﳌاّدة  : ٢٢٣تنشأ وكالة وطنية للمواد الصيدﻻنية
تدعى أدناه “الوكالة”.
اﳌاّدة  : ٢٢٤الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير
خـ ـاص تـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع بـ ـالشخصي ـة اﳌع ـن ـوي ـة واﻻست ـق ـﻼل اﳌاﱄ،
توضع ﲢت وصاية الوزير اﳌكّلف بالصحة.
اﳌاّدة  : ٢٢5تضمن الوكالة عﲆ اﳋصوص ،مهمة
خ ـ ـدم ـ ـة ع ـ ـم ـ ـوم ـ ـي ـ ـة ﰲ م ـ ـج ـ ـال تسج ـ ـيـ ـل اﳌواد الصيـ ـدﻻنـ ـيـ ـة
واﳌستلزمات الطبية ذات اﻻستعمال البشري ،واﳌصادقة
عليها ومراقبتها.
ﲢدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢٢٦تسجل اﻻعتمادات الضرورية لتأدية مهام
الوكالة ﰲ ميزانية الدولة.
ت ـ ـتأتـ ـ ـى الـ ـمـ ـ ـوارد اﳌال ـ ـيـ ـ ـة لـ ـلـ ـوكـ ـالـ ـ ـة ،عﲆ اﳋصـ ـ ـوص
ﳑا يأتي :
ّ
– اﻹعانات اﳌسجلة ﰲ ميزانية الدولة،
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– اﻹيرادات اﳌرتبطة بنشاط الوكالة ،ﻻسيما اﻷتاوى
اﳌتأتـ ـيـ ـة مـ ـن تسجـ ـيـ ـل اﳌواد الصيـ ـدﻻنـ ـيـ ـة واﳌستـ ـل ـزم ـات
الطبية ذات اﻻستعمال البشري واﳌصادقة عليها واﻹشهار
لها ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– مداخيل اﳋدمات اﳌقّدمة،
– الهبات والوصايا،
– كل إيرادات أخرى مرتبطة بنشاطها.
اﳌاّدة  : ٢٢7ﲤسـك محاسبـة الوكالـة طبق ـا ﻷحكـام
النظام اﶈاسبي اﳌاﱄ اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم
 ١١-٠7اﳌؤّرخ ﰲ  ١٥ذي القعدة عام  ١٤28اﳌوافق  2٥نوفمبر
سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه.

تخضع الوكالة ،ﰲ مجال مراقبة النفقات ،للمراقبة
البعدية.
الماّدة  : ٢٢٨يتـ ـ ـ ـولى تدقي ـ ـ ـق حسابـ ـ ـ ـ ـات الوكالـ ـ ـ ـ ـة
وال ـتصدي ـق عـلـيـهـا مـحـافـظ حسابـات يـعـّيـ ـن طـبـقـا لـلـتشريـع

والتنظيم اﳌعمول بهما.

اﳌاّدة  : ٢٢٩تضمن اﳌؤسسات اﳌختصة ﰲ هذا
اﳌج ـ ـ ـال اليقظ ـ ـ ـة الصيدﻻنيـ ـ ـة واليقظـ ـ ـة بخص ـ ـوص العت ـ ـ ـاد
والسم ـوم بشأن اﳌواد الصي ـدﻻن ـي ـة واﳌست ـل ـزم ـات ال ـط ـبـيـة
اﳌستعملة ﰲ الطب البشري.
وت ـق ـدم ه ـذه اﳌؤسسات مساع ـدت ـه ـا ل ـلـوكـالـة الـوطـنـيـة
للمواد الصيدﻻنية.

عﲆ ملفات التسجيل واﳌصادقة بالسّر اﳌهني ،ﻻسيما
فيما يخص تركيب اﳌواد اﳋاضعة للخبرة وكذا معطياتها.
ﻻ يمكن اﳋبراء ومساعديهم إعطاء معلومات متعلقة
بأعـ ـمـ ـالـ ـهـ ـم إّﻻ لـ ـلـ ـه ـي ـك ـل اﳌؤه ـل ل ـل ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـم ـواد
الصيدﻻنية.
اﳌاّدة  : ٢٣٢ﻻ يجوز للممارسﲔ الطبيﲔ أن يصفوا
أو يست ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـوا إّﻻ اﻷدوي ـ ـة اﳌسج ـ ـل ـ ـة واﳌواد الصي ـ ـدﻻن ـ ـي ـ ـة
واﳌستلزمات الطبية اﳌصادق عليها ،اﳌستعملة ﰲ الطب
البشري والواردة ﰲ اﳌدّونات الوطنية اﳋاصة بها.
اﳌاّدة  : ٢٣٣يمكن الوزير اﳌكّلف بالصحة ،وبعد رأي
ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـم ـواد الصي ـدﻻن ـي ـة ،أن يسّلـ ـم تـرخـيصا
مؤقتا ﻻستعمال أدوية غير مسجلة عندما توصف هذه
اﻷدوية ﰲ إطار التكفل بأمراض خطيرة وﻻ يوجد عﻼج
معادل لها عﲆ التراب الوطني ولديها منفعة عﻼجية مثبتة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢٣٤تنشأ لدى الوكالة ﳉنة اقتصادية قطاعية
مشتركة لﻸدوية تتمثل مهمتها الرئيسية ﰲ ﲢديد أسعار
اﻷدوية عند تسجيلها.
تفصل اللجنة ،عند اﳊاجة ،ﰲ أسعار اﻷدوية ،نهائيا،
بعد دراسة ملف التعويض من طرف اﳉهاز اﳌختص التابع
للضمان اﻻجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
ﲢّدد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها،

يحدد إنشاء هذه اﳌؤسسات وتنظيمها وسيرها عن

عن طريق التنظيم.

طريق التنظيم.

الفصل السادس
الفصل اﳋامس

تسجيل اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية
واﳌصادقة عليها

اﻹعﻼم العلمي حول اﳌواد الصيدﻻنية واﻹشهار لها
اﳌـ ـاّدة  : ٢٣5اﻹعـ ـﻼم الـ ـعـلـمـي حـ ـول اﳌـواد الصي ـدﻻنية
إجـ ـ ـب ـاري ،ويـ ـجب أن ي ـكـ ـ ـون واضـحـ ـ ـا وق ـابـ ـ ـﻼ لـ ـ ـل ـ ـت ـ ـم ـح ـيص

اﳌاّدة  : ٢٣0يـ ـجب أن يـ ـك ـون ك ـل م ـن ـت ـوج صي ـدﻻني

وم ـط ـاب ـق ـا ﻷح ـدث م ـع ـط ـي ـات ال ـب ـحث ال ـط ـبي وال ـع ـل ـمي ع ـنـد

ومستـ ـلـ ـزم طـ ـبي جـ ـاهـ ـز لـ ـﻼستـ ـعـ ـمـ ـال واﳌنـ ـتج صن ـاع ـي ـا أو

ت ـوزي ـع ـه ،وأن ي ـذك ـر إج ـب ـاري ـا ال ـتسم ـي ـة اﳌشت ـركـة الـدولـيـة

اﳌستورد أو اﳌصدر ،قبل تسويقه ،محل مقرر تسجيل أو

للمادة موضوع هذا اﻹعﻼم.

مصادق ـ ـة ﲤنـ ـحـ ـه الـ ـوكـ ـالـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـواد الصيـ ـدﻻنـ ـيـ ـة
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  22٣أعﻼه ،بعد أخذ رأي ﳉان التسجيل
واﳌصادقة اﳌنشأة لدى هذه الوكالة.
ﲢدد مـ ـهـ ـام ﳉان الـ ـتسجـ ـي ـل واﳌصادق ـة وتشك ـي ـل ـت ـه ـا
وت ـن ـظ ـيـمـه ـ ـ ـا وسيـرهـ ـ ـا وكـيـفـي ـ ـ ـات الـتسجـيـ ـ ـل واﳌصادقـ ـ ـ ـة
وشروط منح مقرر التسجيل وﲡديده وسحبه وكذا شروط
التنازل عن التسجيل وﲢويله ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢٣1يلزم أعضاء ﳉان التسجيل واﳌصادقة
واﳋب ـراء ومساع ـدوه ـم وك ـذا ك ـل اﻷشخ ـاص ال ـذي ـن ي ـطـلـعـون

الـ ـم ـاّدة  : ٢٣٦ي ـت ـمـث ـل اﻹعـ ـﻼم ال ـع ـلـم ـي حـ ـول ال ـم ـواد
الصيـ ـدﻻن ـي ـة ﰲ ك ـل م ـع ـل ـوم ـة ت ـت ـع ـل ـق ب ـت ـرك ـي ـب ـه ـا وآث ـاره ـا
صة ﲟنافعها ومضارها،
العﻼجية والبيانات العﻼجية اﳋا ّ
واﻻحتياطات الواجب مراعاتها وكيفيات استعمالها ونتائج
ال ـدراسات ال ـع ـي ـادي ـة والصي ـدﻻن ـي ـة والسّم ـ ـي ـة وال ـت ـح ـل ـي ـلـيـة
اﳌمحصة اﳌتعلقة بفعاليتها وسّم ـيتها العاجلة أو اﻵجلة.

وي ـ ـ ـ ـوّج ـ ـ ـ ـه اﻹع ـ ـ ـ ـﻼم الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمي ،خصوصا ﳌهـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـيي الصحـ ـ ـ ـة
ولـ ـلـ ـمـ ـرتـ ـفـ ـقﲔ بـ ـغـ ـرض ضمـ ـان اﻻستـ ـعـ ـمـ ـال السل ـي ـم ل ـل ـم ـواد
الصيدﻻنية.
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ﻻ بالنسبة للمواد الصيدﻻنية
ﻻ يجوز اﻹعﻼم العلمي إ ّ

اﳌاّدة  : ٢٤0يرخص اﻹشهار للمواد الصيدﻻنية غير

ج ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن قـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل اﳌصالـ ـ ـ ـح اﳌخـ ـ ـ ـتصة أو اﳌر ّخـ ـ ـ ـص
اﳌس ّ

اﳋاضعـ ـ ـة لـ ـ ـلـ ـ ـوصف اﻹجـ ـ ـبـ ـ ـاري اﳌوجـ ـ ـه ﳌه ـ ـن ـ ـيي الصح ـ ـة،

باستعمالها.

اﳌاّدة  : ٢٣7يتمثل اﻹشهار للمواد الصيدﻻنية اﳌوجه

وي ـ ـخضع ل ـ ـل ـ ـتأشي ـ ـرة الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيـ ـة ﳌصالـ ـح الـ ـوزارة اﳌكـ ـلـ ـفـ ـة
بالصحة التي ﲢّدد قائمة هذه اﳌواد.

ﳌهنيي الصحة ﰲ كل نشاط يتم ﲟوجبه الترويج لوصف

الفصل السابع

اﳌواد الصيدﻻنية وتسليمها ،ويخضع للترخيص اﳌسبق
مـ ـن الـ ـوكـ ـالـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـواد الصيـ ـدﻻن ـي ـة وﻻ ي ـج ـوز إّﻻ
جلة بصفة منتظمة.
بالنسبة للمواد الصيدﻻنية اﳌس ّ
ﻻ يكون اﻹشهار تضليليا وﻻ مضّرا بحماية
يجب أ ّ
الصحة العمومية .ويجب أن يقّدم الدواء أو اﳌنتوج بصفة
موضوعية ويشجع عﲆ حسن استعماله.
ويـ ـ ـجب أن يـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـرم أحـ ـ ـك ـ ـام م ـ ـق ـ ـرر ال ـ ـتسج ـ ـي ـ ـل وك ـ ـذا
اﻻستراتيجيات العﻼجية التي توصي بها الوزارة اﳌكلفة
بالصحة.
يمنع اﻹشهار لدواء ما عندما يكون الدواء محل إعادة
تقييم معّدل الفائدة بالنسبة للخطر.
يعلم مهنيو الصحة من طرف مستغل الدواء بإعادة
التقييم التي شرع فيها ﰲ إطار هذه الفقرة.
وي ـجب أن ت ـك ـون اﳌع ـل ـوم ـة اﳌق ـدم ـة ،ح ـيـنئـذ ،مـوافـقـة

مراقبة اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية
اﳌاّدة  : ٢٤1تخض ـ ـ ـع اﳌ ـ ـ ـواد الصيدﻻنيـ ـ ـ ـة وك ـ ـ ـذا
اﳌستـ ـل ـزم ـ ـات ال ـط ـب ـي ـ ـة ﳌراق ـبـ ـ ـة اﳌط ـاب ـقـ ـ ـة م ـ ـن ال ـه ـيئ ـ ـات
اﳌختصـ ـ ـة.
ال ـم ـاّدة  : ٢٤٢ﻻ ي ـمـك ـن ت ـس ـوي ـق أي م ـادة ص ـي ـدﻻن ـي ـة
تستـ ـع ـم ـل ﰲ ال ـطب ال ـبشري ج ـاه ـزة ل ـﻼست ـع ـم ـال ،وك ـذا أّي
مست ـ ـل ـ ـزم طـ ـبي إّﻻ إذا خضعت مسبـ ـقـ ـا لـ ـلـ ـمـ ـراقـ ـبـ ـة وثـ ـبـ ـتت
مطابقتها ﳌلف التسجيل أو اﳌصادقة.
اﳌاّدة  : ٢٤٣تت ـ ـوﱃ الوكالـ ـ ـة الوطني ـ ـة للمـ ـواد الصيدﻻنية
مراقبة اﳉودة والقيام باﳋبرة واليقظة وإحصاء اﻵثار غير
اﳌرغوب فيها اﳌترتبة عﲆ استعمال اﳌواد الصيدﻻنية
واﳌستلزمات الطبية.

للمعلومة التي قّدمتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية.

الفصل الثامن

يمنع اﻹشهار للمواد الصيدﻻنية والترويج لها ﲡاه

اﳌواد واﳌستحضرات السامة

اﳉمهور بكل الوسائل اﻹعﻼمية.
ﲤنع العّينة الطبية ﰲ اﻹشهار والترويج.
اﳌاّدة  : ٢٣٨يتوﱃ مهمة اﻹعﻼم العلمي وكذا اﻹشهار
للمواد الصيدﻻنية ،منتجو اﳌواد الصيدﻻنية والشركات
اﳌتـ ـخصص ـ ـ ـة ﰲ الـ ـتـ ـرقـ ـي ـ ـة الـ ـط ـبـ ـي ـة اﳋاضعـ ـ ـون ل ـلـقـان ـ ـون
اﳉزائـ ـري.
ي ـخضع اﻹع ـﻼم ال ـع ـل ـمي واﻹشه ـار ل ـل ـم ـواد الصي ـدﻻنـيـة
لترخيص من مصالح الوزارة اﳌكّلفة بالصحة.
اﳌاّدة  : ٢٣٩يجـوز كـذلك القـيام باﻹعـﻼم العلـمي وكذا
اﻹشهار للمواد الصيدﻻنية واﻷدوية ،ﻷغراض غير ترويجية
من طرف :
– اﳌؤسسات العمومية التي ترتبط مهامها بالصحة
العمومية وبالتكوين والبحث العلمي ﰲ مجال الصـحـة،
عندما تفرض ضرورات الصحة العمومية ذلك،
– اﳉمـ ـع ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع ال ـع ـل ـمي بسبب نشاط ـات ـه ـا
التكوينية،
– اﳉمعيات ذات الطابع اﻻجتماعي ،ﻻ سيما جمعيات
الـ ـدفـ ـاع عـ ـن اﳌستـ ـهـ ـلـ ـكﲔ بـ ـالـ ـنسبـ ـة ل ـنشاط ـات ـه ـا ﰲ م ـج ـال
التربية من أجل الصحة.

اﳌاّدة  : ٢٤٤تتضمن اﳌواد السامة ،ﰲ مفهوم هذا
القانون ،ﻻ سيما :
– اﳌواد اﳌخّدرة،
– اﳌواد اﳌؤثرة عقليا،
– اﳌواد اﳌسجلة ﰲ القائمة اﻷوﱃ والقائمة الثانية
للمواد واﳌستحضرات واﳌنتجات التي تتضمن أخطارا
عﲆ الصحة طبقا للتصنيف الدوﱄ.
اﳌاّدة  : ٢٤5يخضع ﳌراقبة إدارية وتقنية وأمنية
صة :
خا ّ
– إنتاج اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌخّدرة و/أو
اﳌؤثرة عقليا ،وصنعها وتوضيبها وﲢويلها واستيرادها
وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها
واقتناؤها وحيازتها،
– استـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـال الـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـاتـ ـ ـات أو أجـ ـ ـزاء الـ ـ ـن ـ ـب ـ ـات ـ ـات ذات
اﳋصائص اﳌخّدرة و/أو اﳌؤثرة عقليا.
ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
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الفصل التاسع

الفصل اﳊادي عشر

الصيدلية اﻻستشفائية

مخابر التحاليل

اﳌاّدة  : ٢٤٦يتعﹽيـن عﲆ اﳌؤسسات العمومية واﳋاصة

لـ ـلصحـ ـة أن تـ ـت ـوف ـر عﲆ صي ـدل ـي ـة استشف ـائ ـي ـة .وي ـخصص
نشاط الصيدلية اﻻستشفائية للمرضى الذين يعاﳉون ﰲ
هذه اﳌؤسسات.

اﳌاّدة  : ٢51يرخص ﳌخابر البيولوجيا الطبية ومخابر
التشريح اﳌرضي للخﻼيا ،دون سواها ،بالقيام بالفحوصات
ال ـ ـتي تساه ـ ـم ﰲ تشخ ـ ـيص اﻷم ـ ـراض الـ ـبشريـ ـة أو عـ ـﻼجـ ـهـ ـا أو
ال ـ ـوق ـ ـاي ـ ـة م ـ ـن ـ ـه ـ ـا أو ال ـ ـتي ت ـ ـب ـ ـّيـ ـن كـ ـل تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـر آخـ ـر ﰲ اﳊالـ ـة

ال ـمـاّدة  : ٢٤7يـض ـم ـن ص ـي ـ ـدل ـي ت ـسـيير الص ـيدل ـيـة
اﻻستشفائية.

الفيزيولوجية للمرضى.
ت ـ ـخص ال ـ ـف ـ ـح ـ ـوصات الـ ـبـ ـيـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـة ،عﲆ اﳋصوص،

الـماّدة  : ٢٤٨تتوﱃ الصيدلية اﻻستشفائية اﳌهام اﻵتية :

التخصصات البيولوجية القاعدية واﳌتمثلة ﰲ البيو -كيمياء

– ضم ـ ـ ـان ،م ـ ـ ـع م ـ ـ ـراع ـ ـ ـاة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـواع ـ ـ ـد الـ ـ ـتي ﲢكـ ـ ـم سيـ ـ ـر

وبـيـولـوجـيـا الـّدم وعـلـم الـطـفـيـلـيـات والـبـيـولـوجيا اﳌجهرية

اﳌؤسسة ،تسيير اﳌواد الصيدﻻنية واﻷدوية ومنتجات أو
جـ ـ ـه
مستـ ـلـ ـزم ـات ال ـتضم ـي ـد وك ـذا ال ـع ـت ـاد ال ـط ـبي اﳌعقم اﳌو ّ

لﻼستعمال ﰲ اﳌؤسسة ،وﲤوينها وﲢضيرها ومراقبتها
وتخزينها وحيازتها وتسليمها،
– القيام أو اﳌشاركة ﰲ كل عمل إعﻼمي حول هذه
اﳌواد الصيدﻻنية أو اﻷدوية أو العتاد أو اﻷشياء ،وكذا ﰲ كل
عمل ترقية حسن استعمالها واﳌساهمة ﰲ تقييمها،
– القيام أو اﳌشاركة ﰲ كل عمل من شأنه أن يساهم
ﰲ جودة وأمن اﳌعاﳉات والعﻼجات التي تدخل ﰲ مجال

وعلم اﳌناعة.
اﳌاّدة  : ٢5٢يرخص اﳊائزون عﲆ شهادة الدراسات
ال ـط ـب ـي ـة اﳌت ـخصصة ﰲ ال ـب ـي ـول ـوج ـيـا الـعـيـاديـة بـاستـغـﻼل
مخبر للتحاليل البيولوجية الطبية.
اﻷشخـ ـ ـ ـ ـاص اﳌذكـ ـ ـ ـ ـورون ﰲ الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـرة اﻷوﱃ أع ـ ـ ـ ـﻼه،
مسؤولـ ـون عﲆ مـ ـخـ ـابـ ـره ـم ،وك ـذا عﲆ نشاط ـه ـم ال ـذي ي ـجب
عليهم ﳑارسته شخصيا وفعليا ،ضمن الشروط اﶈددة
عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢5٣يرخص اﳊائز عﲆ شهادة الدراسات الطبية

نشاطها،
– ت ـ ـط ـ ـبـ ـيـ ـ ـق قـ ـواعـ ـ ـد اﳌمـ ـارسـ ـات اﳊسن ـ ـة لـ ـلصيـ ـدل ـ ـ ـة
اﻻستشفائية التي يحددها الوزير اﳌكّلف بالصحة.
الفصل العاشر
الصيدلية
اﳌاّدة  : ٢٤٩الصيدلية هي اﳌؤسسة اﳌخصصة لصرف
اﳌواد الصي ـدﻻن ـي ـة واﳌست ـل ـزم ـات الـطـبـيـة بـالـتـجـزئـة وكـذا
ت ـن ـف ـي ـذ مستـحضرات وصفـيـة وصيـدﻻنـيـة .كـمـا يـمـكـنـهـا أن
تضم ـن ،بصف ـة ث ـان ـوي ـة ،ال ـت ـوزي ـع ب ـال ـت ـج ـزئ ـة ل ـل ـمـواد شبـه
الصيدﻻنية.
الصيدﱄ هو اﳌالك واﳌسير الوحيد للمحل التجاري
للصيدلية التي يمتلكها.
ﲢدد قائمة اﳌواد واﳌستلزمات الطبية عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢50يمكن أن يساعد الصيدﱄ صيدﱄ مساعد
أو عّدة صيادلة مساعدين .ويمارس الصيدﱄ اﳌساعد ،ﲢت
مسؤوليته ،نشاطاته الصيدﻻنية.
ﲢّدد شروط ﳑارسة م ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـة الصي ـ ـ ـ ـدﱄ والصيـ ـ ـ ـدﱄ
اﳌساعد وكيفيات تنظيمها ،عن طريق التنظيم.

اﳌت ـخصصة ﰲ أح ـد ال ـت ـخصصات ال ـب ـي ـول ـوج ـي ـة ال ـقـاعـديـة،
ب ـاست ـغ ـﻼل م ـخ ـب ـر ل ـل ـت ـح ـال ـي ـل ال ـب ـيـولـوجـيـة الـطـبـيـة ضمـن
الشروط اﶈددة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢5٤يمكن أن تختص بتنفيذ أعمال بيولوجية
تتطلب تأهيﻼ خاصا أو اللجوء إﱃ مواد تشكل خطرا خاصا
أو إﱃ ت ـ ـق ـ ـن ـ ـي ـ ـات جـ ـد خـ ـاصة ،مـ ـخـ ـابـ ـر تستـ ـج ـيب ل ـلشروط
التقنية ومقاييس الصحة ﰲ هذا اﳌجال.
المـاّدة  : ٢55يخـضـع إنشاء كل مخبر تحاليل طبية
واستغﻼله لترخيص من الوزير اﳌكّلف بالصحة.
ﲢدد شروط وك ـي ـف ـي ـات إنشاء اﳌخ ـاب ـر واست ـغ ـﻼلـهـا،
وكذا أعمالها وأصناف اﳌستخدمﲔ اﳌؤهلﲔ للقيام بهذه
اﻷعمال ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢5٦تتوﱃ اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكّلفة
بالصحة مراقبة نوعية اﳌخابر طبقا لﻺجراءات واﳌقاييس
اﳌعمول بها ﰲ هذا اﳌجال.
اﳌاّدة  : ٢57يمنع ﲢويل العّيـنات البيولوجية اﳌتعلقة
بالتحاليل اﳌتخصصة ،باستثناء اﳊاﻻت ،وحسب الشروط
والكيفيات اﶈددة عن طريق التنظيم.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ

الفصل الثاني عشر
هياكل الدم
اﳌاّدة  : ٢5٨تتوﱃ هياكل صحية عمومية جمع الدم،
طبقا للمعايير اﳌطلوبة ﰲ مجال نشاط نقل الّدم.
تكّلف الهياكل اﳌذكورة ﰲ الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه ،بجمع
وتـ ـقسيـ ـم ومـ ـراقـ ـبـ ـة وحـ ـفـ ـظ وتـ ـوزيـ ـع الـ ـدم ومـ ـواد الـ ـدم غـ ـي ـر
الثابتة.
اﳌاّدة  : ٢5٩نشاط نقل الدم هو نشاط طبي يتمثل ﰲ :
– ﲢضير مواد الّدم،
– ﲢليل الّدم اﳌتبرع به وتصنيفه،
– حفظ وتوزيع الّدم ومشتقاته.
اﳌاّدة  : ٢٦0يـ ـجـ ـ ـب أن يـ ـتـ ـم نشاط نـ ـقـ ـل الـ ـّدم ط ـب ـق ـا
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـارسات اﳊسن ـ ـ ـة ﰲ مـ ـ ـجـ ـ ـال اﳉمـ ـ ـع والـ ـ ـتـ ـ ـحضيـ ـ ـر
وال ـ ـتصن ـ ـي ـ ـف وال ـ ـت ـ ـخ ـ ـزي ـ ـن وال ـ ـت ـ ـوزي ـ ـع قصد تسل ـ ـيـ ـم مـ ـواد
تستجيب ﳌقاييس اﳉودة اﳌطلوبة ،كما هي محّددة ﰲ
التنظيم اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : ٢٦1يجب مراقبة الّدم الذي يتم نزعه قصد
البحث عن عدم وجود عوامل مسّببة لﻸمراض أو العدوى.
وي ـخضع ،وج ـوب ـا ،ﻻخ ـت ـب ـارات ب ـغ ـرض ضم ـان اﳌطـابـقـة ﰲ
مجال نقل الدم.
اﳌاّدة  : ٢٦٢تتوﱃ الدولة ترقية إنتاج مشتقات الدم
ودعمه.
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– اﳋريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي،
– اﳌصالح اﳋارجية التابعة للقطاع اﳌكلف بالصحة،
– خـ ـ ـدمـ ـ ـة ع ـ ـم ـ ـوم ـ ـي ـ ـة ل ـ ـلصح ـ ـة تضم ـ ـن ـ ـه ـ ـا اﳌؤسسات
العمومية واﳌؤسسات اﳋاصة اﳌكّلفة بهذه اﳌهمة،
– قطاع خاص للصحة،
– ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ال ـ ـق ـ ـط ـ ـاعي اﳌشت ـ ـرك ﰲ تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ السيـ ـاسة
الوطنية للصحة،
– التكامل بﲔ القطاع العمومي والقطاع اﳋاص ﰲ
مجال اﳋدمات الصحية،
– تكامل نشاطات الوقاية والعﻼج وإعادة التأهيل ﰲ
جانبها الطبي واﻻجتماعي،
– مساعي تشخيصية وعﻼجية ترتكز عﲆ اتفاقات
ذات فائدة طبية فعلية مقيمة ومحينة بانتظام،
– تنظيم وترقية التكوين والبحث ﰲ علوم الصحة،
– مساهمة اﳊركة اﳉمعوية والتعاضدية.
– شبكات العﻼج.
اﳌاّدة  : ٢٦٦تتوﱃ اﳌنظومة الوطنية للصحة التكفل
باﻷحواض السكانية ،عبر انتشار القطاع العمومي للصحة
عﲆ كامل التراب الوطني ،مع اﻷخذ ﰲ اﳊسبان تسلسل
الـ ـعـ ـﻼج وتـ ـكـ ـامـ ـل نشاطـ ـات اﳌؤسسات اﳌنـ ـظـ ـمـ ـة ﰲ شك ـل
شبكة أو ﰲ أي شكل آخر من أشكال التعاون.
وتـ ـكـ ـون مـ ـهـ ـيـ ـكـ ـلـ ـة حـ ـول مؤسسات وهـ ـيـ ـاكـ ـل صحـ ـيـ ـة
ع ـ ـم ـ ـوم ـ ـي ـ ـة وخ ـ ـاصة وكـ ـل مؤسسة أخـ ـرى تساهـ ـم ﰲ صحـ ـة

توضح كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

اﻷشخاص.

الماّدة  : ٢٦٣يم ـنع ك ـل نشـ ـاط م ـرب ـح يتـع ـلق بـالـ ـّدم

اﳌاّدة  : ٢٦7تتمثل مهام اﳌصالح اﳋارجية التابعة
للوزارة اﳌكّلفة بالصحة ،عﲆ اﳋصوص ،ﰲ توزيع اﳌوارد

اﳌاّدة  : ٢٦٤تنشأ وكالة وطنية للدم تكّلف بضمان
خدمة عمومية ﰲ مجال متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية

وت ـ ـنسي ـ ـق ب ـ ـرامج الصّح ـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة واﳉهـ ـويـ ـة واﶈلـ ـيـ ـة

البشري أو البﻼزما أو مشتقاتهما.

للدم ،ومراقبة ،وترقية التبرع بالدم ،واحترام اﳌمارسات
اﳊسنة اﳌتعلقة باستعمال الدم.
ﲢدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها ،عن طريق

ومتابعتها وتنفيذها .وتتخذ أيضا كل التدابير التي من
شأنها تأطير النشاطات ﰲ مجال الصحة.
يحّدد تنظيم اﳌصالح اﳋارجية ومهامها وسيرها عن
طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢٦٨تهدف شبكات العﻼج إﱃ ﲢقيق تكفل
أفضل ب ـ ـاﳌريض واست ـ ـم ـ ـراري ـ ـة ال ـ ـع ـ ـﻼج وك ـ ـذا تـ ـقـ ـدﱘ عـ ـﻼج

التنظيم.
الباب السادس
تنظيم اﳌنظومة الوطنية للصحة وﲤويلها
الفصل اﻷول
تنظيم اﳌنظـومة الوطنية للصحة
اﳌاّدة  : ٢٦5يرتكز تنظيم اﳌنظومة الوطنية للصحة،
ﻻ سيما عﲆ ما يأتي :

جواري ذي جودة من أجل ضمان تسهيل اﳊصول عﲆ العﻼج
والعدالة ﰲ مجال الصحة.
ي ـ ـم ـ ـك ـ ـن شب ـ ـك ـ ـات الـ ـعـ ـﻼج إشراك هـ ـيـ ـاكـ ـل ومؤسسات
الصح ـ ـة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـوم ـ ـيـ ـة واﳋاصة ومـ ـهـ ـنـ ـيي الصحـ ـة اﻵخـ ـريـ ـن
وهـ ـ ـيئ ـ ـات ذات ط ـ ـاب ـ ـع صحي أو اج ـ ـت ـ ـم ـ ـاعي ضم ـ ـن الشروط
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٣١6أدناه.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
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الفصل الثاني

اﳌكّلف بالصحة التي تتوفر ،ﻻ سيما عﲆ وسائل عﻼجية

اﳋريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي

طبيعية أو عناصر حموية أو حقول وحل عﻼجي أو نباتات

اﳌاّدة  : ٢٦٩تهدف اﳋريطة الصحية إﱃ ما يأتي :
– الـ ـتـ ـن ـبؤ ب ـال ـت ـط ـورات الضروري ـة م ـن أج ـل ت ـك ـي ـي ـف
عروض العﻼج،

بحرية أو شروط مناخية مواتية للعﻼج الشاﰲ والوقائي.
اﳌاّدة  : ٢75تعد هياكل ذات طابع صحي وتسّمـى
“مراكز إعادة التأهيل” ،الهياكل اﳌعتمدة من طرف الوزير
اﳌكـ ـّلـ ـف بـ ـالصحـ ـة الـ ـتي تضمـ ـن خـ ـدمـ ـات الـ ـف ـحص وال ـع ـﻼج

– التلبية القصوى ﻻحتياجات الصحة،
– ﲢديد تنظيم منظومة العﻼج،
– ﲢديد شروط ربط مؤسسات الصحة بالشبكة،
– ضم ـ ـان اﳊصول عﲆ ال ـ ـع ـ ـﻼج ـ ـات ﰲ كـ ـل نـ ـقـ ـطـ ـة مـ ـن
التراب الوطني وﲢسينها.
اﳌاّدة  : ٢70ﲢّدد اﳋريطة الصحية مقاييس التغطية
الصحية وتضبط الوسائل الواجب تعبئتها عﲆ اﳌستوى
الوطني واﳉهوي ،مع اﻷخذ ﰲ اﳊسبان ،ﻻ سيما اﳊوض
السك ـ ـاني واﳋصائص ال ـ ـوب ـ ـائ ـ ـي ـ ـة والصح ـ ـي ـ ـة واﳉغـ ـرافـ ـيـ ـة
وال ـدي ـم ـوغ ـراف ـي ـة واﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة واﻻق ـتصادي ـة ،قصد ضمـان
توزيع عادل للعﻼجات الصحية.
تـ ـعـ ـّد اﳋريـ ـط ـة الصح ـي ـة وت ـق ـّيـ ـم وﲢّي ـ ـن دوري ـا ،وف ـق

كيفيات ﲢّدد عن طريق التنظيم.

اﳌاّدة  : ٢71يهدف مخ ّ
حي إﱃ تفعيل
طط التنظيم الص ّ

تكييف وتكامل عروض العﻼج وكذا التعاون ،ﻻ سيما بﲔ
سسات وهياكل الصحة.
مؤ ّ

اﳋاص بإعادة التأهيل الوظيفي البدني أو العقﲇ.
اﳌاّدة  : ٢7٦تخضع هياكل ومؤسسات الصحة أو ذات
ال ـط ـاب ـع الصحي غ ـي ـر ال ـت ـاب ـع ـة ل ـوزارة الصح ـة ،ل ـل ـتـرخـيص
واﳌراقبة التقنية من الوزير اﳌكّلف بالصحة وفق كيفيات
ﲢدد عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢77ي ـع ـد تـنظ ـي ـم م ـص ـالح ال ـصحة وس ـي ـرها
وتقييمها من اختصاص وسلطة الوزير اﳌكّلف بالصحة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢7٨تكون نشاطات التكوين واستغﻼل الهياكل
البيداغوجية ﳌؤسسات الصحة العمومية محل اتفاقيات
بﲔ الوزير اﳌكلف بالصحة والقطاعات اﻷخرى.
ال ـمـ ـاّدة  : ٢7٩تـك ـ ـ ـ ـ ـون اﻷم ـ ـ ـﻼك العق ـ ـاري ـ ـ ـة لله ـياكـ ـ ـ ـ ـل
واﳌؤسسات العمومية للصحة غير قابلة للتصرف فيها
وغير قابلة للتقادم والحجز ،طبقا للتشريع المعمول به،
ﻻ سيما قانون اﻷمﻼك الوطنية.
القسم اﻷول

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

سسات الصحة
مهام هياكل ومؤ ّ

الفصل الثالث
هياكل ومؤسسات الصحة
اﳌاّدة  : ٢7٢يتّم إنشاء مختلف هياكل ومؤسسات
الصحة وكذا اﳌؤسسات التي تساهم ﰲ الصحة وهيئات

اﳌاّدة  : ٢٨0تكون هياكل ومؤسسات الصحة ﰲ متناول
جـ ـمـ ـيـ ـع اﳌواطـ ـنﲔ .وﲤارس مـ ـهـ ـام ـه ـا ضم ـن اح ـت ـرام ح ـق ـوق
اﳌرضى.

ال ـدع ـم وف ـق ـا ل ـﻼح ـت ـي ـاج ـات الصح ـيـة لـلـمـواطـنﲔ وضرورات

اﳌاّدة  : ٢٨1تضمن هياكل ومؤسسات الصحة ،لفائدة
كل اﳌواطنﲔ ،تقدﱘ عﻼجات أولية وثانوية وذات اﳌستوى

النواحي من التراب الوطني واﳌقاييس اﶈّددة ﰲ إطار

العاﱄ وكذا اﻻستعجاﻻت ،حسب مخطط تنظيمي محدد عن

اﳋريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي.

طريق التنظيم.

ال ـت ـن ـم ـي ـة واﳌم ـي ـزات اﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة واﻻقـتصاديـة ﳌخـتـلـف

ﲢـ ـ ـّدد مه ـ ـام مختلـ ـ ـف هياك ـ ـ ـل ومؤسسـ ـ ـات الصحـ ـ ـة
وتنظيمها وسيرها ،عن طريق التنظيم.

كـ ـمـ ـا يـ ـمـ ـكـ ـن هـ ـيـ ـاكـ ـل ومؤسسات الصحـ ـة الـ ـع ـم ـوم ـي ـة
واﳋاصة أن تتوﱃ تقدﱘ :

ي
اﳌاّدة  : ٢7٣يخضع إنجاز وإنشاء وفتح واستغﻼل أ ّ

– عﻼجات باﳌنزل،

هيكل أو مؤسسة صحية أو ذات طابع صحي ،وتوسيعها

– استشفاء باﳌنزل،

وﲢويلها وتغيير تخصيصها وغلقها اﳌؤقت أو النهائي،

– عﻼجات تلطيفية.

لترخيص من الوزير اﳌكلّف بالصحة.
اﳌاّدة  : ٢7٤يمكن أن تعّد هياكل ذات طابع صحي
وتسمى “مراكز عﻼج” ،الهياكل اﳌعتمدة من طرف الوزير

ﲢدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق أح ـك ـام ه ـذه اﳌادة ع ـن ط ـريـق
التنظيم.
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الماّدة  : ٢٨٢يمكن الهياكل والمؤسسات العمومية
للصحة أن تضمن نشاطات التكوين لكل أسﻼك مهنيي

سسة تضمن
اﳌاّدة  : ٢٩0يتعّيـن عﲆ كل هيكل ومؤ ّ
خدمة عمومية صحية ،إعداد مشروع اﳌؤسسة ومخطط

الصحة.

مسعـ ـ ـى اﳉودة ال ـ ـل ـ ـذي ـ ـن ي ـ ـجب أن ي ـ ـن ـ ـدرج ـ ـا ضم ـ ـن اﻷه ـ ـداف

ويمكن إنشاء مخابر بحث عﲆ مستواها ﰲ إطار
برنامج البحث ﰲ مجال الصحة.
كما يمكن أن تضمن الهياكل واﳌؤسسات اﳋاصة
لـ ـلصحـ ـة ،ع ـن ـد اﻻق ـتضاء ،نشاط ـات ال ـت ـك ـوي ـن شب ـه ال ـط ـبي،
حسب كيفيات ﲢدد عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢٨٣ال ـع ـﻼج ـات ال ـق ـاع ـدي ـة أو اﻷول ـيـة هي كـل
خ ـدم ـات ال ـوق ـاي ـة وال ـت ـرقـيـة الصحـيـة والـعـﻼجـات اﻷساسيـة
وإع ـ ـادة ال ـ ـتأه ـ ـي ـ ـل ال ـ ـتي تست ـ ـج ـ ـيب لـ ـلـ ـحـ ـاجـ ـيـ ـات الصحـ ـيـ ـة
لﻸشخ ـ ـ ـ ـ ـاص .وﲤّث ـ ـ ـ ـ ـل اﳌست ـ ـ ـ ـ ـوى اﻷول ﳌسار الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـﻼج ﰲ
اﳌنظومة الوطنية للصحة ويجب تقريبها ،قدر اﻹمكان،
من أماكن العيش والتعليم والتكوين والعمل.
اﳌاّدة  : ٢٨٤العﻼجات الثانوية هي مجمل اﳋدمات
ال ـتشخ ـيصي ـة وال ـع ـﻼج ـي ـة اﳌت ـخصصة اﳌق ـدم ـة ﰲ ه ـي ـاك ـل
سسات الصحة.
ومؤ ّ
اﳌاّدة  : ٢٨5العﻼجات ذات اﳌستوى العاﱄ هي مجموع
اﳋدمات التشخيصية والعﻼجية عالية التخصص اﳌقدمة
سسات الصحة.
ﰲ هياكل ومؤ ّ
ال ـماّدة  : ٢٨٦ت ـه ـدف ع ـﻼج ـات ال ـرعـ ـاي ـة الـتـ ـلط ـيـفـية
إﱃ التخفيف من ألم اﳌريض والتقليل من معاناته النفسية
ومنحه اﳌرافقة الضرورية طبقا ﻷحكام هذا القانون.
اﳌاّدة  : ٢٨7يتّم ضمان الرعاية التلطيفية عﲆ مستوى

سسات الصّح ـة وب ـال ـم ـن ـزل وفي ال ـمؤسسات
هـ ـيـ ـاكـ ـل ومؤ ّ
ذات الـ ـطـ ـابـ ـع الصحي أو اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاعي الـ ـتـ ـابـ ـعـ ـة لـ ـلـ ـق ـط ـاع ـات

الوطنية أو اﳉهوية أو اﶈلية ﰲ مجال تنمية الصحة.
اﳌاّدة  : ٢٩1تلزم الهياكل واﳌؤسسات العمومية للصحة
واﳌؤسسات اﳋاصة لـ ـلصحـ ـة اﳌوكـ ـلـ ـة لـ ـهـ ـا مـ ـهـ ـمـ ـة اﳋدم ـة
الـ ـعـ ـمـ ـوم ـي ـة ،بضم ـان ال ـت ـك ـ ّف ـل ال ـط ـبي ب ـاﻷشخ ـاص ﰲ وضع
صعب اﳌذكورين ﰲ اﳌادة  88أعﻼه ،عﲆ مستوى هياكلها
سسات ذات الطابع الصحي واﻻجتماعي
وباﳌنزل وﰲ اﳌؤ ّ

ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـق ـط ـاع ـات اﻷخ ـرى ،ﻻسي ـم ـا ت ـلك ال ـت ـاب ـعـة لـقـطـاع
التضامن الوطني.
ال ـماّدة  : ٢٩٢يتع ـّيـن ع ـلـى الـهـياك ـل وال ـمؤسـس ـات
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـوم ـ ـ ـي ـ ـ ـة واﳋـ ـاصة ل ـ ـ ـلصحـ ـ ـة إع ـداد مـ ـ ـلـف ط ـبي وح ـيـد

معلوماتي لكل مريض وﲢيينه .ويجب عليها اﳊفاظ عﲆ
سّرية اﳌعلومات التي ﰲ حوزتها.
ويـ ـ ـتـ ـ ـعﲔ عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـا ،زيـ ـ ـادة عﲆ ذلك ،ضمـ ـ ـان تسي ـ ـي ـ ـر
اﻷرشيف الطبي واﶈافظة عليه.
اﳌاّدة  : ٢٩٣يتعﲔ عﲆ الهياكل واﳌؤسسات العمومية
واﳋاصة ل ـلصح ـة أيضا ت ـب ـل ـي ـغ اﳌصال ـح الصح ـي ـة اﳌعـنـيـة
باﳌعلومات الضرورية بغرض التحقيقات الوبائية أو إعداد
إحصائيات صحية.
اﳌاّدة  : ٢٩٤ت ـل ـزم الـهـيـاكـل واﳌؤسسات الـعـمـومـيـة
واﳋاصة ل ـ ـلصح ـ ـة ب ـ ـال ـ ـتصري ـ ـح ب ـ ـال ـ ـوﻻدات والـ ـوفـ ـيـ ـات إﱃ
اﳌصالح اﳌختصة للبلدية.
اﳌاّدة  : ٢٩5يجب عﲆ الهياكل واﳌؤسسات العمومية
واﳋاصة للصحة ضمان النظام واﻻنضباط واﻷمن داخلها.

اﻷخرى ،ﻻ سيما تلك التابعة للقطاع اﳌكلّف بالتضامن

ال ـم ـاّدة  : ٢٩٦يتع ـ ـ ـّيـن ع ـﲆ الهيـ ـاك ـ ـ ـل واﳌؤسس ـ ـ ـ ـات

ال ـوط ـني وف ـق الشروط وال ـك ـي ـف ـي ـات ال ـتي يـحـددهـا الـوزيـر

العمومية واﳋاصة للصحة وكذا كل مهنيي الصحة الذين

المكلف بالصحة.

يمارسون بصفة حرة ،اكتتاب تأمﲔ يغطي مسؤوليتهم

اﳌاّدة  : ٢٨٨يمكن كذلك أن تتوﱃ هياكل ومؤسسات

اﳌدنية واﳌهنية ﲡاه مرضاهم وﲡاه الغير.

الصحة اﳌشاركة ﰲ منظومة اﻻستعجال التي يتم وضعها،
ﻻ سيما ﰲ إطار مخطط تنظيم النجدة أو ﰲ حالة وباء.
ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني
واجبات هياكل ومؤسسات الصحة
ال ـماّدة  : ٢٨٩يتعـّي ـن ع ـلى ال ـه ـياك ـل والـمـؤسسـ ـات
ال ـع ـمـوم ـي ـ ـ ـ ـة واﳋـاص ـ ـة ل ـلصح ـ ـة والصي ـدل ـي ـ ـ ـات ال ـع ـمـوم ـي ـ ـ ـة
واﳋـاصة ضمان خدمة اﳌناوبة طبقا للكيفيـات اﶈـّددة عن
طريق التنظيم.

القسم الثالث
القانون اﻷساسي للمؤسسة العمومية للصحة
اﳌاّدة  : ٢٩7اﳌؤسسة العمومية للصحة هي مؤسسة
عـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة ذات تسيـ ـيـ ـر خـ ـاص وذات طـ ـابـ ـع صحي تـ ـتـ ـم ـت ـع
بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ.
وتـ ـتـ ـمـ ـث ـل م ـه ـم ـت ـه ـا ﰲ ضم ـان وت ـط ـوي ـر وت ـرق ـي ـة ك ـل
نشاطات الصحة.
ك ـم ـا ي ـم ـك ـن ـه ـا ضم ـان نشاط ـات ال ـت ـك ـوي ـن والـبـحث ﰲ
مجال الصحة.
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ويمكنها أن تطّور كل النشاطات الثانوية ذات الصلة
ﲟهامها ،عن طريق اتفاقية.
يـ ـ ـحـ ـ ـّدد الـ ـ ـقـ ـ ـانـ ـ ـون اﻷساسي الـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـوذجي لـ ـ ـل ـ ـمؤّسسة

العمومية للصحة عن طريق التنظيم.

اﳌاّدة  : ٢٩٨تتمثل مختلف اﳌؤسسات العمومية
للصحة ،ﻻسيما فيما يأتي :

ﲢدد ال ـ ـع ـ ـق ـ ـود اﳌذكـ ـورة ﰲ الـ ـفـ ـقـ ـرة أعـ ـﻼه ،الـ ـتـ ـزامـ ـات
الهياكل واﳌؤسسات العمومية للصحة وتنص عﲆ الوسائل
الضرورية ﻹنجاز اﻷهداف اﳌسطرة ﰲ اﳌخطط الوطني
للتنظيم الصحي.
يتعّيـن عﲆ كل هيكل ومؤسسة عمومية للصحة إعداد

عقود ومشاريع مصالح ﰲ إطار مشروع اﳌؤسسة.

– اﳌركز اﻻستشفائي اﳉامعي،

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

– اﳌؤسسة اﻻستشفائية اﳌتخصصة،

اﳌاّدة  : ٣0٢تخضع اﳌؤسسة العمومية للصحة ﰲ

– اﳌقاطعة الصحية،
– مؤسسة اﻹعانة الطبية اﳌستعجلة.

مجال التسيير اﳌاﱄ واﶈاسبي ﳌا يأتي :
– اﶈاسبة العمومية بالنسبة لنفقات اﳌستخدمﲔ،

ﲢدد ك ـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـات إنشاء هـ ـ ـذه اﳌؤسسات ومـ ـ ـهـ ـ ـامـ ـ ـهـ ـ ـا

– النظام اﶈاسبي اﳌاﱄ اﳌنصوص عليه ﰲ القانون

وت ـن ـظ ـي ـم ـه ـا وسي ـره ـا وك ـذا م ـعـايـيـر تصنـيـفـهـا ،عـن طـريـق

رقم  ١١-٠7اﳌؤّرخ ﰲ  ١٥ذي القعدة عام  ١٤28اﳌوافق 2٥
نوفمبر سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،بالنسبة للنفقات اﻷخرى.

اﳌاّدة  : ٢٩٩تسري أحكام القانون اﻷساسي العام
ل ـل ـوظ ـي ـف ـة الـعـمـومـيـة عﲆ مستـخـدمي اﳌؤسسة الـعـمـومـيـة

يسن ـ ـد مسك م ـ ـح ـ ـاسبـ ـة اﳌؤّسسة إﱃ عـ ـون مـ ـحـ ـاسب

التنظيم.

للصحة.
ال ـم ـاّدة  : ٣00ت ـسـج ـل س ـنـوي ـا اﻻعـت ـم ـادات الـمـالية
الضرورية لتأدية مهام المؤسسة العمومية للصحة في
ميزانية الدولة.
تتأتى اﳌوارد اﳌالية للمؤسسة العمومية للصحة،
عﲆ اﳋصوص ﳑا يأتي :
جلة ﰲ ميزانية الدولة،
– اﻹعانات اﳌس ّ
– مساهـ ـمـ ـات هـ ـيئـ ـات الضمـ ـان اﻻج ـت ـم ـاعي ط ـب ـق ـا
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– اﻹيرادات الناﲡة عن كل النشاطات ذات الصلة
ﲟهامها التي تقوم بها اﳌؤسسة لفائدة الهيئات والهياكل

يعّينه الوزير اﳌكّلف باﳌالية.

سسة العمومية للصحة ،ﰲ
اﳌاّدة  : ٣0٣تخضع اﳌؤ ّ

مجال مراقبة النفقات طبقا للتنظيم والتشريع اﳌعمول
بهما ،إﱃ ما يأتي :
– اﳌراقب ـ ـ ـ ـة اﳌالي ـ ـ ـة اﳌسبقـ ـ ـ ـة بالنسب ـ ـ ـة لنفقـ ـ ـ ـ ـ ـات
اﳌستـ ـخـ ـدمﲔ اﳌسيـ ـريـ ـن ﲟوجب الـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي ال ـع ـام
للوظيفة العمومية،
– اﳌراقبة اﳌالية البعدية بالنسبة للنفقات اﻷخرى.
اﳌاّدة  : ٣0٤يتوﱃ تدقيق حسابات اﳌؤسسة العمومية
للصحة والتصديق عليها محافظ حسابات يعّي ـنه الوزير
اﳌكلف باﳌالية باﻻشتراك مع الوزير اﳌكلف بالصحة.

العمومية واﳋاصة ﰲ إطار تعاقدي،

القسم الرابع

– اﻹيرادات الناﲡة عن اﳋدمات العﻼجية اﳌقّدمة
لﻸشخـ ـاص اﻷجـ ـانب غـ ـيـ ـر اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـديـ ـن ﰲ مـ ـج ـال الضم ـان
اﻻجتماعي،
– ت ـ ـع ـ ـويضات ال ـ ـتأم ـ ـي ـ ـن ـ ـات اﻻقـ ـتصاديـ ـة بـ ـعـ ـنـ ـوان
اﻷضرار اﳉسدية،
– الهبات والوصايا،
– ك ـ ـل اﻹي ـ ـرادات اﻷخ ـ ـرى اﳌت ـ ـع ـ ـل ـ ـق ـ ـة ب ـ ـنشاط ـ ـاتـ ـهـ ـا
الثانوية.

الهياكل واﳌؤسسات اﳋاصة للصحة
سسات اﳋاصة للصحة هي
اﳌاّدة  : ٣05الهياكل واﳌؤ ّ

ه ـ ـي ـ ـاك ـ ـل است ـ ـكشاف و/أو ع ـ ـﻼج واستشف ـ ـاء فـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق
بالصحة البشرية.

اﳌاّدة  : ٣0٦يج ـ ـ ـب أن يستجـ ـ ـيب إنش ـ ـ ـاء الهياك ـ ـ ـ ـل
واﳌؤسسات اﳋاصة ل ـ ـ ـلصح ـ ـ ـة ،ل ـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـايـ ـ ـيس اﶈددة ﰲ
اﳋريطة الصحية ولﻸولويات اﶈددة ﰲ مخطط التنظيم
الصحي.

اﳌاّدة  : ٣01يتـ ـ ـ ـم ﲤويـ ـ ـ ـ ـ ـل نشاطـ ـ ـ ـات اﳌؤسـ ـ ـ ـ ـسات
العمومية للصحة عﲆ أساس عقود أهداف ونجاعة تصادق

ال ـت ـق ـن ـي ـة لـلـتـنصيب والسيـر الـتي يـحـددهـا الـوزيـر اﳌكـلـف

عليها اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة بالصحة.

بالصحة.

ويجب أن تستوﰲ هذه الهياكل واﳌؤسسات الشروط
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اﳌاّدة  : ٣07يخضع إنجاز وفتح واستغﻼل وتوسيع

تهدف مهمة اﳋدمة العمومية اﳌسندة بصفة مؤقتة

سسة
ونقل وغلق وﲢويل كﲇ أو جزئي لكل هيكل أو مؤ ّ

وظ ـ ـرفـ ـيـ ـة إﱃ الـ ـهـ ـيـ ـاكـ ـل واﳌؤسسات اﳋاصة لـ ـلصحـ ـة ،إﱃ

صة للصحة وكذا ﲡمعها ،إﱃ ترخيص من الوزير اﳌكلّف
خا ّ
بالصحة.
كما يخضع إﱃ الترخيص من الوزير اﳌكلف بالصحة
اقتناء كل ﲡهيز صحي يخضع تنصيبه واستغﻼله ﳌراقبة

اﳌساواة ﰲ اﳊصول عﲆ العﻼج بضمان تغطية صحية
بشكل دائم ﰲ اﳌناطق التي تكون فيها التغطية الصحية
غير كافية ،وذلك عﲆ أساس تنفيذ برامج وطنية وجهوية
للصحة.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

ص احترام اﳌقاييس التقنية واﳌمارسة ،وكذا
مسبقة تخ ّ
صة.
النشاطات اﳋاضعة ﳌقاييس أو أحكام خا ّ
اﳌاّدة  : ٣0٨يتّم ضمان نشاطات الصحة التي يمارسها،

بصفة خاصة ،مهنيو الصحة ﻻسيما ﰲ :

– اﳌؤسسات اﻻستشفائية اﳋاصة،
سسات اﳋاصة للعﻼج و/أو التشخيص،
– اﳌؤ ّ
– هياكل اﳌمارسة الفردية،

اﳌاّدة  : ٣1٢تسي ـ ـ ـر اتفاقي ـ ـات مبرمـ ـ ـة مـ ـ ـ ـع الـ ـ ـوزارة
اﳌكلفة بالصحة ،النفقات اﳌتعلّقة بالعﻼجات التي تقّدمها
الـ ـهـ ـيـ ـاكـ ـل واﳌؤّسسات اﳋاصة لـ ـلصحـ ـة اﳌوكـ ـل ـة ل ـه ـا م ـه ـام

اﳋدمة العمومية.

اﳌاّدة  : ٣1٣يجب عﲆ الهياكل واﳌؤسسات اﳋاصة
ل ـ ـلصح ـ ـة أن ﲢت ـ ـرم ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم ﰲ م ـ ـج ـ ـال إعـ ـﻼم اﳉمـ ـهـ ـور
واﻷسعار اﳌتعلّقة بالنشاط العﻼجي.

– هياكل اﳌمارسة اﳉماعية،

اﳌاّدة  : ٣1٤يمك ـ ـ ـ ـ ـن الس ـ ـحـ ـ ـ ـب اﳌـ ـ ـ ـؤقـ ـ ـ ـت أو النـ ـ ـ ـهائي

– الصيدليات واﳌؤسسات الصيدﻻنية،

لترخيص اﻻستغﻼل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ٣٠7أعﻼه،

– مخابر التحاليل الطبية،

عند :

– الهياكل اﳌعتمدة للنقل الصحي.
اﳌاّدة  : ٣0٩ي ـمك ـ ـ ـ ـ ـ ـن إنـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـاء أو اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـﻼل ال ـهـي ـاكـ ـل
واﳌؤسسات اﳋاصة للصحة من طرف أي شخص طبيعي
أو معنوي ،ﻻ سيما التعاضديات اﻻجتماعية.
ﲢّدد شروط وكـ ـي ـف ـي ـات است ـغ ـﻼل م ـخ ـت ـل ـف ال ـه ـي ـاك ـل
واﳌؤسسات اﳋاصة لـ ـلصحـ ـة وت ـن ـظ ـي ـم وسي ـر نشاط ـات ـه ـا
حّية ،عن طريق التنظيم.
الص ّ
اﳌاّدة  : ٣10تخ ـ ـ ـضع الهي ـ ـ ـ ـاكل واﳌـ ـ ـ ـؤسـ ـسات اﳋـاصة
لـ ـلصحـ ـة ﳌراقـ ـبـ ـة وتـ ـقـ ـيـ ـي ـم اﳌصال ـح وال ـه ـيئ ـات اﳌخ ـتصة
للوزارة اﳌكلّفة بالصحة ،دون اﳌساس باﳌراقبات اﻷخرى
الـ ـتي ﲤارسهـ ـا اﳌصالـ ـح واﻷجـ ـهـ ـزة اﳌؤهـ ـلـ ـة اﻷخـ ـرى طـ ـب ـق ـا

– عـ ـدم احترام الشروط التنظيم ـ ـية التقني ـ ـ ـ ـة للتسيير،
– م ـع ـاي ـن ـة م ـخ ـال ـف ـات ال ـق ـوانﲔ واﻷن ـظـمـة ﰲ الـهـيـاكـل
صة للصحة،
سسات اﳋا ّ
واﳌؤ ّ
– عدم ضمان أمن اﳌرضى.
ت الوزير اﳌكّلف بالصحة ﰲ الغلق
اﳌاّدة  : ٣15يب ّ
اﳌؤقت أو النهائي لكل هيكل أو مؤسسة خاصة للصحة
بناء عﲆ تقرير اﳌصالح اﳌختصة.
ت ﰲ الغلق الذي ﻻ تتجاوز مدته
ويمكن الواﱄ أن يب ّ
سسة صحية خاصة بناء
ثﻼثة ) (٣أشهر لكل هيكل أو مؤ ّ

صة للوزارة اﳌكّلفة بالص ـحة.
عﲆ تقرير اﳌصالح اﳌخت ّ
القسم اﳋامس

للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

التعاون والشراكة ﰲ مجال الصحة

اﳌاّدة  : ٣11يج ـ ـ ـ ـب عﲆ هيـ ـ ـ ـاكل ومؤسـ ـ ـ ـسات الصح ـة
اﳋاصة اﳌكلفة بضمان مهمة خدمة عمومية للصحة ،أن

اﳌاّدة  : ٣1٦قصـ ـ ـ ـ ـ ـد تلبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـة اﻻحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـيـ ـ ـاجات الصحية

تست ـ ـوﰲ الشروط ال ـ ـواردة ﰲ دف ـ ـت ـ ـر اﻷع ـ ـب ـ ـاء ال ـ ـذي يـ ـحـ ـدده

لـ ـلـ ـمـ ـواطـ ـنﲔ ،يـ ـمـ ـكـ ـن هـ ـيـ ـاكـ ـل ومؤّسسات الصحـ ـة ،ﲟوجب

الوزير اﳌكلف بالصحة ،ﻻسيما :
– اﻵداءات الصحية اﳌقدمة،
– اﳌدة الزمنية لﻼتفاق،
– شروط وكيفيات تقدﱘ اﳋدمة العمومية.
ويتعّين عﲆ هذه الهياكل واﳌؤسسات إعداد مشروع
مؤسسة مطابق ﻷهداف مخطط التنظيم الصحي.

اتفاقية تعاون ،تشكيل شبكات عﻼج أو التطبيب عن بعد
مـ ـ ـن أج ـ ـ ـل التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكﹽفل باﳌواطنـ ـ ـ ـﲔ أو ﲟشاكـ ـ ـ ـل صحية خاصة،

ﻻ سيما ﰲ اﳌناطق التي تكون التغطية الصحية فيها غير
كافية.
اﳌاّدة  : ٣17يمكن أن يكون التعاون ﰲ مجال الصحة
وطنيا أو دوليا.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
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اﳌاّدة  : ٣1٨يخضع كل شكل من أشكال اتفاقية و/أو
عقد خدمات ،أو عﻼج أو بحث ﰲ مجال الصحة ،اﳌبرم بﲔ

اﳌاّدة  : ٣٢٦ترسل مؤسسة الصحة اﳌعنية التقرير
التقييمي الداخﲇ اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ٣2٥أعﻼه إﱃ

سسات الصحة واﻷشخاص أو الهيئات اﻷجنبية،
هياكل ومؤ ّ

صة التابعة للوزارة اﳌكّلفة بالصحة.
اﳌصالح اﳌخت ّ

بالصحة.

اﳌاّدة  : ٣٢7يتّم إجراء التدقيق بطلب من مؤسسة
الصحة ،ويتمثل هدفه ﰲ اﳊصول عﲆ تقدير مستقل حول

إﱃ تـ ـ ـرخـ ـ ـيص مـ ـ ـن اﳌصالـ ـ ـح اﳌخ ـ ـتصة ل ـ ـل ـ ـوزارة اﳌك ـ ـّل ـ ـف ـ ـة

القسم السادس

تسي ـي ـر ون ـوع ـي ـة وك ـل ـف ـة اﳋدم ـات ال ـتي ت ـق ـدم ـه ـا اﳌؤسسة

النظ ـام الوطني لﻺع ـﻼم الصحي

ب ـواسط ـة مؤشرات وم ـع ـاي ـي ـر وم ـراج ـع ت ـت ـع ـّلـق بـاﻹجـراءات

اﳌاّدة  : ٣1٩يوضع نظام وطني لﻺعﻼم الصحي.
يـ ـ ـرتـ ـ ـكـ ـ ـز الـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـام ال ـ ـوط ـ ـني لﻺع ـ ـﻼم الصحي عﲆ ك ـ ـل
تكنولوجيا حالية أو مستقبلية.
اﳌاّدة  : ٣٢0يدرج النظام الوطني لﻺعﻼم الصحي كل
اﳌعطيات الصحية ويضمن العمل مع أنظمة إعﻼم قطاعات
النشاط اﻷخرى.
سسـ ـ ـ ـ ـات الصحة
اﳌاّدة  : ٣٢1تـ ـ ـ ـل ـ ـ ـزم هيـ ـ ـ ـاكـ ـ ـل وم ـ ـ ـ ـ ـ ـؤ ّ
العمومية واﳋاصة باﻻنضمام إﱃ النظ ـام الوطني لﻺعﻼم

واﳌم ـارسات ال ـع ـي ـادي ـة اﳊسن ـة ونـتـائج مـخـتـلـف اﳌصالـح
والنشاطات التي تتشكل منها.
وتنجز التدقيق اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة
بالصحة.
اﳌاّدة  : ٣٢٨يجـ ـ ـ ـ ـ ـب أن ي ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون تق ـيـ ـي ـ ـم اﳌ ـمارسات
اﳌهنية مطابقا لقواعد اﻷدبيات الطبية.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع

حي.
الص ّ

ﲤويل اﳌنظومة الوطنية للصحة

اﳌاّدة  : ٣٢٢ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـّم تـ ـ ـطب ـ ـ ـ ـيق النـ ـ ـ ـ ـظام الوطني لﻺعﻼم

الصحي مـ ـع مـ ـراع ـاة ق ـواع ـد اﻷم ـن والسري ـة وف ـق ـا ل ـل ـتشري ـع
والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٣٢٣يندرج تسيير النظ ـام الوطني لﻺعﻼم
سسات الصحة ضمن مهام
الصحي عﲆ مستوى هياكل ومؤ ّ
رؤساء اﳌؤسسات ويكونون مسؤولﲔ عنه.

ي ـ ـ ـك ـ ـ ـون مسّي ـ ـ ـرو ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ـام الـ ـ ـوطـ ـ ـني لﻺعـ ـ ـﻼم الصحي

ومستـ ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـو اﳌع ـ ـط ـ ـي ـ ـات مسؤولﲔ ع ـ ـن السّري ـ ـة وت ـ ـو ّف ـ ـر

اﳌعطيات وكذا سﻼمة النظ ـام.

ﲢّدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـبـ ـي ـق ه ـذه اﳌادة ،ﻻ سي ـم ـا السي ـر
وشروط الدخول إﱃ النظام ،عن طريق التنظيم.
القسم السابع
تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها
اﳌاّدة  : ٣٢٤يجب أن يسمح تقييم هياكل ومؤسس ـات
الصحة والتدقيق فيها بالشروع ،بصفة منتظمة ،ﰲ ﲢليل
وتقدير تسيير اﳌمارسات اﳌهنية قصد ﲢسﲔ نوعية
الـ ـعـ ـﻼج والضبـ ـط والـ ـكـ ـلـ ـفـ ـة ونـ ـج ـاع ـة ع ـروض ال ـع ـﻼج واﻷم ـن
الصحي.
اﳌاّدة  : ٣٢5يجب عﲆ هياكل ومؤسس ـات الصحة
الـ ـ ـق ـ ـي ـ ـام ب ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ـم داخﲇ ل ـ ـتسي ـ ـي ـ ـره ـ ـا ونشاط ـ ـات ـ ـه ـ ـا وك ـ ـذا
اﳌمارسات اﳌهنية اﳌستعملة لديها ،وتعّد تقريرا تقييميا
داخـ ـلـ ـيـ ـا حسب اﳌعـ ـايـ ـيـ ـر واﳌنـ ـاهج الـ ـتي ﲢددهـ ـا اﳌصالـ ـح
اﳌختصة التابعة للوزارة اﳌكّلفة بالصحة.

حة
اﳌاّدة  : ٣٢٩تضمن الدولة ﲤويل القطاع العام للص ّ
ط ـب ـق ـا لـلـتشريـع والـتـنـظـيـم اﳌعـمـول بـهـمـا بـعـنـوان الـوقـايـة
وال ـت ـك ـوي ـن وال ـب ـحث ال ـط ـبي وال ـت ـك ـف ـل الصحي ب ـاﳌع ـوزيـن
واﻷشخاص ﰲ وضع صعب.
اﳌاّدة  : ٣٣0تضـ ـ ـ ـم ـ ـ ـن هـ ـيـ ـ ـئات الضـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـان اﻻج ـتماعي
مساهمة بعنوان التغطية اﳌالية ﳌصاريف العﻼج اﳌقدم
للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من طرف اﳌؤسسات
العمومية للصحة عﲆ أساس تعاقدي مع الوزارة اﳌكّلفة
بالصحة.
اﳌاّدة  : ٣٣1تشارك اﳉمـ ـاعـ ـات اﶈلـ ـيـ ـة ﰲ ﲤوي ـل
حة ﰲ إطار برامج اﻻستثمار وبرامج الوقاية وحفظ
الص ّ
الصحة والتربية من أجل الصحة.
اﳌاّدة  : ٣٣٢تساهم اﳌؤسسات اﻻقتصادية ﰲ ﲤويل
الصحة ﰲ إطار أعمال مبرمجة بعنوان طب العمل وترقية
الصحة ،حسب كيفيات ﲢدد عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٣٣تشارك التأمينات اﻻقتصادية ﰲ ﲤويل
حة بعنوان تعويض مصاريف التكفل الطبي ،ﻻ سيما
الص ّ
باﻷضرار اﳉسدية ومنتجات الصحة اﻷخرى.
ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٣٤يمكن أن يطلب من اﳌستفيدين من
العﻼجات اﳌساهمة ﰲ ﲤويل نفقات الصحة ضمن احترام
أحكام هذا القانون.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م
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الفصل الثاني

إن عدم اﳌساهمة ﰲ ﲤويل نفقات الصحة ﻻ يمكن
أن يشكل عائقا أمام اﳊصول عﲆ العﻼجات ،ﻻ سيما ف ـي

اﳉوانب اﻷخﻼقية اﳌتصلة باﳌرضى

حالة اﻻستعجاﻻت.
ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

اﳌاّدة  : ٣٤٣ﻻ يمكن القيام بأي عمل طبي وﻻ بأي
عﻼج دون اﳌوافقة اﳊرة واﳌستنيرة للمريض.

حة
اﳌاّدة  : ٣٣5ﲢدد أعمال العﻼجات ونشاطات الص ّ

حة عن طريق مدّونة اﻷعمال
سسات الص ّ
ضمن هياكل ومؤ ّ
حة.
اﳌهنية للص ّ
ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٣٦يحدد الوزير اﳌكّلف بالصحة ،باﻻتصال
مع الوزراء اﳌعنيﲔ ،أسعار اﳋدمات غير تلك اﳌتعلقة
حة
سسات الص ّ
باﻷعمال والنشاطات الطبية التي تقّدمها مؤ ّ
العمومية واﳋاصة.
اﳌاّدة  : ٣٣7تسهر الدولة عﲆ التوازن اﳌاﱄ للقطاع
الـ ـعـ ـمـ ـومي لـ ـلصحـ ـة ،قصد اﻻستـ ـجـ ـاب ـة ﳊاج ـات اﳌن ـظ ـوم ـة
الوطنية للصحة.
اﳌاّدة  : ٣٣٨تنشر ،سنويا ،اﳌوارد اﳌعبأة لتمويل
اﳌنظومة الوطنية للصحة ،وكذا النفقات اﳌرتبطة بها ﰲ
شكل حسابات تدعى “اﳊسابات الوطنية للصحة”.
الباب السابع
اﻷخﻼقيات واﻷدبيات والبيو -أخﻼقيات الطبية
الفصل اﻷول
أحكام عامـة

ويجب عﲆ الطبيب احترام إرادة اﳌريض ،بعد إعﻼمه
بالنتائج التي تنجّر عن خياراته.
وتـ ـخص هـ ـذه اﳌعـ ـلـ ـومـ ـة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف اﻻستـ ـكشافـ ـات أو
العﻼجات أو اﻷعمال الوقائية اﳌقترحة ومنفعتها وطابعها
اﻻست ـع ـج ـاﱄ اﶈت ـم ـل وع ـواق ـب ـه ـا واﻷخ ـط ـار اﻻع ـت ـيـاديـة أو
اﳋطيرة التي تنطوي عليها والتي يمكن عادة توقعها ،وكذا
اﳊلول اﻷخرى اﳌمكنة والعواقب اﳌتوقعة ﰲ حالة الرفض.
ويضمن تقدﱘ اﳌعلومة كل مهني الصحة ،ﰲ إطار
صﻼحياته ضمن احترام القواعد اﻷدبية واﳌهنية اﳌطبقة
عليه.
ﲤارس حـ ـقـ ـوق اﻷشخـ ـاص ال ـقصر أو ع ـدي ـمي اﻷه ـل ـي ـة،
حسب اﳊاﻻت ،من قبل اﻷولياء أو اﳌمثل الشرعي.
اﳌاّدة  : ٣٤٤ﰲ حالة رفض عﻼجات طبية ،يمكن
اشتراط تصريح كتابي ،من اﳌريض أو ﳑثله الشرعي.
غـ ـيـ ـر أّنـ ـه ،ﰲ حـ ـاﻻت اﻻستـ ـعـ ـجـ ـال أو ﰲ حـ ـالـ ـة مـ ـرض
خطير أو معﹴد ،أو عندما تكون حياة اﳌريض مهددة بشكل
خطير ،يجب عﲆ مهني الصحة أن يقّدم العﻼجات ،وعند
اﻻقتضاء ،ﲡاوز اﳌوافقة.
الفصل الثالث

اﳌاّدة  : ٣٣٩تتمثل اﻷخﻼقيات الطبية ،ﲟفهوم هذا

اﻷدبيات ﰲ مجال الصحة

الـ ـقـ ـانـ ـون ،ﰲ قـ ـواع ـد اﳌم ـارسات اﳊسن ـة ال ـتي ي ـخضع ل ـه ـا
حة ﰲ ﳑارسة مهامهم ،وتشمل قواعد اﻷدبيات
مهنيو الص ّ
واﻷخﻼقيات العلمية والبيو -أخﻼقيات.

اﳌاّدة  : ٣٤0يج ـ ـ ـ ـ ـب أن يلـ ـ ـتـ ـ ـ ـزم م ـ ـه ـ ـنـ ـّيو الصـ ـ ـحة ،ﰲ

ﳑارسة نشاطاتهم ،بقيم اﻷخﻼقيات ،ﻻ سيما مبادئ احترام

كرامة الشخص والشرف والعدل واﻻستقﻼلية اﳌهنية وقواعد
أدبيات اﳌهنة وكذا اﻻتفاقات الفعلية.
اﳌاّدة  : ٣٤1يمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنع كل م ـ ـن ﻻ يم ـ ـارس مهنـ ـ ـ ـة الصحة
بصف ـة ق ـان ـون ـي ـة أن ي ـت ـل ـق ـى أتـعـابـا أو جـزءا م ـن ـهـا أو فـوائـد
مصدرها النشاط اﳌهني من مهني الصحة اﳌمارس بصفة
حّرة.
اﳌاّدة  : ٣٤٢يـ ـنشأ ل ـدى ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف ب ـالصح ـة،
مجلس وطني ﻷخﻼقيات علوم الصحة.
وﲢدد تشكيلته ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق
التنظيم.

اﳌاّدة  : ٣٤5اﻷدبيات ﰲ مجال الصحة هي مجمل
اﳌبادئ والقواعد التي ﲢكم مهن الصحة والعﻼقات بﲔ
مهنيي الصحة فيما بينهم ومع اﳌرضى.
اﳌاّدة  : ٣٤٦تنشأ مجالس وطنية وجهوية لﻸدبيات
الطبيـة مختصة عﲆ التواﱄ ،إزاء اﻷطباء وأطباء اﻷسنان
والصيادلة.
تتشكـ ـ ـ ـل اﳌجالـ ـ ـ ـس الوطنيـ ـ ـ ـة واﳌجالـ ـ ـ ـس اﳉهوي ـ ـ ـ ـ ـة
لﻸدبيات الطبية حصريا من أعضاء ينتخبون من طرف
نظرائهم.
اﳌاّدة  : ٣٤7تضـ ـ ـ ـطلع اﳌ ـجـ ـ ـالس الوطـ ـ ـنية واﳌجالس
اﳉهـ ـويـ ـة لﻸدبـ ـيـ ـات الـ ـط ـب ـي ـة ،ك ـل ف ـي ـم ـا ي ـخصه ،ب ـالسل ـط ـة
التأديبية والعقابية ،وتبت ﰲ أي خرق لقواعد اﻷدبيات
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـة ،وكـ ـذا ﰲ خ ـروق ـات أح ـك ـام ه ـذا ال ـق ـان ـون ،ﰲ ح ـدود
اختصاصها.
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دون اﻹخﻼل باﳌتابعات اﳌدنية واﳉزائية ،تعّرض

اﳌخالفات للواجبات اﶈددة ﰲ هذا القانون وكذا قواعد
اﻷدبيات الطبية ،أصحابها لعقوبات تأديبية.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ويجب عليه أن يمتنع عن كل عمل زائد أو غير مﻼئم
حتى ولو كان بطلب من اﳌريض أو من مهني ﰲ الصحة.
اﳌاّدة  : ٣5٣يؤدي كل خطأ أو غلط طبي مثبت بعد

تضب ـط ك ـي ـف ـي ـات ت ـن ـظ ـي ـم وسي ـر م ـخ ـت ـل ـف اﳌج ـالس

خبرة ،من شأنه أن يقحم مسؤولية اﳌؤسسة و/أو اﳌمارس

الوطنية واﳉهوية لﻸدبي ـات الطبية وكذا قواعد اﻷدبي ـات

الطبي أو مهني الصحة ،يرتكب خﻼل ﳑارسة مهامهم أو

الـ ـطـ ـبـ ـي ـة ،ﰲ مـ ـدّونـ ـات اﻷدبـ ـي ـات الـ ـطـ ـب ـي ـة ﲢدد ع ـن ط ـري ـق

ﲟن ـ ـاسب ـ ـت ـ ـه ـ ـا وال ـ ـذي ي ـ ـمس السﻼم ـ ـة اﳉسدي ـ ـة أو الصحـ ـيـ ـة

التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٤٨يمكن أن تخطر مجالس اﻷدبيات الطبية
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة ) ٣٤6الفقرة  ( 2أعﻼه ،من الوزير اﳌكلف

للمريض ،ويسبب عجزا دائما ويعّرض اﳊياة للخطر أو
يتسبب ﰲ وفاة شخص ،إﱃ تطبيق العقوبات اﳌنصوص
عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

بالصحة ،ورؤساء اﳌؤسسات الصحية ،واﳉمعيات ذات

الفصل الرابع

ال ـط ـاب ـع ال ـع ـل ـمي ﳌه ـن ـيي الصح ـة ،وﻻ سي ـم ـا م ـنـهـم اﻷطـبـاء

البيو -أخﻼقيات

وأطـ ـبـ ـاء اﻷسنـ ـان والصيـ ـادلـ ـة ،اﳌؤسسة قـ ـانـ ـون ـا وم ـه ـن ـيي
الصحة واﳌرتفقﲔ واﳌرضى و/أو ﳑثليهم الشرعيﲔ.
اﳌاّدة  : ٣٤٩تس ـ ـ ـهر اﳌجـ ـالس الوطنـ ـ ـية لﻸدبي ـ ـات ﰲ
مجال الصحة ،عﲆ تنظيم اﻻلتحاق باﳌهن التابعة لها عن
ط ـ ـري ـ ـق مسك اﳉداول اﳋاصة ب ـ ـه ـ ـا .ويـ ـكـ ـون الـ ـتسجـ ـيـ ـل ﰲ
مجلس أخﻼقيات اﳌهنة إجباريا.
وﻻ يخضع ﻹجبارية التسجيل ﰲ اﳉداول اﳌذكورة
أعـ ـ ـﻼه ،م ـ ـه ـ ـن ـ ـي ـ ـو الصح ـ ـة ذوو اﳉنسي ـ ـة اﻷج ـ ـن ـ ـب ـ ـي ـ ـة ال ـ ـذي ـ ـن
يمارسون ﰲ إطار اتفاقات واتفاقيات تعاون.
اﳌاّدة  : ٣50ت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـون قـ ـ ـ ـرارات ال ـم ـ ـج ـ ـال ـ ـس اﳉ ـ ـ ـهوية

اﳌاّدة  : ٣5٤البـ ـ ـ ـيـ ـ ـو  -أخ ـ ـ ـﻼقي ـ ـ ـ ـات هي كل الت ـ ـ ـ ـ ـدابير
اﳌرتـ ـبـ ـطـ ـة بـ ـال ـنشاط ـات اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـن ـزع اﻷعضاء وزرع ـه ـا
واﻷنسج ـ ـة واﳋﻼي ـ ـا وال ـ ـت ـ ـب ـ ـّرع بـ ـالـ ـدم الـ ـبشري ومشتـ ـقـ ـاتـ ـه
واست ـع ـم ـال ـه ـم ـا واﳌساع ـدة ال ـط ـب ـي ـة عﲆ اﻹن ـج ـاب والـبـحث
البيو -طبي.
القسم اﻷول
أحكام تتعلق بنزع وزرع اﻷعضاء واﻷنسجة
واﳋﻼيا البشرية
اﳌاّدة  : ٣55ﻻ يجوز نزع اﻷعضاء واﻷنسجة واﳋﻼيا

لﻸدب ـي ـات ال ـط ـب ـي ـة ق ـاب ـل ـة ل ـل ـط ـع ـن أم ـام اﳌج ـالس الـوطـنـيـة

ﻻ ﻷغراض عﻼجية أو تشخيصية وضمن
البشرية وزرعها إ ّ

لﻸدبيات الطبية التابعة لها ﰲ أجل شهرين ) (2ابتداء من

الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.

تاريخ تبليغها.
وتكون قرارات اﳌجالس الوطنية لﻸدبيات الطبية
قابلة للطعن أمام مجلس الدولة ﰲ أجل أربعة ) (٤أشهر،
ابتداء من تاريخ تبليغها.
اﳌاّدة  : ٣51يمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكن اﳉهة القضـ ـ ـائية اﳌخ ـ ـ ـ ـ ـتصـ ـة أن
ت ـخ ـط ـر اﳌج ـالس ال ـوط ـن ـي ـة واﳌج ـالس اﳉه ـوي ـة لﻸدب ـيـات
ﰎ رفع دعوى بشأن مسؤولية عضو من السلك
الطبية كلما ّ
الطبي.
ويمكن هذه اﳌجالس أن تتأسس كطرف مدني ﰲ
القضايا اﳌرتبطة بها.
يمكن أن تنشأ ،عن طريق التنظيم ،مجالس أدبيات
ت ـ ـخص م ـ ـه ـ ـن الصح ـ ـة اﻷخ ـ ـرى ﰲ إط ـ ـار احـ ـتـ ـرام أحـ ـكـ ـام هـ ـذا
القانون اﳌطبقة عﲆ اﳌجالس الوطنية واﳌجالس اﳉهوية
لﻸدبيات الطبية اﳌذكورة أعﻼه.

اﳌاّدة  : ٣5٦تنشأ وكالة وطنية لزرع اﻷعضاء تكلف
بتنسيق وتطوير نشاطات نزع وزرع اﻷعضاء واﻷنسجة
واﳋﻼيا البشرية وضمان قانونيتها وأمنها.
ﲢّدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣57ينش ـ ـأ ،كل ـما اقتضت الضرورة إﱃ ذلك،
ﰲ اﳌؤسسات اﳌرخص لها بنزع اﻷنسجة واﳋﻼيا ،بعد
أخـ ـذ رأي الـ ـوكـ ـالـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـزرع اﻷعضاء ،ه ـي ـك ـل ي ـك ـل ـف
ب ـ ـاﳊفـ ـاظ عﲆ اﻷنسجـ ـة واﳋﻼيـ ـا ،ﲢّدد شروط وكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات
انشائه وسيره عن طريق التنظيم.
ﻻ يجوز جمع أعضاء جسم اﻹنسان من متبرع حي
ﻷغراض اﳊفظ ،دون موافقة اﳌتبرع أو ﳑثله الشرعي.
اﳌاّدة  : ٣5٨ﻻ يمكن أن يكون نزع اﻷعضاء واﻷنسجة
واﳋﻼيا البشرية وزرعها محل صفقة مالية.

اﳌاّدة  : ٣5٢ﻻ يمكن أي شخص يمارس مهنة الصحة

اﳌاّدة  : ٣5٩يمكن أن يتم نزع وزرع اﻷعضاء واﳋﻼيا

ﻻ العﻼجات التي ﲢصل فيها عﲆ التكوين واﳋبرة
أن يقدم إ ّ

البشرية من متبرعﲔ أحياء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع

الضروريﲔ.

اﳌتلّقي ،باﻻمتثال الصارم للقواعد الطبية.
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ي ـ ـجب أن يضم ـ ـن ال ـ ـه ـ ـي ـ ـك ـ ـل الصحي الـ ـذي يـ ـنـ ـتـ ـمي لـ ـه

وﰲ حالة غياب حلول عﻼجية أخرى يمكن أن يتم هذا

اﳌت ـل ـقي ال ـت ـك ـف ـل ب ـال ـف ـح ـوصات ال ـط ـب ـي ـة ل ـك ـل م ـن اﳌت ـبـرع

النزع بشكل استثنائي لصالح ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة

واﳌتلقي ،وكذلك اﳌتابعة الطبية لهما.

عمته أو ابنة خالته أو ابن عمه أو ابن خاله أو ابن عمته أو

اﳌاّدة  : ٣٦0ﻻ يجوز ﳑارسة نزع اﻷعضاء أو اﻷنسجة

ابن خالته ،ويقتضي هذا النزع ﰲ جميع اﳊاﻻت اﳌوافقة
اﳌستنيرة لكﻼ اﻷبوين أو ﳑثلهم الشرعي.

أو اﳋﻼيا عﲆ الشخص اﳊي لغرض الزرع ،إذا عّرض حياة
اﳌتبرع إﱃ خطر.

اﳌاّدة  : ٣٦٢ﻻ يمكن نزع اﻷعضاء أو اﻷنسجة البشرية

يجب أن يكون اﳌتبرع ،أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن

ﻻ بعد معاينة طبية
من أشخاص متوفﲔ بغرض الزرع إ ّ

أو ابنة أو جدة أو جد أو خال أو عم أو خالة أو عمة أو ابنة عم
أو ابنة خال أو ابنة عمة أو ابنة خالة أو ابن عم أو ابن خال أو
ابن عمة أو ابن خالة أو ابن شقيق أو ابن شقيقة أو ابنة
شقيق أو ابنة شقيقة أو زوج أو زوجة أو زوجة أب وزوج أم
اﳌتلقي.
غير أنه ،وﰲ حالة عدم التطابق اﳌناعي بﲔ اﳌتبرع
واﳌت ـل ـقي ال ـل ـذي ـن ل ـه ـم ـا ق ـراب ـة ع ـائ ـل ـي ـة ،ي ـمـكـن اقـتـراح عﲆ
اﳌتـ ـ ـب ـ ـرعﲔ واﳌت ـ ـل ـ ـقﲔ اﶈت ـ ـم ـ ـلﲔ ال ـ ـل ـ ـج ـ ـوء إﱃ ال ـ ـت ـ ـب ـ ـرع
اﳌتقاطع لﻸعضاء واﳌتمثل ﰲ تشكيل ثنائيﲔ “متبرع -
متلقي” متطابقﲔ .ويكون التبرع اﳌتقاطع لﻸعضاء بدون
كشف هوية اﳌتبرع واﳌتلقي.
ﻻ يمكن القيام بنزع اﻷعضاء واﳋﻼيا من شخص حي
قصد زرعها بدون اﳌوافقة اﳌستنيرة للمتبرع.
ي ـجب أن ي ـع ـّب ـر اﳌت ـب ـرع عﲆ م ـواف ـقـتـه لـلـتـبـرع وعـنـد

اﻻقتضاء ،للتبرع اﳌتقاطع ،أمام رئيس اﶈكمة اﳌختص

وشرعـ ـي ـة ل ـل ـوف ـاة وف ـق ـا ﳌع ـاي ـي ـر ع ـل ـم ـي ـة ي ـح ـّدده ـا ال ـوزي ـر
اﳌكلف بالصحة .وﰲ هذه اﳊالة ،يمكن القيام بالنزع إذا لم
يعّبر الشخص اﳌتوﰱ عن رفضه النزع خﻼل حياته.
يمكن التعبير عن هذا الرفض بكل وسيلة ،ﻻ سيما من
خ ـ ـﻼل ال ـ ـتسج ـ ـي ـ ـل ﰲ سج ـ ـل ال ـ ـرفض ال ـ ـذي ﲤسك ـ ـه الـ ـوكـ ـالـ ـة
الوطنية لزرع اﻷعضاء .وﲢدد كيفيات التسجيل ﰲ سجل
الرفض ،عن طريق التنظيم.
ي ـجب أن ي ـط ـل ـع ال ـف ـري ـق ال ـط ـبي اﳌك ـل ـف ب ـالـنـزع عﲆ
سجل الرفض قصد البحث عن موقف اﳌتوﰱ .وﰲ حالة
غياب التسجيل ﰲ هذا السجل ،تتم استشارة أفراد أسرة
اﳌتوﰱ البالغﲔ حسب ترتيب اﻷولوية اﻵتي  :اﻷب أو اﻷم
أو الزوج أو اﻷبناء أو اﻹخوة أو اﻷخوات أو اﳌمّثل الشرعي
إذا كان اﳌتوﰱ بدون أسرة ،قصد معرفة موقفه من التبرع
باﻷعضاء.
ويـ ـتـ ـم إعـ ـﻼم أفـ ـراد أسرة اﳌتـ ـبـ ـرع اﳌتـ ـوﰱ الـ ـبـ ـالـ ـغﲔ

إقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ـم ـ ـي ـ ـا ،ال ـ ـذي ي ـ ـتأك ـ ـد ،مسب ـ ـق ـ ـا ،م ـ ـن أن اﳌواف ـ ـق ـ ـة ح ـ ـرة

ﰎ القيام بها.
بعمليات النزع التي ّ

ن التبرع مطابق للشروط اﳌنصوص عليها
ومستنيرة ،وأ ّ
ﰲ هذا القانون.

اﳌاّدة  : ٣٦٣يم ـ ـ ـنع كشـ ـ ـف هوي ـ ـة اﳌت ـ ـ ـ ـبّرع اﳌتوﰲ
للمتلقي وهوية اﳌتلّقي ﻷسرة اﳌتبرع.

يمكن اﳌتبرع أن يسحب موافقته التي أعطاها ﰲ أي

ﻻ يكون الطبيب الذي قام ﲟعاينة وإثبات وفاة
يجب أ ّ

وقت وبدون أي إجراء.
تقوم ﳉنة اﳋبراء بإعﻼم اﳌتبرع مسبقا ،باﻷخطار
ال ـتي ق ـد ي ـت ـع ـّرض ل ـه ـا وب ـالـعـواقب اﶈتـمـلـة لـلـنـزع وكـذلك

بالنتائج اﳌنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقي.

تقدم ﳉنة اﳋبراء ترخيصا للنزع بعد أن تتأكد من أن
م ـ ـواف ـ ـق ـ ـة اﳌتـ ـبـ ـرع حـ ـرة ومستـ ـنـ ـيـ ـرة ومـ ـطـ ـابـ ـقـ ـة لـ ـلشروط
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.
ﲢدد تشكيلة ﳉان اﳋبراء وتنظيمها وسيرها عن
طريق التنظيم.

اﳌتبّرع من الفريق الذي يقوم بالزرع.
ويمنع الشروع ﰲ نزع اﻷعضاء أو اﻷنسجة إذا كان
ذلك سببا ﰲ عرقلة التشريح الطبي الشرعي.
اﳌاّدة  : ٣٦٤ﻻ يمكن القيام بزرع اﻷعضاء أو اﻷنسجة
ﻻ إذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة
أو اﳋﻼيا البشرية إ ّ
للحفاظ عﲆ حياة اﳌتلقي أو سﻼمته اﳉسدية وبعد أن يكون
ه ـذا اﻷخ ـي ـر ق ـد ع ـّب ـر ع ـن م ـواف ـق ـت ـه ب ـحضور ال ـطـبـيب رئـيس
ﰎ قبوله فيها وأمام شاهدين اثنﲔ ).(2
اﳌصلحة التي ّ

وع ـن ـدم ـا ي ـك ـون اﳌت ـل ـقي ﰲ ح ـال ـة ي ـت ـع ـذر ع ـل ـي ـه ف ـي ـهـا

اﳌاّدة  : ٣٦1يمنع نزع أعضاء وأنسجة وخﻼيا بشرية

التعبير عن موافقته ،فإّنه يمكن أحد أفراد أسرته البالغﲔ

من أشخاص قصر أو عديمي اﻷهلية أحياء ،كما يمنع نزع

إعطاء اﳌوافقة كتابيا حسب ترتيب اﻷولوية اﳌنصوص

أعضاء أو أنسجة من أشخاص أحياء مصابﲔ بأمراض من

عليه ﰲ اﳌادة  ٣62أعﻼه.

شأنها أن تصيب صحة اﳌتبّرع أو اﳌتلقي.
يسمح بنزع اﳋﻼيا اﳉذعية اﳌكونة للدم من متبرع
قاصر فقط لصالح أخ أو أخت.

وﰲ حالة ما إذا كان اﻷشخاص عديمي اﻷهلية ،يمكن
أن يعطي اﳌوافقة اﻷب أو اﻷم أو اﳌمثل الشرعي ،حسب
اﳊالة.
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وﰲ حالة اﻷشخاص القصر ،يعطي اﳌوافقة اﻷب أو
اﻷم أو ،عند غيابهما ،اﳌمثل الشرعي.

توضح كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٦٩يجب أن ﻻ يقل سن اﳌتبرع بالدم عن

ﻻ بعد أن يعلم الطبيب
ﻻ يمكن التعبير عن اﳌوافقة إ ّ

ث ـ ـمـ ـاني عشرة ) (١8سنـ ـ ـة وأّﻻ ي ـ ـت ـ ـع ـ ـدى خ ـ ـمسا وستﲔ )(6٥

اﳌعالج اﳌتلّقي أو اﻷشخاص اﳌذكورين ﰲ الفقرتﲔ  ٣و٤

سن ـ ـة .غـ ـيـ ـر أنـ ـه ،يـ ـجـ ـوز نـ ـزع الـ ـدم ﰲ كـ ـل اﻷعـ ـمـ ـار ﻷسبـ ـاب

أعﻼه ،باﻷخطار الطبية التي يمكن أن ﲢدث.

عﻼجية أو تشخيصية.

يمكن أن يمارس زرع اﻷعضاء أو اﻷنسجة أو اﳋﻼيا
البشرية دون اﳌوافقة ،الواردة ﰲ الفقرتﲔ اﻷوﱃ و 2أعﻼه،
عندم ـا ولـظ ـروف است ـثـنائيـة ،ﻻ ي ـمكن اﻻتـص ـال ف ـي ال ـوقـت
اﳌنـ ـاسب بـ ـاﻷسرة أو اﳌمـ ـّث ـلﲔ الشرع ـيﲔ ل ـل ـم ـت ـل ـقي ال ـذي

القسم الثالث
أحكام خاصة باﳌساعدة الطبية عﲆ اﻹنجاب
اﳌاّدة  : ٣70اﳌساعدة الطبية عﲆ اﻹنجاب هي نشاط

يستحيل عليه التعبير عن موافقته وكل تأجيل قد يؤدي إﱃ

طـ ـبي يسمـ ـح ب ـاﻹن ـج ـاب خ ـارج اﳌسار ال ـط ـب ـي ـعي ،ﰲ ح ـال ـة
ّ
العقم اﳌؤّكد طبيا.

ويثبت هذه اﳊالة الطبيب رئيس اﳌصلحة وشاهدان

وتتمثل ﰲ ﳑارسات عيادية وبيولوجية وعﻼجية

وفاته.
) (2اثنان.

تسمح بتنشيط عملية اﻹباضة والتلقيح بواسطة اﻷنابيب

اﳌاّدة  : ٣٦5يجب أن ﲤنح اﻷعضاء واﻷنسجة التي ﰎ
نزعها ،فقط للمرضى اﳌسجلﲔ ﰲ قائمة اﻻنتظار الوطنية
التي ﲤسكها الوكالة الوطنية لزرع اﻷعضاء.
ي ـجب أن ﲢدد وت ـق ـّي ـم ،بصف ـة م ـن ـت ـظ ـم ـة ،ق ـواع ـد م ـنـح

اﻷعضاء واﻷنسجة اﳌتأتية من اﳌتبرعﲔ اﳌتوفﲔ ضمن
احترام مبدأ اﻹنصاف.
ﲢدد هذه القواعد عن طريق التنظيم ،بناء عﲆ اقتراح
من الوكالة الوطنية لزرع اﻷعضاء.

اﳌاّدة  : ٣٦٦ﻻ يمكن القيام بنزع أو زرع اﻷعضاء أو
ﻻ عﲆ مستوى اﳌؤسسات
اﻷنسجة أو اﳋﻼيا البشرية إ ّ
اﻻستشفـ ـائـ ـيـ ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة اﳌرخص ل ـه ـا م ـن ط ـرف ال ـوزي ـر
اﳌكلف بالصحة ،بعد رأي الوكالة الوطنية لزرع اﻷعضاء.
يجب أن تتوفر اﳌؤسسات اﻻستشفائية عﲆ تنظيم

ونقل اﻷجّنة والتخصيب اﻻصطناعي.
صص اﳌساعدة الطبية عﲆ اﻹنجاب،
اﳌاّدة  : ٣71تخ ّ

حصريا ،لﻼستجابة لطلب يعّبر عنه رجل وامرأة ﰲ سن
اﻹنجاب ،عﲆ قيد اﳊياة ،يشكﻼن زوجا مرتبطـا قانونـا،
ي ـ ـع ـ ـان ـ ـيـان مـ ـن عـ ـقـم مؤكـ ـد طـ ـبـ ـيـ ـا ويـ ـوافـ ـقـان عﲆ الـ ـنـ ـقـ ـل أو
الـ ـ ـتـ ـ ـخصيب اﻻصطـ ـ ـنـ ـ ـاعي .وﻻ يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن ال ـ ـل ـ ـج ـ ـوء ف ـ ـي ـ ـه ـ ـا إّﻻ
للحيوانات اﳌنوية للزوج وبويضة الزوجة ،دون سواهما،
مع استبعاد كل شخص آخر.
يقـدم الـزوج والزوجـة كتابيا ،وهـما عﲆ قيـد اﳊياة،
طلبهما اﳌتعلق باﳌساعدة الطبية عﲆ اﻹنجاب ،ويجب
عليهما تأكيده بعد شهر ) (١واحد من تاريخ استﻼمه من
سسة اﳌعنية.
الهيكل أو اﳌؤ ّ
اﳌاّدة  : ٣7٢تتّم اﻷعمـ ـ ـ ـ ـ ـال ال ـ ـع ـ ـي ـ ـاديـ ـ ـة وال ـ ـب ـ ـي ـ ـولـوجية

العﻼجية اﳌتصلة باﳌساعدة الطبية عﲆ اﻹنجاب من قبـل

طبي  -تقني وتنسيق استشفائي ،كي ﲢصل عﲆ ترخيص

سسات أو مراكـز أو
ﳑارسﲔ معتمدين لهذا الـغرض ،ﰲ مؤ ّ

ﲢدد شروط وكيفيات الترخيص عن طريق التنظيم.

ﲢّدد اﻷعمال العيادية والبيولوجية العﻼجية اﳌتصلة

اﳌاّدة  : ٣٦7ﻻ يتقاضى اﳌمارسون الذين يقومون

باﳌساعدة الطبية عﲆ اﻹنجـاب وكذا كيفيات الترخيص

للقيام بعمليات نزع اﻷعضاء واﻷنسجة.

بعمليات النزع واﳌمارسون الذين يقومون بعمليات زرع
اﻷعضاء واﻷنسجة واﳋﻼيا البشرية ،أي أجر عن العمليات.
القسم الثاني
تصلة بحقوق اﳌتبرعﲔ بالدم
اﳉوانب اﻷخﻼقية اﳌ ّ
اﳌاّدة  : ٣٦٨ي ـ ـ ـ ـجـب أن ت ـ ـ ـك ـ ـون عـ ـمـ ـ ـلـ ـيـة الت ـب ـرع بالدم

مخابر يرّخص لها الوزير اﳌكلف بالصحة ﲟمارسة ذلك.

سسات واﳌراكز واﳌخابر ،عن طريق التنظيم.
لهذه اﳌؤ ّ
اﳌاّدة  : ٣7٣يجب أن يتّم تنفيذ اﳌساعدة الطبية عﲆ

اﻹن ـ ـج ـ ـاب م ـ ـع م ـ ـراع ـ ـاة قـ ـواعـ ـد اﳌمـ ـارسات اﳊسنـ ـة واﻷمـ ـن
الصحي ﰲ هذا اﳌجال ،اﶈددة عن طريق التنظيم.

تخضع اﳌؤسسات التي ﲤارس اﳌساعدة الطبية عﲆ
اﻹنجاب ﳌراقبة اﳌصالح الصحية اﳌختصة ،ويتعّين عليها

مسبوقة ﲟقابلة طبية مع اﳌتبرع تراعى خﻼلها القواعد

إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إﱃ السلطة الصحية

الطبية.

اﳌعنية.

يجب إعﻼم اﳌتبرع ﰲ مجال التبرع بالدم قبل وأثناء
عملية نزع الدم.

اﳌاّدة  : ٣7٤يـ ـ ـ ـم ـ ـن ـ ـع الت ـ ـ ـداول ،ل ـ ـغ ـ ـاي ـ ـة البحث العلمي،
التبرع والبيع وكل شكل آخر من اﳌعاملة اﳌتعلقة :

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م
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– باﳊيوانات اﳌنوية،
– بالبويضات ،حتى بﲔ الزوجات الضرات،
– باﻷجنة الزائدة عن الـعدد اﳌقرر أو ﻻ ،ﻷم بديلة
ما أو بنتا،
أو امرأة أخرى كانت أختا أو أ ّ
– بالسيتوبﻼزم.
اﳌاّدة  : ٣75يمـ ـ ـ ـن ـ ـ ـع كل اسـ ـ ـتـ ـنـ ـ ـساخ لﻸجـ ـ ـس ـ ـام اﳊ ـ ـية
اﳌتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء
للجنس.
اﳌاّدة  : ٣7٦ت ـح ـدد شـروط حـف ـظ وإت ـﻼف اﻷم ـش ـاج ع ـن
طريق التنظيم.
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اﳌاّدة  : ٣٨1تخ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـع الدراسـ ـ ـات الع ـ ـي ـادية لترخيص
ت ﰲ أجل ثﻼثة ) (٣أشهر،
الوزير اﳌكّلف بالصحة الذي يب ّ

عﲆ أساس م ـ ـ ـل ـ ـ ـف ط ـ ـ ـبي وت ـ ـ ـق ـ ـ ـني ،وتصريـ ـ ـح بشأن إنجاز
الدراسات العيادية عﲆ الكائن البشري ،يقدمها اﳌرقي.
يـ ـخضع كـ ـل تـ ـعـ ـديـ ـل ﳌلـ ـف الـ ـدراسات الـ ـعـ ـي ـادي ـة ،ب ـع ـد
اﳊصول عﲆ الترخيص ،ﳌوافقة الوزير اﳌكلف بالصحة.
اﳌاّدة  : ٣٨٢تنشأ ﳉنة اﻷخﻼقيات الطبية للدراسات
العيادية عﲆ مستوى اﳌصالح اﳋارجية اﳌكلفة بالصحة.
ﳉنة اﻷخﻼقيات الطبية للدراسات العيادية هي جهاز
مستـ ـقـ ـل ،تـ ـراقب نشاطـ ـات ـه ـا م ـن ط ـرف اﳌصال ـح اﳌخ ـتصة
للوزارة اﳌكلفة بالصحة.

القسم الرابع
أحكام تتعلق بالبحث ﰲ مجال طب اﻷحياء
اﳌاّدة  : ٣77يتمثل البحث ﰲ مجال طب اﻷحياء ﰲ
إجراء دراسات عﲆ الكائن البشري بغرض تطوير اﳌعارف
الـوبـائـيـة والـتشخـيصيـة والـبـيـولـوجـيـة والـعـﻼجية وﲢسﲔ
اﳌمارسات الطبية .وتدعى هذه الدراسات ﰲ هذا القانون
“الدراسات العيادية”.
يـ ـم ـك ـن أن ت ـك ـون ال ـدراسات ال ـع ـي ـادي ـة م ـﻼح ـظ ـات ـي ـة أو
تدخلية وتتعلق عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– الدراسات العﻼجية والتشخيصية والوقائية،
– دراسات التكافؤ اﳊيوي والتوفر اﳊيوي،
– الدراسات الوبائية والصيدﻻنية الوبائية.

ﲢدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها ،عن
طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٨٣تخضع الدراسات العيادية لرأي ﳉنة
اﻷخﻼقيات الطبية اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣٨٤يتوﱃ إجراء الدراسات العيادية وجوبا
مر ﱟ
ق.
اﳌرقي هو الشخص الطبيعي أو اﳌعنوي الذي يبادر
بالدراسة العيادية.
وي ـم ـك ـن أن ي ـك ـون م ـخ ـب ـرا صي ـدﻻنـيـا أو مـقـّدم خـدمـات

معتمدا من طرف الوزارة اﳌكلفة بالصحة أو مؤسسة عﻼج
أو جمعية علمية أو هيئة بحث أو شخصا طبيعيا يتوفر
عﲆ اﳌؤهﻼت والكفاءات اﳌطلوبة.
اﳌاّدة  : ٣٨5ت ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـون ال ـ ـ ـدراس ـ ـ ـ ـات العـ ـيـ ـ ـ ـادية موضوع

ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

بروتوكول يحرره ويوفره اﳌرقي ويوقعه الطبيب الباحث،

اﳌاّدة  : ٣7٨يج ـ ـ ـ ـب أن تـ ـ ـ ـراعـ ـ ـي الدراس ـ ـ ـ ـات العيادية،

بعد إبداء موافقته بالتعبير عن قبوله للبروتوكول والتزامه

وجوبا ،اﳌبادئ اﻷخﻼقية والعلمية واﻷخﻼقيات واﻷدبيات
التي ﲢكم اﳌمارسة الطبية.
اﳌاّدة  : ٣7٩يجب إجراء الدراسات العيادية بالتطابق
مع قواعد اﳌمارسات اﳊسنة ﰲ هذا اﳌجال ﰲ الهياكل
اﳌعـ ـتـ ـمـ ـدة واﳌرخص لـ ـهـ ـا لـ ـهـ ـذا الـ ـغـ ـرض حسب الـ ـكـ ـيـ ـف ـي ـات
اﶈّددة من طرف الوزير اﳌكّلف بالصحة.
اﳌاّدة  : ٣٨0ﻻ يمكن إجراء الدراسات العيادية عﲆ
ﻻ إذا :
الكائن البشري إ ّ
– كـ ـ ـ ـانت مؤّسسة عﲆ آخـ ـ ـ ـر م ـ ـ ـا ت ـ ـ ـوصل إلـيـه الـبـحث

العيادي واﳌعارف العلمية وﲡربة ما قبل عيادية كافية،

– كان معّدل الفائدة بالنسبة للخطر اﳌتوقع ﰲ صالح

الشخص اﳌعني بالدراسة،

– كانت منّفذة ﲢت إدارة ومراقبة طبيب باحث يثبت
خبرة مناسبة،
ﲤت ﰲ ظروف بشرية ومادية وتقنية تتﻼءم مع
– ّ
ال ـدراسة ال ـع ـي ـاديـة وتـتـوافـق ومـقـتضيـات الصرامـة الـعـلـمـيـة
وأمن اﻷشخاص الذين يخضعون للدراسة العيادية.

باحترام شروط اﻹنجاز.
ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
ﻻ إذا
اﳌاّدة  : ٣٨٦ﻻ يمكن إجراء الدراسات العيادية إ ّ
عّبر اﻷشخاص اﳌستعدون للخضوع للدراسة العيادية ،أو
ع ـن ـد ت ـع ـّذر ذلك ،ﳑث ـل ـوه ـم الشرع ـي ـون عـن مـوافـقـتـهـم اﳊّرة

والصريحة واﳌستنيرة ،كتابيا ،وبعد إطﻼعهم من طرف
الطبيب الباحث أو الطبيب الذي يمّثله ،ﻻ سيما عن :

– الـ ـهـ ـدف مـ ـن الـ ـبـ ـحث ومـ ـنـ ـهـ ـجـ ـي ـت ـه وم ـدت ـه واﳌن ـاف ـع
اﳌت ـوخ ـاة م ـن ـه والصع ـوب ـات واﻷخ ـط ـار اﳌت ـوق ـع ـة والـبـدائـل
الطبية اﶈتملة،
– حقهم ﰲ رفض اﳌشاركة ﰲ بحث ما أو سحب
م ـ ـوافـ ـقـ ـتـ ـهـ ـم ﰲ أي وقت دون ﲢ ـ ـ ـ ـ ـّمـ ـل أيـ ـة مسؤولـ ـيـ ـة ودون

اﳌساس بالتكّفل العﻼجي بهم.

اﳌاّدة  : ٣٨7يجب إدراج موافقة الشخص اﳌستعد
للخضوع للدراسة العيادية ضمن بروتوكول الدراسات.
وتطبق موافقة الشخص حصريا وفقط عﲆ الدراسة
التي التمست من أجله.
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ويمكن سحبها ﰲ أي وقت دون ﲢمل أي مسؤولية
ودون إﳊاق أي ضرر بالتكفل العﻼجي.
ﻻ يـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ﻷي ش ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـص إخض ـ ـ ـاع نـفسه لعدة أبح ـ ـ ـاث
بيو طبية ﰲ نفس الوقت.
اﳌاّدة  : ٣٨٨ﲢدد شروط تأهيل اﻷشخاص اﳌطلوبﲔ
ل ـل ـدراسة ال ـع ـي ـادي ـة ب ـذات م ـن ـف ـع ـة عﲆ صح ـت ـه ـم ،عـن طـريـق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٨٩ﲢّدد اﻹجراءات التي تضبط اﳌقاييس
واﳌن ـ ـ ـ ـاهج اﳌط ـ ـ ـ ـّب ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـة عﲆ دراسات اﳌواد الصيـ ـ ـ ـدﻻنـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة
واﳌستلزمات الطبية ،عن طريق التنظيم.

يمكن الوزير اﳌكّلف بالصـحة تسليم اﳌرقي ،بطلب
منه ،ترخيصا ﻻستيراد أي عتاد ضروري للقيام بالدراسات
العيادية.
اﳌاّدة  : ٣٩0ﻻ يمكن إجراء أي نقل ،قصد التحليل،
ﳌجـ ـمـ ـوعـ ـة مـ ـن الـ ـع ـّي ـن ـات ال ـب ـي ـول ـوج ـي ـة ل ـغ ـرض ال ـدراسات

العيادية ،دون أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى الوزير
اﳌكّلف بالصحة وتسليم شهادة نقل.

ويخضع نقل اﳌواد والعتاد موضوع الدراسة العيادية
إﱃ نفس اﻷشكال.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

وهـ ـو مـ ـلـ ـزم ،كـ ـذلك ،ب ـوضع ت ـداب ـي ـر وإج ـراءات ع ـم ـل ـي ـة
مقّيسة مكتوبة ﲤكن من احترام مقاييس اﳉودة الﻼزمة
لكل مرحلة من جمع اﳌعطيات ،وعن توثيق حاﻻت اﻷحداث
واﻵث ـار غ ـي ـر اﳌرغ ـوب ف ـي ـه ـا وال ـتصدي ـق ع ـل ـيـهـا وتـقـيـيـمـهـا
وحفظها ﰲ اﻷرشيف والتصريح بها ،وكذا عن ضمان احترام
حماية اﳌعطيات.
ويجب أن يعرض تقريرا سنويا عن اﻷمن عﲆ الوزير
اﳌك ـّل ـف ب ـالصح ـة وﳉن ـة اﻷخ ـﻼق ـيـات الـطـبـيـة فـيـمـا يـخص
الدراسات العيادية.
اﳌاّدة  : ٣٩٦يجب أن يصرح الطبيب الباحث بكل
حدث خطير من شأنه أن يحصل جّراء بحث حول منتوج
صي ـ ـدﻻني ل ـ ـل ـ ـوزي ـ ـر اﳌك ـ ـّل ـ ـف ب ـ ـالصح ـ ـة ول ـ ـلـ ـمـ ـرقي وﳉنـ ـة
اﻷخﻼقيات الطبية للدراسات العيادية.
اﳌاّدة  : ٣٩7يتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـّين عل ـى اﳌ ـ ـ ـ ـ ـرق ـ ـي ﰲ ال ـ ـ ـدراس ـ ـ ـات
العيادية التدخلية ،اكتتاب تأمﲔ يغطي مسؤوليته اﳌدنية
واﳌهنية بخصوص النشاط الذي يقوم به.
اﳌاّدة  : ٣٩٨ﻻ يترّتب عﲆ الدراسات العيادية باستثناء
ي مقابل ماﱄ
ما كان منها بدون منفعة فردية مباشرة أ ّ
مـ ـبـ ـاشر أو غـ ـيـ ـر مـ ـب ـاشر لﻸشخ ـاص اﳋاضعﲔ ل ـه ـا م ـا ع ـدا
تعويض اﳌصاريف التي دفعها هؤﻻء اﻷشخاص.

ﻻ تتضمـ ـ ـن الدراسـ ـ ـات العيادي ـ ـة،
اﳌاّدة  : 391يج ـ ـب أ ّ
ﻻ سيما ما كان منها دون منفعة فردية مباشرة ،أي خطر

اﳌاّدة  : ٣٩٩يل ـ ـ ـ ـزم اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـرقي بإعداد تقرير نهائي عن
الدراسة يرسله إﱃ الوزير اﳌكلّف بالصحة.

جدي متوقع عﲆ صحة اﻷشخاص اﳋاضعﲔ لها .ويجب أن
يسبقها فحص طبي لﻸشخاص اﳌعنيﲔ ،و تسلّم لهم نتائج

الباب الثامن

هذا الفحص قبل التعبير عن موافقتهم.

أحكام جـزائية

مـ ـبـ ـاشرة ،ي ـم ـك ـن اﳌرقي أن ي ـدف ـع لﻸشخ ـاص اﳌست ـع ـدي ـن

اﳌاّدة  : ٤00يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادة  ٣٩من
ه ـذا ال ـق ـان ـون ،اﳌت ـع ـل ـقـة بـاﻷمـراض ذات الـتصريـح اﻹجـبـاري
بغرامة مالية تتراوح من  2٠.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠دج.

اﳌاّدة  : ٣٩٣يتـ ـ ـح ـ ـ ـمل اﳌـ ـ ـ ـرقـ ـ ـي بالنـ ـ ـس ـبة للدراسات

اﳌاّدة  : ٤01يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌواد ٥2
ص
و ٥٣و ٥٥من هذا القانون ،اﳌتعلقة باﻹنذار العاّم و/أو اﳋا ّ
ال ـواجب وضع ـه عﲆ وسم م ـواد ال ـت ـب ـغ وال ـب ـي ـان ـات اﳌت ـعـّلـقـة

اﳌاّدة  : ٣٩٢ﰲ حالة دراسة عيادية دون منفعة فردية
ل ـل ـخضوع ل ـه ـا ت ـع ـويضا ع ـن الصع ـوب ـات ال ـتي ي ـت ـح ـم ـل ـونـهـا
حة.
حسب شروط وكيفيات يحّددها الوزير اﳌكّلف بالص ّ
العيادية دون منفعة فردية مباشرة وﰲ كل اﳊاﻻت ،وإن
انعدم اﳋطأ ،تعويض اﻵثار اﳌسببة للضرر بسبب الدراسة
لصالح الشخص اﳋاضع لها ولذوي حقوقه.
اﳌاّدة  : ٣٩٤يجب أن يصرح اﳌرقي للوزير اﳌكلّف
بـ ـالصحـ ـة ،بـ ـاﻷشخـ ـاص اﳌستـ ـعـ ـديـ ـن لـ ـلـ ـخضوع لـ ـل ـدراسات
ال ـع ـي ـادي ـة دون م ـن ـف ـع ـة ف ـردي ـة مـبـاشرة ،قـبـل تسجـيـلـهـم ﰲ
صص لهذا الغرض.
الّسج ّ
ل الوطني اﳌخ ّ
اﳌاّدة  : ٣٩5يعد اﳌرقي مسؤوﻻ عن التقييم اﳌستمر
ﻷمن الدواء التجريبي.
وه ـو م ـل ـزم ب ـال ـت ـب ـل ـي ـغ ال ـف ـوري ب ـك ـل أث ـر خ ـط ـي ـر غـيـر
مرغوب فيه أو غير متوقع أو أي حدث جديد لﻸمن يطرأ،
خﻼل أو بعد نهاية الدراسة ،للوزير اﳌكّلف بالصحة وﳉنة
اﻷخﻼقيات الطبية للتجارب العيادية اﳌعنية ولكل اﻷطباء
الباحثﲔ اﳌعنيﲔ ،خﻼل سبعة ) (7أيام كحد أقصى.

مة ،باﳊبس من ستـة ) (6أشهر إﱃ سنة )(١
باﳌكّونات السا ّ
وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤0٢يعاقب كل من يخالف اﳌنع اﳌنصوص
عليه ﰲ أحكام اﳌادتﲔ  ٥١و 6٠من هذا القانون ،اﳌتعّلقتﲔ
عﲆ التواﱄ ،بالترويج والرعاية واﻹشهار للتبغ واﳌشروبات
الكحولية ،بغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج.
وﰲ حالة العود ،تضاعف العقوبة.
اﳌاّدة  : ٤0٣يعاقب كل من يخالف اﻷحكام التشريعية
وال ـتـنـظـيـمـيـة اﳌعـمـول بـهـا اﳌتـعـلـقـة بـاﳌستـخـلصات الـتي
يمكن أن تستخدم ﰲ إنتاج اﳌشروبات الكحولية ،طبقا
ﻷحكام اﳌادتﲔ  ٤2٩و ٤٣٠من قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : ٤0٤يعاقب كل من يخالف اﳌنع اﳌنصوص
عليه ﰲ أحكام اﳌادة  ٥6من هذا القانون ،اﳌتعّلقة بالتدخﲔ
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فـي اﻷمـ ـاك ـن اﳌخّصصة ﻻست ـع ـم ـال ج ـم ـاعي أو اﳌست ـق ـب ـل ـة

للجمهور ،بغرامة من  2٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠٠دج.

تطّبق عﲆ اﳌخالفة اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة أعﻼه،
غ ـرام ـة صل ـح ط ـب ـق ـا ﻷحكام اﳌادتﲔ  ٣8١و ٣٩٣م ـن قـانـون
اﻹجراءات اﳉزائية.
وﰲ حالة العود ،تضاعف العقوبة.
اﳌاّدة  : ٤05يعاقب كل من يخالف اﳌنع اﳌنصوص
عليه ﰲ أحكام اﳌادة  ٥7من هذا القانون ،اﳌتعلقة ببيع
التبغ للقصر ،بغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠٠.٠٠٠دج.
وﰲ حالة العـود ،تضاعف العقوبة.
اﳌاّدة  : ٤0٦يعاقب كل من يخالف اﳌنع اﳌنصوص
عليه ﰲ أحكام اﳌادة  6١من هذا القانون ،اﳌتعلقة ببيع
صر ،باﳊبس من ستة ) (6أشهر
اﳌشروبات الكحولية للق ّ

إﱃ سنتﲔ ) (2وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠دج إﱃ  ١٠٠.٠٠٠دج.
وﰲ حالة العود ،تضاعف العقوبة.

اﳌاّدة  : ٤07يعاقب كل من يخالف اﳌنع اﳌنصوص
علي ـ ـ ـ ـه ﰲ أح ـ ـ ـ ـكام اﳌـ ـ ـ ـ ـادة  7٩مـ ـ ـ ـ ـن هذا القانـ ـ ـ ـون اﳌت ـ ـ ـ ـ ـ ـعلقة
بالترويج لبدائل الرضاعة الطبيعية واﻹشهار لها ،بغرامة
من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤0٨يعاقب كل شخص أنتج أو تاجر ﰲ مواد
غذائية غير صاﳊة لﻼستهﻼك وتسّبب ﰲ تسّمم غذائي أو
وفاة شخص أو عّدة أشخاص ،طبقا ﻷحكام اﳌادتﲔ ٤٣١
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اﳌاّدة  : ٤1٣باستثناء الضرورة الطبية اﳌبررة ،يعاقب
طبقا ﻷحكام اﳌواد  288و 28٩و) ٤٤2الفقرة  (2من قانون
حة ،عن كل تقصير أو خطأ مهني
العقوبات ،كل مهني الص ّ
ﰎ إثباته ،يرتكبه خﻼل ﳑارسته مهامه أو ﲟناسبة القيام
بـ ـهـ ـا ويـ ـلـ ـحـ ـق ضررا بـ ـالسﻼمـ ـة ال ـب ـدن ـي ـة ﻷح ـد اﻷشخ ـاص أو
بصحـ ـتـ ـه أو يـ ـحـ ـدث ل ـه ع ـج ـزا مست ـدي ـم ـا أو ي ـع ـّرض ح ـي ـات ـه
للخطر أو يتسبب ﰲ وفاته.

اﳌاّدة  : ٤1٤يعاقب كل من ينشئ أو ينجز أو يفتح أو
يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص اﳌنصوص عليه ﰲ
اﳌادتـﲔ  27٣و ٣٠7من هذا القانون ،باﳊـبس مـن سنـتـﲔ )(2
إﱃ خـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ) (٥سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات وبـ ـ ـغ ـ ـ ـرام ـ ـ ـ ـ ـة م ـن  ١.٠٠٠.٠٠٠دج
إﱃ  2.٠٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤15يعاقب عﲆ مخالفة ﻷحكام اﳌادة  ١68من
ه ـذا ال ـق ـان ـون ،اﳌتـعـّلـقـة بـاﳌمـارسة ﲢت الـهـويـة الـقـانـونـيـة
حة ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  2٤7من قانون العقوبات.
ﳌهن الص ّ
اﳌاّدة  : ٤1٦يعاقب كل شخص عﲆ اﳌمارسة غير
الشرعية ﳌهن الصحة طبقا ﻷحكام اﳌادة  2٤٣من قانون
العقوبات.
اﳌاّدة  : ٤17عدم التقيد بالتزام السّر الطبي واﳌهني،

يعّرض صاحبه للعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌادة
 ٣٠١من قانون العقوبات.

اﳌاّدة  : ٤1٨يعاقب عﲆ كل رفض لﻼمتثال لطلبات
التسخيرة الصادرة من السلطة العمومية حسب اﻷشكال

و ٤٣2من قانون العقوبات ،واﳌواد  7١و 72و 7٣من القانون

اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم الساري اﳌفعول ،طبقا ﻷحكام

رقـ ـم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٥ف ـب ـرايـر سنـة  2٠٠٩واﳌتعلق

اﳌادة  ١87مكّرر من قانون العقوبات.

ش.
بحماية اﳌستهلك وقمع الغ ّ
اﳌاّدة  : ٤0٩يعاقب كل من يخالف اﻷحكام اﳌتعلّقة

اﳌاّدة  : ٤1٩يعاقب كل مهني الصحّة الذي يخالف
اﳌنع اﳌتعّلق بالوصف الطبي أو تغييره اﳌنصوص عليه

بإيقاف اﳊمل لغرض عﻼجي طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٣٠٤من

ﰲ أحكام اﳌـادة  ١8٠مـن ه ـذا القـانون ،باﳊبـس مـن ستة )(6

قانون العقوبات.

أشهـ ـ ـ ـر إﱃ سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـﲔ ) (2وبـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـرامـ ـ ـة مـ ـن  ٥٠.٠٠٠دج إلـى

اﳌاّدة  : ٤10يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادة  78من
هذا القانون ،اﳌتعّلقة بإجبارية إجراء إيقاف اﳊمل لغرض
سسات العمومية اﻻستشفائية باﳊبس من
عﻼجي ﰲ اﳌؤ ّ

ستة ) (6أشهر إﱃ سنة ) (١وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ

 ١٠٠.٠٠٠دج.
حة الذي يخالف
اﳌاّدة  : ٤٢0يعاقب كل مهني الص ّ
أحكام اﳌادتﲔ  ١٩8و ١٩٩من هذا القانون ،اﳌتعلقة ،عﲆ
التواﱄ ،بإعﻼم اﳌصالح اﳌعنية وﲢرير الشهادة الوصفية

 ٤٠٠.٠٠٠دج.

ﳊاﻻت العنف ،بغرامة من  2٠.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠.٠٠٠دج.

اﳌاّدة  : ٤11يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادة ١٤٣
من هذا القانون ،اﳌتعّلقة بالتزام التكّفل باﳌريض اﳌصاب
ب ـاضط ـراب ـات ع ـق ـل ـيـة ،طـبـقـا ﻷحـكـام اﳌادتﲔ  ٣١٤و ٣١6من

ل من يخالف اﻷحكام اﳌتعّلقة
اﳌاّدة  : ٤٢1يعاقب ك ّ
ص باﻷعمال اﳌهنية وتسعيرتها اﶈّددة ﰲ
باﻹعﻼم اﳋا ّ

الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـ ـ ـ ـم اﳌعـ ـم ـ ـ ـول ب ـ ـ ـه ،ب ـغ ـرام ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـن  ٣٠٠.٠٠٠دج إﱃ

قانون العقوبات.

 ٥٠٠.٠٠٠دج.

اﳌاّدة  : ٤1٢يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادة ١6١

اﳌاّدة  : ٤٢٢يعاقب عﲆ كل نشاط إنتاج واستغﻼل

ﰎ
من هذا القانون ،اﳌتعلقة ﲟنع إخضاع اﳌرضى الذين ّ

واستيراد وتصدير وتوزيع اﳌواد الصيدﻻنية من طرف

استشفاؤهم ﻷشغال غير موصوفة لهم ﰲ إطار العﻼج الذي

صة ،باﳊبس
سسات غير معتمدة من اﳌصالح اﳌخت ّ
مؤ ّ
من خمس ) (٥سنوات إﱃ عشر ) (١٠سنوات وبغرامة من

وبغرامة من  ١٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج.

 ٥.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١٠.٠٠٠.٠٠٠دج.

يخضعون له ،باﳊبس من شهرين ) (2إﱃ ستة ) (6أشهر

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ٤٢٣يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادة 2٤٥
مـ ـن هـ ـذا ال ـق ـان ـون ،اﳌت ـع ـّل ـق ـة ب ـاﳌراق ـب ـة اﻹداري ـة وال ـت ـق ـن ـي ـة

اﳌاّدة  : ٤٣٢يعاقب كل من يقوم باﻹشهار للتبرع
باﻷعضاء أو اﻷنسجة أو اﳋﻼيا البشرية لفائدة شخص أو
سسة ،باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ سنة ) (١وبغرامة
مؤ ّ
من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٤٠٠.٠٠٠دج.

عشرين ) (2٠سنة وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج.

اﳌاّدة  : ٤٣٣يعاقب كل من يقوم بنزع أو زرع اﻷعضاء
أو اﻷنسجة أو اﳋﻼيا البشرية أو يمارس نشاطات اﳌساعدة

واﻷمنية ﻻستعمال مواد وأدوية ونباتات ذات خصائص
مخدرة أو مؤثرة عقليا ،باﳊبس من عشر ) (١٠سنوات إﱃ
اﳌاّدة  : ٤٢٤يعاقب كل من يخالف اﻷحكام اﳌتعّلقة
بالنوكليدات اﻹشعاعية ،باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ
سنتﲔ ) (2وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤٢5يعاقب كل من قام بصنع اﻷدوية اﳌقّلدة
اﶈّددة ﰲ اﳌادة  2١١من هذا القانون ،أو السمسرة لها أو
تـ ـوزيـ ـعـ ـهـ ـا أو اﻹشهـ ـار لـ ـهـ ـا أو عـ ـرضهـ ـا لـ ـل ـب ـي ـع أو ب ـي ـع ـه ـا أو
استيرادها أو تصديرها أو حيازتها ،باﳊبس من خمس )(٥
سنوات إﱃ عشر ) (١٠سنوات وبغرامة من  ١.٠٠٠.٠٠٠دج
إﱃ  ٥.٠٠٠.٠٠٠دج.

سسـ ـ ـة غير مرخ ـص لها،
الطـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة عﲆ اﻹن ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـاب فـ ـ ـ ـي مؤ ّ
باﳊـبس من سنتﲔ ) (2إلـى خمس ) (٥سنـوات وبغرامة
من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤٣٤يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادة ٣7١
من هذا القانون ،اﳌتعلّقة باﳌساعدة الطبية عﲆ اﻹنجاب،
ب ـ ـاﳊبس م ـ ـن خ ـ ـمس ) (٥سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات إﱃ عشر ) (١٠سن ـ ـوات
وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤٣5يعاقب كل من يخالف اﳌنع اﳌنصوص
عليه ﰲ أحكام اﳌادة  ٣7٤من هذا القانون ،اﳌتعلقة بالتبرع

اﳌاّدة  : ٤٢٦يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادة 2٣٠
مـ ـن هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون ،اﳌتـ ـعـ ـل ـق ـة ب ـتسج ـي ـل اﳌواد الصي ـدﻻن ـي ـة

والـ ـبـ ـيـ ـع وكـ ـل شكـ ـل مـ ـن اﳌعـ ـام ـﻼت ب ـخصوص م ـواد اﳉسم
البشري ،باﳊبس من عشر ) (١٠سنوات إﱃ عشرين )(2٠

واﳌصادقة عﲆ اﳌستلزمات الطبية ،باﳊبس من سنتﲔ

سنة وبغرامة من  ١.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2.٠٠٠.٠٠٠دج.

) (2إﱃ خمس ) (٥سنوات وبغرامة من  ١.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ

اﳌاّدة  : ٤٣٦يعاقب كل من يخالف اﳌنع اﳌنصوص
عليه ﰲ أحكام اﳌادة  ٣7٥من هذا القانون ،اﳌتعلقة باستنساخ
أجس ـام ح ـيّ ـة ﳑاثلة وراثيا وانتقـاء اﳉنس ،باﳊبس من
عشر )  (١٠سنـ ـ ـ ـوات إلـى عشري ـ ـ ـن )  (2٠سن ـة وب ـغ ـرام ـة م ـن
 ١.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2.٠٠٠.٠٠٠دج.

 ٥.٠٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤٢7يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادتﲔ 2٣7
و 2٣8من هذا ال ـ ـ ـ ـقانون ،اﳌت ـ ـ ـعلقة ،عﲆ الـ ـ ـ ـتواﱄ ،باﻹشهار
وب ـ ـاﻹع ـ ـﻼم ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمي ح ـ ـول اﳌواد الصيـ ـدﻻنـ ـيـ ـة بـ ـغـ ـرامـ ـة مـ ـن
 2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج.
وﰲ حالة العود ،تضاعف العقوبة.
اﳌاّدة  : ٤٢٨يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادة 2٥8
من هذا القانون ،اﳌتعّلقة بجمع وتقسيم وحفظ وتوزيع الدم
ومـ ـواد الـ ـدم غـ ـيـ ـر ال ـث ـاب ـت ـة ،ب ـغ ـرام ـة م ـن  ١.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ
 2.٠٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤٢٩يعاقب كل من يخالف اﳌنع اﳌنصوص
عليه ﰲ أحك ـ ـ ـام اﳌـ ـ ـ ـ ـادة  26٣م ـ ـ ـن هذا القـ ـ ـان ـ ـ ـون ،اﳌتـ ـ ـ ـ ـعّلقة
ب ـال ـنشاط ـات اﳌرب ـح ـة اﳌرت ـب ـطـة بـالـدم الـبشري والـبـﻼزمـا
ومشتقاتهما ،باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ ثﻼث ) (٣سنوات
وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤٣0يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون
اﳌتعلقة بنزع اﻷعضاء واﻷنسجة واﳋﻼيا البشرية وزرعها،
طبقا ﻷحكام اﳌواد من  ٣٠٣مكّرر  ١6إﱃ  ٣٠٣مكّرر  2٠من
قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : ٤٣1يعاقب كل من يخالف اﳌنع اﳌنصوص
عليه ﰲ أحكام اﳌادة  ٣6١من هذا القانون ،اﳌتعلّقة بنزع
صر أو عديمي
اﻷعضاء واﻷنسجة واﳋﻼيا من اﻷشخاص الق ّ
اﻷهلية ،طبقا ﻷحكام اﳌواد من  ٣٠٣مكّرر  ١6إﱃ  ٣٠٣مكرر

 2٠من قانون العقوبات.

اﳌاّدة  : ٤٣7ي ـع ـاقب ك ـل م ـن يست ـع ـم ـل ال ـوضع رهـن
الـ ـ ـم ـ ـ ـﻼحـ ـ ـظ ـ ـ ـة لش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخص ما لغرض آخر غير مصلحته،
باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس ) (٥سنوات وبغرامة من
 ١٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤٣٨يعاقب كل من يخالف أحكام اﳌادة ٣8١
من هذا القانون ،اﳌتعّلقة بالدراسات العيادية ،باﳊبس من
سنتﲔ ) (2إﱃ خمس ) (٥سنوات وبغرامة من  ٥.٠٠٠.٠٠٠دج
إﱃ  ١٠.٠٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤٣٩يعاقب الطبيب الباحث الذي شرع ﰲ
الدراسة العيادية دون اﳊصول عﲆ موافقة الشخص اﳌدرج
ﰲ بروتوكول البحث ،باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس
) (٥سنوات وبغرامة من  ١٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٤٤0يمكن أن يعاقب ،عﻼوة عﲆ ذلك ،كل من
يرتكب إحدى اﳌخالفات اﳌذكورة أعﻼه ،بعقوبة واحدة أو
أكثر من العقوبات التكميلية اﳌنصوص عليها ﰲ قانون
العقوبات.
اﳌاّدة  : ٤٤1يعاقب الشخص اﳌعنوي الذي يرتكب
إحـ ـ ـ ـدى اﳌخالف ـ ـ ـات اﳌنصـ ـ ـوص عليه ـ ـ ـا ﰲ الب ـ ـ ـاب الثامـ ـ ـ ـن
أعﻼه ،ﲟا يأتي :
 – ١غرامة ﻻ يمكن أن تقل عن خمسة ) (٥أضعاف
الغرامة القصوى اﳌنصوص عليها للشخص الطبيعي،

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م
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اﳌاّدة  : ٤٤٩تلغى أحكام القانون رقم  ٠٥-8٥اﳌؤرخ ﰲ
 26جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٠٥اﳌوافق  ١6فبراير سنة ١٩8٥

اﻵتية :
– حـ ـجـ ـز الـ ـوسائ ـل وال ـع ـت ـاد اﳌست ـع ـم ـل ﰲ ارت ـك ـاب
اﳌخالفة،
حة ﳌدة ﻻ تتجاوز
– اﳌنع من ﳑارسة نشاط الص ّ
خمس ) (٥سنوات،
– غلق اﳌؤسسة أو إحدى ملحقاتها ﳌدة ﻻ تتجاوز
خمس ) (٥سنوات،
– حل الشخص اﳌعنوي.
الباب التاسع

واﳌتـعلق بحماية الصحـ ـ ـ ـ ـ ـة وترقيتها ،اﳌعدل واﳌتمم ،غير
أن النصوص اﳌتخذة لتطبيقه تبقى سارية اﳌفعول إﱃ
غاية صدور النصوص التنظيمية اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
القانون.
اﳌاّدة  : ٤50ينشـ ـ ـ ـر هذا القـ ـ ـ ـ ـان ـ ـون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١8شّوال عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو

سنة .2٠١8

عبد العزيز بوتفليقة

أحكام خاصة وانتقالية وختامية
اﳌاّدة  : ٤٤٢ﻻ تطّبق أحكام اﳌادتﲔ  276و ٣١8من هذا

الـ ـقـ ـانـ ـون عﲆ هـ ـيـ ـاك ـل ومؤسسات الصح ـة ال ـت ـاب ـع ـة ل ـوزارة
الدفاع الوطني.

اﳌاّدة  : ٤٤٣يمكن اﳌستخدمﲔ ﰲ وضعية نشاط ﰲ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قانون رقم  1٢-1٨مؤرخ ﰲ  1٨شّوال عام  1٤٣٩اﳌوافق

 ٢ي ـولي ـو س ـنـة  ،٢01٨ي ـع ـّدل وي ـتـ ـّمم ال ـق ـان ـون رق ـ ـم
 ٢7٨-٦٣اﳌؤرخ ﰲ  ٢٦يوليو سنة  1٩٦٣الذي يحدد

قائمة اﻷعياد الّرسمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌؤسسات الـ ـعـ ـم ـوم ـي ـة ل ـلصح ـة ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـوزارة اﳌك ـّل ـف ـة
ﰎ ت ـ ـع ـ ـدي ـ ـل ق ـ ـانـ ـونـ ـهـ ـا اﻷساسي اﻻحـ ـتـ ـفـ ـاظ
ب ـ ـالصح ـ ـة ال ـ ـتي ّ
بالقانون اﻷساسي اﳌطّبق عليهم إذا رغبوا ﰲ ذلك ،ابتداء
من تاريخ دخول هذا القانون حّيز التنفيذ.
ويبقى اﳌستخدمون الذين يمارسون عملهم ﰲ إطار
اتفاقات واتفاقيات التعاون ،خاضعﲔ لﻸحكام اﳋاصة بهم.

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ١٣6و ١٣8و١٤٠
و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى القانون رقـم  278-6٣اﳌؤرخ فـي  26يوليو
سنـة  ١٩6٣الـذي يحدد قائمة اﻷعياد الّرسمية ،اﳌعدل واﳌتمم،

سسات
اﳌاّدة  : ٤٤٤يجب أن ﲢتفظ الهياكل واﳌؤ ّ
ال ـع ـم ـوم ـي ـة واﳋاصة ل ـلصح ـة ب ـاﳌل ـف ـات ال ـط ـب ـيـة لـلـمـرضى

– وبعد رأي مجلس الدولة،

اﳌفتوحة قبل تأسيس اﳌلف الطبي الوحيد.

– وبعد مصادقة البرﳌان،

اﳌاّدة  : ٤٤5ﲢدد إجراءات وشروط تصنيف وأرشفة
ومدة وطريقة حفظ اﳌلف الطبي وإتﻼفه كما ﰎ ذكره ﰲ
اﳌادة  2٩2أعﻼه ،وكذا كل اﻷرشيفات اﻷخرى اﳋاصة بالصحة،
عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٤٤٦يتّم تنصيب اﳌصالح اﳋارجية للصحة
ﰲ أجل أقصـاه سنتان ) (2ابت ـداء من تاريخ نشر ه ـذا القانون
ف ـي اﳉريدة الرسمية.
اﳌاّدة  : ٤٤7يواص ـ ـ ـل اﳌ ـ ـج ـ ـلـ ـ ـس الوطنـ ـ ـي واﳌ ـ ـجالس
صبة وفقا ﻷحكام
اﳉهوية لﻸدبيات الطبية اﳌنتخبة واﳌن ّ

القانون رقم  ٠٥-8٥اﳌؤرخ ﰲ  26جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٠٥
اﳌواف ـ ـ ـ ـ ـق  ١6فبراي ـ ـر سنـ ـ ـ ـة  ١٩8٥واﳌذكـ ـ ـ ـور أعﻼه ،ﳑارسة
صﻼحياتها إﱃ غاية تنصيب اﳌجالس الوطنية واﳉهوية
لﻸدبيات الطبية اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام هذا القانون.
اﳌاّدة  : ٤٤٨تواصل الهياكل اﳌكّلفة باﳌهام اﳌسندة
إﱃ الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية ﲟقتضى أحكام هذا
ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ،ضم ـ ـان ه ـ ـذه اﳌه ـ ـام إﱃ غ ـ ـاي ـ ـة ت ـ ـنصيب الـ ـوكـ ـالـ ـة
اﳌذكورة.

يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعدل وتتمم أحكام الفقرة  2من اﳌادة
اﻷوﱃ من القانون رقم  278-6٣اﳌؤرخ ﰲ  26يوليو سنة
 ١٩6٣الذي يحدد قائمة اﻷعياد الّرسمية ،اﳌعّدل واﳌتمم،
كما يأتي :

“)..................... –(2بدون تغيير حتى(
– اﳌولد النبوي الشريف  :يوم واحد،
– أمنزو ن يناير )رأس السنة اﻷمازيغية( اﳌوافق ١2
جانفي  :يوم واحد،
– أول جانفي )رأس السنة اﳌيﻼدية(  :يوم واحد”.
اﳌاّدة  : ٢ين ـ ـ ـ ـشر هذا الق ـ ـ ـ ـانون ﰲ اﳉـ ـ ـريدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١8شّوال عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو

سنة .2٠١8

عبد العزيز بوتفليقة

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ
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مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ٢5رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩

 10يونيو سنة  ،٢01٨يتضمن إنهاء مهام مفتش

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيد محمـد
شرمـ ـاط ،بصف ـت ـه ن ـائب م ـدي ـر ل ـت ـرق ـي ـة اﳊرك ـة اﳉم ـع ـوي ـة

بوزارة التضامن الوطني واﻷسرة – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيد عيسى
خﻼف ،بصفته مفتشا بوزارة التضامن الوطني واﻷسرة –
سابقا ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
––––––––––––––––––––––H

بوزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة ،لتكليفه
بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ٢5رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،٢01٨يتضمن إنهاء مهام اﳌدير
العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض اﳌصغر.
––––––––––––

مـ ـ ـراسيـ ـ ـم رئ ـ ـاسي ـ ـة مؤرخ ـ ـة ﰲ  ٢5رمضان عـ ـ ـ ـ ـ ـام 1٤٣٩
اﳌوافق  10يونيو سنة  ،٢01٨تتضمن إنهاء مهام

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩

بـ ـ ـ ـوزارة الـ ـ ـ ـتضامـ ـ ـ ـن ال ـ ـ ـوط ـ ـ ـني واﻷسرة وقضاي ـ ـ ـا

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيد محمـد
ال ـه ـادي ع ـواي ـج ـي ـة ،بصف ـت ـه م ـدي ـرا ع ـام ـا ل ـل ـوك ـال ـة ال ـوطـنـيـة

اﳌرأة.
––––––––––––

لتسيير القرض اﳌصغر ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––H

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيدة خديجة

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ٢5رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق

ل ـ ـع ـ ـج ـ ـال ،بصف ـ ـت ـ ـه ـ ـا م ـ ـدي ـ ـرة ع ـ ـام ـ ـة لﻸسرة وقضاي ـ ـا اﳌرأة

 10يونيو سنة  ،٢01٨يتضمن إنهاء مهام اﻷمينة

والـ ـتـ ـﻼحـ ـم اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاعي ب ـوزارة ال ـتضام ـن ال ـوط ـني واﻷسرة

الدائمة اﳌساعدة للجنة الوطنية للتضامن.
––––––––––––

وقضايا اﳌرأة ،بناء عﲆ طلبها.
––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيدة فتيحة

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـادة اﻵتية

ب ـن ع ـب ـد ال ـرح ـم ـان ،بصف ـت ـه ـا أم ـي ـن ـة دائ ـم ـة مساعـدة لـلـجـنـة

أسماؤهم ،بـ ـوزارة الـ ـتضامـ ـن ال ـوط ـني واﻷسرة وقضاي ـا

الوطنية للتضامن.

اﳌرأة :

––––––––––––––––––––––H

– يوسف رحمي ،بصفته رئيسا للدراسات باﳌكتب
الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة،
– محمـد أمﲔ فار الذهب ،بصفته نائب مدير للعمل

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ٢5رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،٢01٨يتضمن إنهاء مهام مديرين
للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻيتﲔ.

اﻹنساني،

––––––––––––

– أع ـ ـم ـ ـر بـ ـن لـ ـونـ ـاس ،بصفـ ـتـ ـه نـ ـائب مـ ـديـ ـر لﻸمـ ـﻼك
والوسائل العامة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام السيدين اﻵتي

––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيدة عائشة
بوعون ،بصفتها مفتشة بوزارة التضامن الوطني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة ،ﻹحالتها عﲆ التقاعد.

اسماهما ،بصفتهما مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن
ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– جمال عبد الناصر حريزي ،ﰲ وﻻية بشار،
– عبد الرحمان تيغة ،ﰲ وﻻية قسنطينة ،ﻹحالته عﲆ
التقاعد.

 1٦ذو القعدة عام  1٤٣٩هـ
 ٢٩يوليو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٦
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ٢5رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،٢01٨يتضمن تعيﲔ مدير اﳊركة
اﳉمـ ـعـ ـويـ ـة والـ ـعـ ـمـ ـل اﻹنساني بـ ـوزارة الـ ـتضام ـن
الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.
––––––––––––
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مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ٢5رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،٢01٨يتضمن تعيﲔ اﳌدير العام
لوكالة التنمية اﻻجتماعية.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩

ﲟ و ج ب م ر س و م ر ئ ا س ي م ـــ ؤ ر خ ف ــ ي  2 ٥ر م ض ــ ا ن

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السّيد محمـد شرماط،
مديرا للحركة اﳉمعوية والعمل اﻹنساني بوزارة التضامن
الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.

ع ا م  ١ ٤ ٣ ٩ا ﳌ ـ و ا ف ـ ق  ١ ٠ي ـ و ن ـ ي ـ و س ـ ن ـ ة  ، 2 ٠ ١ 8ي ع ّي ن ا ل س ّي د
م ـح ـم ـد ا ل ـه ـا د ي ع ـو ا ي ـج ـي ـة  ،م ـد ي ـر ا ع ـا م ـا ل ـو ك ـا ل ـة ا ل ـت ـن ـم ـي ـة
اﻻجتماعية.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني
ق ـ ـ ـرار وزاري مشت ـ ـ ـرك مؤرخ ﰲ  1٩شّوال ع ـ ـ ـ ـام 1٤٣٩
اﳌوافق  ٣يوليو سنة  ،٢01٨يتضمن تعيﲔ ذوي

ال ـ ـرتب ﰲ ال ـ ـدرك الـ ـوطـ ـني ورجـ ـال الـ ـدرك بصفـ ـة
ضباط للشرطة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الدفاع الوطني،
إ ّ
ووزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– ﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٥-66اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٣86اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩66واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادة ) ١٥الفقرة  (٤منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١67-66اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر
عام  ١٣86اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩66الذي يحّدد ﲟوجبه
تأليف وتسيير الّلجنة اﳌكّلفة بامتحان اﳌترشحﲔ ﳌهام
ضباط الشرطة القضائية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣2-٠٤اﳌؤرخ
ﰲ  ١٠رمضان عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٤أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ ١8
صفـ ـ ـر ع ـ ـام  ١٣86اﳌواف ـ ـق  8يـ ـون ـي ـو سن ـة  ١٩66واﳌتعلق
بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية ،اﳌعدل،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﶈاضر اﳌؤرخة ﰲ  8مارس
سنة  2٠١8للجان اﳌكلفة بامتحان ذوي الرتب ﰲ الدرك
الـ ـوطـ ـني ورجـ ـال الـ ـدرك اﳌت ـرشحﲔ ﳌه ـام ضب ـاط الشرط ـة
القضائية ﲟدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر
وﳌدرستي ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس
وسطيف،
يقرران ما يأتي :
اﳌادة ﻷوﱃ  :يعّي ـن بصفة ضباط للشرطة القضائية

ذوو الرتب ﰲ الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم
ﰲ القائمة اﻻسمية اﳌلحقة بأصل هذا القرار.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٤٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ
 2جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٠اﳌوافق  27أبريل سنة 2٠٠٩
واﳌتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣١7-١٣اﳌؤرخ ﰲ
 ١٠ذي القعدة عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ١6سبتمبر سنة  2٠١٣الذي
يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصﻼحياته،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١7اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١7غشت سنة  2٠١7واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

اﳌ ـادة  : ٢يـن ـش ـر هـ ـذا ال ـق ـرار ﰲ اﳉ ـري ـدة ال ـّرس ـمـي ـة

للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر باﳉزائر ﰲ  ١٩شوال عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٣يوليو
سنة .2٠١8
عن وزير الدفاع الوطني

وزير العدل،

نائب وزير الدفاع الوطني،

حافظ اﻷختام

رئيس أركان اﳉيش الوطني الشعبي
الفريق أحمد قايد صالح

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

الطيب لوح

