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 اإلهداء
 إلى الذي لم يبخل عليا بحنانه وعطفه،

والدي  إلى إلى الذي شجعني ودفعني لطريق العلم

 ،أطال هللا في عمره

أهدي وإلى رمز الحنان والدتي               

 الجنة في بيتا لهما يبني أن هللا أدعوو ثمرة عملي المتواضع

 .فيه ويسكنهما

ون لي في هذا ع من كان خير إلى خاصا اهدءا أقدم كما

العمل و صبر كثيرا وتحمل معي مشقة الطريق رفيق 

  راجعي محمد :األستاذ الحياة زوجي الحبيب

  إسالم: إلى فلذة كبدي وقلبي
 عبد-عبد الملك-سميرة-سليمة-عباس: يخواتإلى إخوتي وأ

.أسماء-فيروز-دالل-زهير-سعاد-العزيز  
كن مثواه مسعود لبيدي رحمه هللا وأس: أخواتيأزواج إلى   

.الجنة ويوسف وسفيان وصالح وطارق  

-تقي الدين -تقوى–مسعود  :ء إخوتي وأخواتي أبناالى و

سيف -أالء-تسنيم -تاج الدين-الرحمن عبد-هشام -لؤي -صفاء

.خضرة -رتاج-قصي-وائل-عبد النور-الدين  

 خالتي والى وعائلته عمور أحمدالعزيز  خاليإلى 

 .همايوعائلت
-ريمة-حبيبة -مسعودة-سهام-عائشة-نبيلة: الصديقاتإلى 

 .وهيبة-رشيدة

، عبد هللاوزوجته وأوالده وباألخص  ريغي عبد الوهابعمي إلى 

وزوجته وأبنائه المداني  ريغيعمي  إلىو  

إسماعيل ونور  وزوجته وأبنائه خاصة العربيعمي  إلى

 وأبنائهمحليمة  وخالتيأحمد  إلى عميالدين، و

ساعد وعبد الكامل وعبد : لثانيةا عائلتي أفراد كل إلى

 الحكيم ولزوجاتهم وأبنائهم
 .الحاجة فاطمة أمي والى

 والد هللا رحمه الطاهرة بايزيد  الحاج روح إلى خاصا اهدءا أهدي

 زوجي

كل من علمني في مختلف مراحل تعليمي من االبتدائية   إلى      

 .إلى الدراسات العليا تقديرا واعترافا مني بجهودهم

كلية العلوم االقتصادية وعلوم   إلى طاقم أساتذة     

 التسيير والعلوم التجارية بجامعة فرحات عباس بسطيف

 هذا عملي اهدي هؤالء كل إلى



 شكر وعرفان
 . ولئن شكرتم  ألزيدنكم قال هللا عز وجل 

سبحانه وتعالى على إن كان الشكر، فالشكر هلل 

 .وتوفيقه وفضله  نعمته 

 وإذا كان ال بد من شكر فإنني ال أبالغ إن قلت

بأن الكلمات ال تكفي مهما ثقلت معانيها 

 هوأسمى إكرام وتقدير لما قدمه خال ل توجيهات

 بوقرة رابح:  الدكتور لي  هوتحفيزا ت

كافة أعضاء  إلىالجزيل  يشكركما أتوجه ب

الهيئة التدريسية لمدرسة الدكتوراه إدارة 

األعمال والتنمية المستدامة بجامعة فرحات 

عباس بسطيف وعلى رأسهم عميد الكلية األستاذ 

 صالح صالحي : الفاضل الدكتور

الجزيل واحترامي وتقديري إلى وأتوجه بشكري 

 المحترمين أعضاء لجنة المناقشةكل 

يعلى  :كما أخص بشكري المتواضع لألستاذ الفاضل

  فاروق

من قدم لي يد العون كل  نسىأأن  كننيوال يم

 :خص بالذكرفي إنجاز هذا العمل المتواضع وأ

المؤسسات العمومية عمال مدراء وإطارات و

المسيلة، برج : االستشفائية لكل من الواليات

من  لي وه لما قدم ئربوعريريج، سطيف، الجزا

 .مساعدة

: مدير مديرية البيئة لوالية المسيلة السيد 

  مراد ةــبح

المكلفة بمراقبة األنشطة االستشفائية بمديرية 

 مغيش مليكة :السيدة البيئة  لوالية المسيلة

مال في مديرية الصحة وإصالح العكل  

والي محمد : المستشفيات بالمسيلة وعلى رأسهم

  عبد اللطيف



إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو 

 .هللا  بكلمة وفقك
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 :  ـةـــمـقـدم 
أذهـا   إىلاألسـئةة الـت تابـا    فمـ  أثرـر هأهـم ،احلـدث  عصرأحد أهم موضوعات الاليوم البيئة تشكل        

، هثيـ  ذـ ا العققـة أ  هالطبيعـةطبيعـة العققـة بـني اان ـا  ب تاعةقتةك الت كرري م  الباحرني هاالقاصا ثني ال
عمـــل فقـــد  .ظهـــو  بـــوا   كبـــادر ثبـــري  قـــد توااههـــا األ   هســـكا ا   اك ـــاقبل القرثـــ  خاصـــة مـــ  ت ـــامر

 جــا  ل حتقيــق هــ ا ال اثــة اتبــ ه  ســبي همعيشــا  ،ــا، هحت ــني ظرهفــ  اان ــا  م ــ  هاــو ا عةــأل تعمــري األ  
العدثــد مــ  الاتــدثات هالقلــاثا الر ي ــة الــت توااــ  لــ ا ف ،هال حــا األخققــ  عفوثــا ي ثــراه فيــ  الاــواي  البيئــ 

هـ  قلـاثا  م  اكع يني ،ـا ييـ  صصـا ذـا الكرـري مـ  الوقـ، ها هـد، اليوم هتش ل العدثد اجملامعات البشرثة
 .ال ي سوف تؤهل إلي  جمامعات ا   اك اقبلاجتاا اال تامتو  حول

 تةبيــة احلااــات األساســية مــ  مــاع هةــ اع ه عاثــة صــتية همــ ه  هثيفيــة اكــوا   الطبيعيــةحملافظــة عةــأل ا إ        
هممـا ال ثـدعو  كـاع هالببـة مـ  الاةـو ،احملافظـة عةـأل سـقمة اذـواع هابااضافة إىل  ،عاك  يحتد تشكل أصبت،
الا ميـة، احلـد مـ  هـ ا الاةـو  هبالـ ات بوسـا ل بوسـا ل  ةو  البيئـة تـرتبا ا تبادـاث هايقـافي  أ  مشكةة ت لةشك

 ،ان ــا احملافظــة عةــأل صــتة ا ي مــ  أهدافــ هالــ  ،مــ  هســا ل الا ميــة احلدثرــة الاقــدم الطــت    يــ  اجملــاالتف
هإاراعاتــ  ههــو لاقــدم  ا ذــ ةســةبي وانــ هلكــ  ه ــا  ا ،هااســعافات األهليــة هةريهــا هحما بــة األمــرا  اكباةفــة

مـرق ثرـل اليـوم أحـد  مبباةـ  أنواعهـا ، ف فاثـات خـدمات الرعاثـة الصـتيةمبباةـ  اكةواـات الطبيـةتةو  البيئـة 
البيئة اكعاصر  بصفة عامـة هاكؤس ـات الصـتية توااهها تعيشها ه هالاتدثات الصعبة الت اكشاثل اخلطري   أهم

تصـاحبها حـا بعـد الـابةا  خطري  هممياـة  ا ثبت  عةيها م  ثاا  هأضرا  بيئية هصتيةبصفة خاصة، هذلك ك
 . ها بطرق خماةفةم

ذلــــك االهامــــام الــــ ي ثةيــــق يجمهــــا ه  اــــة ت اريهــــا عةــــأل  هــــ ا اكشــــكةة ففــــ  العقــــو  ال ــــابقة ي تةــــق       
مـــدخل األســـةو   بإتبـــاه ال فاثـــات ثـــام الاعامـــل مـــ ثـــا    معظـــم األحيـــا    إذامعات ـــا هعةـــأل نوعيـــة حيات ـــا، جم
األســةو  العةمــ  اك هجــ  ال ــةيم بد اســة ثافــة  هإتبــاه ه  ال ظــر بعمــق هبشــمولية  هالطرثقــة الواحــد ،حــد، الوا

حـا يـة هالصـتية هاالقاصـا ثة ه األبعا  األخر  اكاعةقة ،ا هاكصاحبة ذا، مرل ا وان  البيئية هاالااماعية هالاق 
 .الدث ية

جمامعات ـا تعد اآل  م  أثرر اكشكقت الـت توااههـا  الرعاثة الصتيةخدمات نفاثات إ ا    ه  احلقيقة
تعقيــــداث هتشــــابكاث، بــــل هأصــــبت، ضــــم  قلــــية عامــــة هثبــــري ، هــــ  الا ميــــة األثرــــر اكــــد  احللــــرثة خاصــــة   

بطرثقـــة صـــتية هســـةيمة اااماعيـــاث هبيئيـــاث هاقاصـــا ثاث أصـــبت، اآل  مـــ    فاثـــات ـــادامة، هلـــ لك فـــإ  إ ا   الاك
ـــت ت ـــعأل  ـــدهل كعرفـــة مـــد  األهـــداف ال إىل حتقيقهـــا  يـــ   هل العـــاي، هتعاـــ  مـــ  اكؤ ـــرات الـــت تابـــ ها ال
 .حتقيقها لةا مية اك ادامة

ـــات  عـــ  مؤس ـــا ا الصـــتية  ث ريهـــا  ا زا ـــره         ـــدهل تعـــال مـــ  مشـــاثل الاةـــو  خاصـــة الاةـــو  ال  مـــ  ال
فرضـــا  الاتـــدثات هنايجـــة كـــا . ا الصـــتيةمبباةـــ  أنواعهـــا هتصـــ يفا ا، هاكامرـــل   نفاثـــات أنشـــطاها هخـــدما 
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الةجـوع إىل اسـباتيجيات   االقاصا ثة، الرقافية، االااماعية هالصـتية عةـأل اك ظومـة العموميـة لةصـتة بـا زا ر 
الا يــري هالاطـــوثر الفعــال،  عـــل األهــداف هالب ـــاع الا ظيمـــ  هأســالي  اا ا   هالاشـــ يل هالعــامةني فيهـــا   حالـــة 
ان جام هتقبل لعوامل الا يري اكا ا عة، عمة، ال ةطات اكع ية عةأل البت  ع  احلـل اك اسـ  ثبـدثل لا ظـيم 

 047-70رثطة الصتية ا دثد  الت ااعت هفقا لةمرسوم الا فيـ ي  قـم القطاه الصت  هال ي ثامرل   اخل
أاـر الا يـري  فهـل ذـ ا اكاعةق بإنشاع هت ظيم هت يري اكؤس ة العمومية االساشفا ية، 7770ماي  01اكؤ خ   

    .  ثمية ال فاثات   تزاثد م امره ا اكؤس ات الصتية ، خاصة هأ   إ ا   ال فاثات عةأل م او 
  :إشـكالية الـبحث -1

  يـ  ،ـا انشـ ة، حيـ  اك ـاوثات ثافـة عةـأل أمهيـة مازاثـد  اثا ـب، قـد البيئـة تةـو  مشـكقت إ      

ألخا بال فاثـات الصـ اعية هبـا .مشـكقت مـ  العـاي ثشـ ل مـا بـني الصـدا   مكـا  حتاـل هأصـبت، الـدهل،
 ما ثل أصاب،ثوما بعد ثوم، حا  تازاثد خمادرها هثاا ها هالت خاصة خدمات الرعاثة الصتيةنفاثات عامة ه 

  ثهـد الـ ي األمـر ههـو ،دبيعيـة مـوا   مـ  بـ  حيـيا ما بكل هأضرت حية هةريها ثا  ات م  باان ا  ثاعةق
 ث ظـر  قةمـا ثـا بـني األايـال هاك ـاها  العدالـة مـ  ادثد نوه تلم  هاو  م ادامة ت مية إىل الوصول عرقةة

 .ال ابق   إليها
ت شا   بيئة حرثية، األمر الـ ي ث ـادع  تـوفر إ ا    -ث ريها م  اكؤس ات  -باعابا  اكؤس ة الصتية     

ثمــا هنوعـــا هتــاقعم مــ  اك ـــاجدات االقاصــا ثة هالرقافيــة هاالااماعيـــة   البيئيــةعمةيــة إبداعيــة تافــق هاكا ـــريات 
 .هالصتية هت اطي  موااهة الاتدثات اك اظر 

موااهة الاتدثات اآلنية هاك اقبةية حتـوالت مد هسـة   ثيفيـة إ ا   اكؤس ـات الصـتية، خاصـة  هتاطة      
ممـــا ث ـــاوا  عةيهـــا تبـــث تواهـــات حدثرـــة تعاـــ    ،أمهيـــة اكؤس ـــات الصـــتية   ترقيـــة الصـــتة العامـــة  ظـــل 

الرعاثــة الصــتية احملامةــة بقــد  البثيــز عةــأل اكبــادر البيئيــة ل فاثــات ثمــداخل لةا يــرير هترثــز عةــأل ثيفيــة تقةيــل 
ثهـام بـ ةةأل هأ ـ  مـا  ةكـ    ف  م او  اخلدمـة مـ  خـقل اا ا   ال ـةيمة هالفعالـة ل فاثـات هـ ا القطـاه الـ ي

 .اان ا  هاجملام  الصتيح ال ةيم اكعاىف
 :  الا اؤل الاايل البت مما تقدم  ك  حصر إ كالية      
يـم  الماامـم مـف ياايـام تـدمام ال اايـة اليـحية سـة الستشفـة ا شمجـاارية الهلار يـة    ـم ل ـ ا  كيف

 .الماامم أث  الى المنسية السفمدامة ؟
 :هب اعا عةي  ثقو نا ه ا الا اؤل إىل درح األسئةة ا ز ية الاالية     

همــا مــد  فعاليــة  ؟نفاثا ــا فعالــة  هــا اكؤس ــات االساشــفا ية   معا ــةالــت تعامــد عةيالطــرق  هـل -
 ؟ه ه ها   الا مية اك ادامة ه ا الطرق

 ؟الصتية   ت يري نفاثات خدمات الرعاثة الصتية  ه  اا ا  هو  ما -

 ؟ا ا نفاث  ت يري  وبات الت توااهها اكؤس ات االساشفا يةه  الصع ما -
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 :س ضيام الـدراشة -2
 :الد اسة  ك  درح الفرضية األساسية الاالية هاخابا  صتاها هه عةأل ضوع العر  ال ابق ا كالية 

  ،تواــد فعاليــة   الاعامــل مــ  نفاثــات خــدمات الرعاثــة الصــتية باكؤس ــات االساشــفا ية العموميــة ا زا رثــة -
 .الا مية اك ادامة  حتقيق بشكل معا  ث اهم  مما 

 :ليةحتدثد الفرضيات الفرعية الاا هعةي   ك 
ههـ ا الفعاليـة  نفاثا ا فعالـة ها اكؤس ات االساشفا ية   معا ةالت تعامد عةيهاألسالي   الطرق -

  .ت عكس إجيابا عةأل البيئة احمليطة ،ا
 .الصتية  ه  فعال   ت يري نفاثات خدمات الرعاثة الصتية لإل ا   -

صعوبات تقةل م  قد  ا عةأل الا ـيري الفعـال لة فاثـات  ؤس ات االساشفا ية ا زا رثةتواا  اكال  -
 .الصتية

 :أ سية الـدراشة -3
فيمـا  وضـح العققـة ، هثربا جماالت   اسة خماةفة ببعلها البعضاحلدثرة ههو ثموضوه الد اسة م  اكواضي   -

اكابا لــة بــني  اآلاــا هالصــتة، هذلــك مــ  خــقل معرفــة البيئــة ثــربا بــني الا ــيري هاالقاصــا  ه  اكوضــوهفهــ ا  ،بي هــا
، همعرفـة أاـر ت ـيري اك ـادامة صـتة العامـة هالا ميـةعةـأل ال ةالطبيـ  الوسـا ل الاقـدم ثمعرفـة أاـر  ،ه ا اجملـاالت

 رالبيئ عةأل الاواي  خمةفات ه ا الاقدم 
 أال ههــو ،ن ــبة ال فاثــات همــ  اك بــ   تقةيــل مهــم لــ  األاــر الكبــري ثــز عةــأل ع صــر أساســ  ه هــ ا الد اســة تر  -

 راكاكامةة كعا ة ه ا األخري ال ةيمة ثيفية الاعامل م  ه ا ال فاثات م  خقل اا ا   

ضـافة إىل فباا ،إمهاذـاعـدم ه  ،ـاالقيـام   ام الد اسة بال شادات الواا  عةأل إ ا   اكؤس ات االساشـفا ية  -
للــما   ، هذلــكاألخــري هــ ا خمةفــات هنفاثــات  إ ا  ، جيــ  الاميــز   اخلدمــةالوظــا   اا ا ثــة لةاميــز   أ اع 

 رجبو   عاليةاالسامرا    تقد ها 
 هاألخققيـة اان ـانية مرهو  باميزهـا    سـالاها هأهـدافهااكعاصر  ا ها هاسامرا ها   البيئة جناح اكؤس ة هبق -

مـــ  ذلـــك  تكيفهـــا مـــ  بيئاهـــا،  هاســـباتيجيا ا هأنظماهـــا هفة ـــفات العمـــل الـــت تاب اهـــا لاتقيـــق ةاثا ـــا هاألهـــم
 رمراعا ا للوابا االسادامةه 
الاعامـل  بلـره   عةـأل البيئـة هاان ـا  هاالهامـام الكبـري ال فاثات الصتيةاي ثا  الوع  هاا  ا  كد  خطو    -

 رال فاثاته ا م  الفعال 

 لةمةواـات ماجـد ثا مصـد ثا ثوميـاث  ت ـا  الـت رعاثـة الصـتيةال نفاثـاته  اكبةفـات مـ  العدثـد  األنـواه تشـكل -
 الصـو     الكبـري لةا ـوه هنظـرثا ،أه احلـرق أي الطـرق الاقةيدثـة الـدف  درثـق عـ  إمـا م هـا الـابةا ثـام الـت

 قـد همابصصـة ماعـد   معا ـة أسـالي  إتبـاه تاطةـ  ا ـفإ اكبةفـات ذـ ا الكيميـا   هالبثيـ  الفيزثا يـة

 خـدمات نفاثـات مـ  الـابةا هثـؤ ي ،اكاكامةـة األسـالي  مـ  جمموعـة خقل م  أه م فر   بصو   ت ابدم
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 هبـاكوا   بالبيئـة اللـر   ـدثد  ثاـا  إحـدا  إىل إليهـا اكشـا  اكباةفـة باألسـالي  معا ـة ال ـري رعاثـة الصـتيةال

 رههواع همياا تربة م  اكااحة الطبيعية
ا ثبت  عةيها مـ  ثاـا  هأضـرا  بيئيـة كم  اكشاثل اخلطري  "  رعاثة الصتيةال خدمات نفاثات "تعد مشكةة  -

 رهصتية تصاحبها حا بعد الابةا م ها بالطرق الاقةيدثة

 .ثاتال فاثمية هنوعية   يثا    ( افةونزا الطيو  هاخل ايثر)األ هثة لألمرا  احلدثرة إنااجت اري يثا    -

 :أ داف الدراشة -4
 : بي ها م  ن ثر األهداف، م  ةةلةد اسة       

 ،خـدمات الرعاثـة الصـتيةنفاثـات مبشـكل  حماهلة حت يس اكؤس ات االساشفا ية ا زا رثـة بلـره   االهامـام -
 رم  ثاا  سةبية عةأل البيئة هاجملام  هاحليا  اان انية ذا كا ل لك أمهية قياس هماابعة ال  بة اكازاثد ه 
 راكؤس ات الصتية أنشطة إ ا   ماكامةة كعا ة ال فاثات الصا    ع  مفهوماك امهة   إ ساع  -
 را اكشكل هت يريا بصفة جممةة، فإن  م  اللره ي الاكفل ، خطو   ما ث جم ع  ال فاثاتأمام أمهية ه   -
مـــ  دـــرف ا ماعـــات احملةيـــة ثـــؤ ي إىل ثفـــاق هاعـــد   رعاثـــة الصـــتيةال خـــدماتاحل ـــ  ل فاثـــات  لا ـــيريا إ  -

 رالرسكةةاكاعامةني   جمال االسبااه ه ا صل  كد  تعاه  ا ماعات احملةية ه هه  ،با زا ر االسبااهلا مية 
هالــابةا  ،إىل ةاثــة معا اهــا إناااهــا   حلظــةمــ هــافيثعــث القــد   عةــأل الــاتكم  تيةإ  ت ــيري ال فاثــات الصــ -

 رهاال ةبية ال ااجتة ع  القلاع عةأل اآلاا  تلم  ال ها   م ها بطرق هأسالي 
بــدال مــ  الطــرق  رعاثــة الصــتيةال خــدمات نفاثــاتعامــل االجيــا  مــ  عــر  أفلــل هأحــد  األســالي  لةا -

 .الاقةيدثة
 :مب رام اتميار موضوع الدراشة -5

 : ك  تةبيصها فيما ثة  وه بال ات إىل جمموعة م  العوامل،اكوضتعو  الرةبة   معا ة ه ا 
 ربا زا ر القطاعية اكشاثل م  مشكل   البت    الرةبة -

الطـرق هال ـبل  ت جيل الرةبة لد  اكؤس ات االساشفا ية بصفة عامة ها زا رثة م ها بصفة خاصة   إجيـا  -
 راكق مة ا ا   نفاثات خدمات الرعاثة الصتية

هإمهــال ت ــيري بشــكل مبا ــر،  نشــطة الــت ت ــاهدف حت ــني اخلــدماتاا ا   الصــتية عةــأل ت ــيري األ ترثيــز -
 رنفاثات هخمةفات ه ا األخري هخمادر 

 الصــتية   الكرــري مــ  اكؤس ــات الرعاثــة الصــتية خــدمات اــل م ــاوثات الاعامــل مــ  إ ــكالية نفاثــاتثا -
 رالا يري إىلا زا رثة هظهو  احلااة 

 هاكؤس ـات، اخلـ اع، مـ  الكرـري اهامـام ث ـاقط  هأنـ  خاصـةهقةة البتـو  الـت تا اهلـ ،  اكوضوه حدااة -

 .الدهليةه احملةية  هاك ظمات
 :حد د الدراشة -6



 

 

 ةـــدمــــــــــــــــــــــــمق

 ه

 :ا ق م إىلبال  بة حلده  الد اسة اكيدانية ف     
بالاتدثـد ا زا رثـة هقـد  ثزنـا ثالم  ا ان  اكيدال لةبت    اسة حالة اكؤس ة االساشفا ية  :احلده  اككانية

اكؤس ــات االساشــفا ية العموميــة   عــد  هالثــات  جمموعــة مــ  هاخاــريت ،العموميــةشــفا ية عةــأل اكؤس ــة االس
ســـطي ، بـــرج  ،االخايـــا  عةـــأل ثـــل مـــ  هالثـــة اك ـــيةةعي ـــة اكباـــا   ااـــراع البتـــ ، ههقـــ  ال مـــ  الـــود  لامرـــل

 .العاصمة ا زا ربوعرثرث ، ه 
 .2112إىل ةاثة فيفري  2111سبام  : ما بني اكماد   الفب   مت إاراع الد اسة اكيدانية :احلده  الزمانية

 :الدراشام الفابقة -0
 الــت تةـك م هـا األبــري لكـ  اكاضـية، ال ـ ة العشــرث  خـقل الطبيـة ال فاثـات حــول عدثـد    اسـات أارثـ،     
 . األساس ه ا عةأل عرضها هسيام ،ا بيةأ هأخر  عربية الد اسة ه ا فم  الرالرة، األلفية مبطة  ثاب،
 الا بية الدراشام -أ  
 مفمجــايام اليــحية الناايــام مــف الماامــم إجــ اتام : ، بع ــوا 2112،القصــري أنــو  عبــد ا بــا    اســة -أ

 بــإ ا   عــايل  بةــوم يــ  ههــ  العــراق،   الرا ــد  الد اســات مــ  الد اســة هــ ا تعــد   الا اقيــة السوصــم مدينــة
 مــــ  جمموعــــة بواــــو  اكشــــكقت تةبصــــ، حيــــ . االقاصــــا  ه اا ا   ثةيــــة   ب ــــدا اامعــــة مــــ  اك اشــــفيات
 حمافظــــة خصوصـــا ه العراقيــــة، احملافظـــات م اشـــفيات   الطبيــــة ال فاثـــات إ ا   عمةيـــة توااــــ  الـــت الصـــعوبات

 حتقيقـ ، ثفـب  ال ي ه إلي ، الابطيا ثام ما بني ه ذا، احلقيق  الواق  مابني ثبري  فجو  تواد حي  ني و ،
 جمـــال   اك اشـــفيات توااـــ  الـــت الكبـــري  اكشـــكقت حيـــ مـــ   لآلمـــال خميبـــة ناـــا   إىل ةالد اســـ توصـــة، ه

 عدثــد ، باوصــيات الد اســة خراــ، هلقــد .لاــدبريها ال ااتــة األســالي  حتدثــد ه الطبيــة، ال فاثــات مــ  الاعامــل
 : ث يت ما بي ها م   ثا 
   لطبيـــــةا ال فاثـــــات إ ا     (WHO) العاكيـــــة الصـــــتة م ظمـــــة قبـــــل مـــــ  اكعـــــد  اذيكةـــــة عةـــــأل االعامـــــا -

 رالعراقية اك اشفيات

 لات ــني األساســية القاعــد  ليكــو  هدــث تشــرث  ههضــ  الطبيــة، ال فاثــات لاــدبري هد يــة  إســباتيجية صــياةة -
 رثكل العراق م او  عةأل معا اها

 رماطةبا ا بكل لإلحادة ع ها م افيلة   اسة هإعدا  العده  عةأل ال يطر  هسا ل تقييم -
 ضــــره   ه رتولــــدها الــــت ال ــــةبية الاــــ اريات ه األضــــرا ب ال فاثــــات بإناــــاج اكاصــــةة ا هــــات ه العــــامةني توعيـــة -

 عةــأل لة ــيطر   م ظمــة لــوا ح ه أنظمــة ه قواعــد اعامــا  عـ  فلــق هــ ا حدثرــة، عةميــة ب ســالي  م هــا الـابةا
 رهسقماهم العامةني محاثة
 اعامـــا  مـــ  الصـــتية الرعاثـــة ل فاثـــات ال ـــةيمة اا ا ثـــة اكما ســـات ه اكبـــادر عـــ  الكامةـــة اكعةومـــات تـــوفري -

 اخلاصــــة االســــاما ات إعــــدا  هخصوصــــا ثافــــة، الصــــتية اك ظمــــات م ــــاو  عةــــأل ماكامةــــة هاســــاما ات منــــاذج
 رفيها ق م ثل م  وعياهان ه اكاوالد  ال فاثات  ثمية ي ا 
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 .فيها االسارما  ه الطبية ال فاثات م  بالابةا لةمشا ثة اخلاص القطاه تشجي  -
 ســـة دراشـــة– سلفـــطي  ســـة الطبيـــة الناايـــام إدارة:  ، بع ـــوا 2112، اخلطيـــ عصـــام أمحـــد    اســـة -  

 ه الفة ـــطي ية اك اشـــفيات ت اجهـــا الـــت الطبيـــة ال فاثـــات حجـــم عةـــأل ةالد اســـ  ثـــزت حيـــ   القـــار  الوضـــف
 ال فاثـــات معا ـــة قـــواننيب اك اشـــفيات بعـــض الاـــزام عـــدم أاـــا  تقيـــيم عـــ  فلـــق ،العامـــة الصـــتة عةـــأل ت اريا ـــا
 ،(Autoclave) كببر بــا احلــرا ي الاطهــري:  مرــل لةمتــا ق احلدثرــة البــدا ل عةــأل االعامــا  عــدم ه الطبيــة،
  همــ  .(Chemical method) الكيميــا   هالاطهــري ،(Microwave) الصــ ري  باكواــات الاطهــري
 :الد اسة إليها توصة، الت ال اا  

 لة فاثـــات ال ـــةيمة اا ا   جنـــاح   الزاهثـــة حجـــر  اد  عـــ ه الطبيـــة، ال فاثـــات إ ا     البشـــرثة اكـــوا    ه  أمهيـــة
 رالطبية

 بــني نااتــة مشــا ثة لوضــ  صــتيتة ةــري مما ســات بواــو  الطبيــة ال فاثــات معا ــة   اخلةــل  أســبا  تكمــ  -
 بال  ــبة خصوصــا مبعا اهــا، ثاعةــق فيمــا هالاــد ث  اكعرفــة هضــع  هاكباــ ي هاا ا ي هالصــت  الطــت الطــاقم
 اكــــد اع قيــــام عــــدم هثــــ الك العةيــــا، ال ــــةطات مــــ  الفاعةــــة الرقابــــة مقومــــات هانعــــدام هال ظافــــة، اخلدمــــة لعمــــال
 .الطبية ال فاثات إ ا   جمال   عملال حتكم الت القوانني ضع  ع  فلق ،ماكامل بشكل مبهما م

، ليبيــا ســة الطبيــة السحــارو  قــ و ماالهــة الناايــام: ، بع ــوا  2112 ،الرابــ،الطــاهر إبــراهيم    اســة-ج
   مصــــــا  ها هحتدثــــــد الطبيــــــة ال فاثــــــات  معا ــــــة جمــــــال   العــــــامةني إصــــــابات عةــــــأل الد اســــــة  ثــــــزتحيــــــ  

 احلــد هأســالي  اك ـزيل، العــقج ه اخلاصــة، هالعيـا ات هاكباــ ات األهليــة، الصـتية الرعاثــة همراثــز اك اشـفيات،
 مـ  ل ـةيما لةاعامـل   ي ـية طـواتخب العمـل إىل الد اسـة هتوصـة، ذـا، ا يـد  ةري لإل ا   ال ةبية  الا اريات م 

 .الطبية ال فاثات
ـــام ماالهـــة أشـــالي  تطـــوي :  ، بع ـــوا 2112،  ال ـــ جري أمحـــد عـــقع ارثـــر   اســـة-  ـــة النااي  ســـة الطبي

 العــايل الــدبةوم  ــها   ل يــل يــ  ههــ  الد اســة هــ ا هــدف،ه  ،(ال صــاسة ) بغــداد صــحة دارــ ة مفمجــايام
 ا ا   م اســـ  برنـــام  تطـــوثر   ااســـهام إىل  ب ـــدا  جبامعـــة االقاصـــا  ه اا ا   ثةيـــة   اك اشـــفيات بـــإ ا  

 ه العامـة الصـتة حت ني ةاثات إىل الوصول أال م  ذلك ه اكعاي، هاضتة أسس عةأل مبث الطبية، ال فاثات
 هلقــد الاطبيــق، هســهل مقبــول برنــام  هضــ  ه اكق مــة اآلليــات حتدثــد هعــ  العــراق،   لة ــكا  احمليطــة البيئــة
 م اشــفيات   الطبيـة ال فاثــات مـ  لةـابةا ماكامــل ةـري برنـام  هاــو  مفا هـا مشـكةة مــ  الد اسـة ،انطةقـ
 مـــ  ال ـــةيم الاعامـــل بعـــدم بال ايجـــة ت ـــب  مـــا الابصصـــية، مراثزهـــا بعـــض ه ،(الرصـــافة )ب ـــدا  صـــتة  ا ـــر 

 مـــ  الكرـــري أهقعـــ، ا اجتاليـــة، عشـــوا ية بطـــرق ثإيالاهـــا خادئـــة هتصـــرفات ســـةوثيات ظهـــو  ه الطبيـــة، ال فاثـــات
 chemical) الكيميا يـــة هاكـــوا  (micro-organisms) لةجـــراايم الاعـــر  مرـــل هااضـــرا  احلـــوا  

materials) ، ال امة هالدها ية (toxic) . أبريها م  مهمة اسا اااات إىل الد اسة توصة،ه : 
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 ييـ  اكبتواـة، اك اشـفيات   العـامةني مـ  ثبـري  ن ـبة لد  أهلية الطبية ال فاثات إ ا   موضوه ثشكل ال -
 بعــض   أ ه  بــل معهــا، لةاعامــل ال ــةيمة اااــراعات مــ  األ ىن احلــد معــاثري حــا ثطبــق ال م هــا ثبــري عــد   
 راخلصوص ، ا تعةيمات بواو  حا تعرف ال الابصصية اكراثز ه اك اشفيات تا ا  إ
 بعــــض   أ   الــــ ي األمــــر اكبتــــواني، لــــد  الطبيــــة ال فاثــــات ا ا   ااباــــة ه هاضــــتة هيكةيــــة هاــــو  عــــدم -

 راا ا   باةك اكاعةقة الاعةيمات ت في  ع  اك ؤهل معرفة صعوبة إىل األحيا 

 ييـ  اك ـاقبة  الابطـيا   م هـا االسـافا    كـ  بيانـات قاعـد  أه لةاوايـق ايـد نظام عةأل االعاما  عدم -
 عمـــل ثإصـــابات معهـــا الاعامـــل ثـــام إمنـــا ،ال فاثـــات مـــ  الاعامـــل عـــ  ال ااجتـــة ااصـــابات ه ال فاثـــات أهيا  ثواـــق

 راعايا ثة

 معظــم جمــا ي أ  مـ  الــرةم عةــأل اجملـا ي، ميــاا إىل تــ ه  الـت ال ــا ةة ال فاثــات مبعا ـة اهامــام أي ثواـد ال -
 راك اشفيات بعض م  ث ري ازع   إال العامة، اجملا ي م  مبا ر  بطةتمر  الصتية اك ظمات

 عةــأل احلدثرـة الد اســات أةةـ  أ عــ، الـ ي ه ال فاثــات كعا ـة احلــرق أسـةو  عةــأل اك ظمـات  يــ  تعامـد -
 رادا مكةفة تكو  قد تطوثر عمةية إىل حيااج ه بالبيئة، ضا  ه قدمي أسةو  أن 

  ـا  أعلـاع أحـد مـ   بصـية اهـو  عةأل األحيا  أةة    تقاصر هالت الاد ث ، ه الاوعية برام  ضع -
 رعةمية أسس عةأل مبث هاضح برنام  هاو   ه  م  اخلدمات مدثر أه العده  عةأل ال يطر 

 هاـو  هعـدم الطبيـة، ال فاثـات مـ  الاعامـل ااـراع اـا تني هماابعـة  قابـة هاـو  إىل الصـتية اك ظمـات افاقا  -
 ثــام الــت الاتمــيض حماليــل ماعــدا الاـدهثر بإعــا   ثاعةــق مبــا الســيما م هـا، الكــ  تقةيــل اســباتيجيات حنــو تواـ 
 .الصتة هيا   م  مرثزثا ماعاقد مقاهل قبل م   عها

 السفمجــايام ســة الطبيــة الناايــام إدارة تطــة تطــوي : بع ــوا   ،2112،الوتــا  هفــاع حممــد يثــ    اســة-هـــ
 ثةيــة   اك اشــفيات ا ا   العــايل الــدبةوم  ــها   ل يــل يــ  ههــ  الد اســة هــ ا هــدف،  الا اقيــة الحكوميــة

 الصـتية، الرعاثـة نفاثـات تـدبري خطا  سم م  اك اشفيات مد اع ثكني إىل ب دا ، اامعة االقاصا  ه اا ا  
 تةـــك مـــ  ال ـــةيم ةـــري الاعامـــل خمـــادر حـــول الـــوع  يثـــا   عـــ  فلـــق اكعـــاي، هاضـــح عةمـــ  أســـاس عةـــأل مب يـــة

 اك ظمـــة ةـــري العشـــوا ية اا ا   هاـــو    جبوهرهـــا اكشـــكةة ثرةـــ، ه البيئـــة ه اجملامـــ  ه العـــامةني عةـــأل ال فاثـــات
 بـني مـا فجـو  ه الـك ثكـو  مـا ةالبا حي  م ها، لةابةا ماكامةة مرثزثة خطا هاو  هعدم الطبية، لة فاثات
 اكرثزثـــة الاعةيمـــات ضـــوع   باتقيقـــ  القيـــام مطةـــو  هـــو مـــا اك اشـــفيات،   ال فاثـــات ا ا   احلقيقـــ  الواقـــ 

 حـــــاالت يا ت ثةمــــا أنــــ  أبريهــــا مــــ  ثــــا  الد اســــة   عــــد  فرضــــيات هدرحــــ، الصــــتة هيا   مــــ  الصــــا   
 صــتيتة خطــة لوضــوح األساســية اتاخلطــو  مما ســة يا ت ثةمــا الطبيــة، لة فاثــات بــالابطيا لةبــدع االســاعدا 

( 12) عي ــة عةـأل ماقدمــة إحصـا ية ب سـالي  ةريهــا ه الفرضـية هــ ا اخاـ ت، ه الواحـد اك اشــفأل م ـاو  عةـأل
 فتـا قا مـة هباسـابدام الكـرخ،  ا ـر  م اشـفيات   الصـتية ال فاثـات عةـأل اكبا رث  اك ئولني ه اكد اع م 
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(checkliste) مـ  العدثـد إىل الد اسـة توصـة،  .العاكيـة الصـتة م ظمـة   اسـات ضـوع   أعدت ماقدمة 
 : اآليت بي ها م  ثا  هالت هاكقبحات، الاوصيات

 العراقيــة، لةم اشــفيات الطبيــة ال فاثــات إ ا   حــول القــا م الوضــ  عةــأل الاعــرف ل ــر   ــامل م ــح إاــراع -
 ه لــ لك  وعالكفــ البشــرثة اكــوا  ،ه  القيمــة األمــوال هختصيصــات هالات ــي ات هاالحايادــات اكشــكقت هحتدثــد
 قبــل مــ  الطبيــة ةالرعاثــ نفاثــات تــدبري كما ســة مرااعــة نظــام إنشــاع اللــره ي مــ  هــو الاوصــية هــ ا ثــدعم الــ ي

 اك اشــــفيات عـــ  فلــــق ثافـــة، احملافظــــات ه ب ـــدا  عةـــأل اكاويعــــة اكرثزثـــة  ها رهــــا ه الصـــتة هيا     اكع يـــني
 رنف ها

 ال فاثـات تـدبري   الات ـي ات ت فيـ  ل ـر  اك اشـفيات قبـل مـ  اكقدمـة الاقـا ثر عةـأل الصـتة هيا   اعاما  -
 قـد اخلصـوص ه ا   ه ماطو  ، حاسوبية أنظمة عةأل باالعاما  بإ ا  ا لة هو  اك اسبة احلةول إجيا  ه الطبية
 اجملامـ  محاثـة ،ـدف لا فيـ ا هاكاابعـة الرقابـة تشـدثد مـ  الطبيـة ال فاثات بإ ا   هدث قانول تشرث  األمر ثاطة 
 رال فاثات م  الاعامل خمادر م  هالبيئة

 هالكةيــات أخــر  إقةيميــة م ظمــة هأثــة العاكيــة، الصــتة م ظمــة مــ  هال هتوثــوالت االتفاقيــات هتوقيــ  الا  ــيق -
 اكما ســة ه لةبــ   اكماةكـة ا هــات باعابا هـا الصــتية الاق يــة هالكةيـات االقاصــا  ه اا ا   ثةيـة مرــل اجملامعيـة

 .خطو  ا ه أمهياها إ  ا  ه ال فاثات إ ا    

 :األجنبية الدراشام – ثاييا
 اليـحية ال اايـة ياايـام ماالهـة بـدارم :، بع ـوا   (Diaz ,savage and Eggerth, 2005 )-أ

 هسـا ق ت ـاعمل ال اميـة الدهل أ  ثرل حمد ا موضوعا الد اسة ه ا ت اهل،، النامية الد ل سة من ا  المخلص
 العامــة، الصــتة عةــأل ســةبية تــ اريات إىل تــؤ ي أ   كــ  الــت ه الطبيــة، ال فاثــات ا ا   صــتيتة ةــري هدرا ــق
ـــة، ه العـــامةني هســـقمة  عةـــأل الصـــتية اك ظمـــات   العـــامةني مـــ  قةيـــل عـــد  ه الـــك أ  الد اســـة هأفـــا ت البيئ
 ب ــيا، تعةــيم ذهه أه ماعةمــني ةــري أل ــباص أعطيــ، الصــتية ال فاثــات إ ا   هأ  ال ــةيمة، بالوســا ل ادــقه
 هقا يــــة معــــدات هال ، عمــــل  ليــــل هال ، برنــــام  هال ، خطــــة بــــق ثــــام مــــا عــــا   اجملــــال هــــ ا   العمــــل أ  ثمــــا

 . اك اسبة قبالطر  معا اها ثيفية ه ال فاثات أنواه الد اسة هحد ت ، ااصابات م   بصية
 - (Da- Silva ,hoope, Ravanello and mello,2005)   الناايـام إدارة :، بع ـوا 

ـــة ـــم جنـــو  ســـة الطبي ـــة    مشـــكةة   الد اســـة هـــ ا يرـــ،، الب ازي ـــات الطبي ـــة  هلـــةإ ا   ال فاث  تةقـــأل ال نامي
 ه األخـــر ، اك زليـــة ال فاثـــات مــ  م ـــ  هالـــابةا تداهلــ  ثـــام اخلطـــر ه م هـــا العــامأ   حيـــ  اك اســـ ، االهامــام
 الد اســة هــ ا   قيمــ، هقــد بالبةــدثات، لةعــامةني ه البيئــة ه ال ــاس لعامــة ثبــري  صــتية خمــادر ت ــب  لــ الك

 خماـــ ( 22) ه صـــت  مرثـــز( 72) ه م اشـــفأل( 21) عةـــأل جمز ـــة صـــتية م ظمـــة( 11)   الطبيـــة ال فاثـــات
.  الطبيـة ال فاثـات مـ  الـابةا ه خـز  ه توليـد ه عـزل ه إ ا   حـول معةومـات  مـ  م ـح أاري ه ، سرثري
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 ، ال ايثـــل   القانونيـــة الاشـــرثعات مـــ  ثاما ـــأل ال اك ظمـــات هـــ ا مبعظـــم الطبيـــة ال فاثـــات إ ا   أ  هاـــد هقـــد
 .اكعدثة ال فاثات بعزل  صتيح هبشكل تقوم لك ها
، (Nightingale institute for health environment (HCWM), 2005) -ج

 Holie)   مقحظـات الد اسـة هـ ا ت اهلـ،  بالسفمجـايام الطبية الناايام ماالهة سة اإلبداع: بع وا  

Shaner & Glenn Mcrea)   اكاتـد ، الوالثـات   البيئـة اسـباتيجيات يـو  ه   اسـات مرثـز مـ 
 اثاشـف، حيـ  الكـا ثت، اـز  ه نيويل ـد  اذ ـد، أمرثكـا، مرـل عدثـد   هل   عمةهـم خقل م  سجةوها الت

   اآلم ــة ال ــياقات إتبــاه عــدم   ثرةــ، البةــدا ، هــ ا   الطبيــة ال فاثــات إ ا   عمةيــات   ثبــري خةــل هاــو 
 إاـــراعات عـــ  ال ااجتـــة الكيميا يـــة اخلطـــر  ال فاثـــات تـــدفق  خطـــو  الد اســـة هحـــد ت م هـــا، اخلطـــر مـــ  الاعامـــل

 هضـــع، هلقــد اخلةــل همواقـــ  اكشــكقت عةــأل الاعـــرف ،ــدف اك اشــفيات،   هالبتـــو  هالعــقج الاشــبيا
 : هه  الدهلة، تةك م او  عةأل لةابطيا الزاهثة حجر لاشكل دموحة عدثد  توصيات الد اسة

 ربوضوح اكشكةة حتدثد -

 رأهال ال فاثات فصل عةأل البثيز -

 راحلا   أه ا ا حة ال فاثات م  لةاعامل نظام ت سيس -

 رالطبية ال فاثات حجم تقةيل عةأل بالبثيز االسامرا  -

 راخلطر  الطبية ال فاثات معا ة جمال   العامةني سقمة ضما  -

 رلة فاثات م ةث هنقل     هسا ا ت مني -

 راك اسبة بالطرق الطبية ال فاثات إ ا   لافعيل القيمة هال ياسات اخلطا هض  -

 رال فاثات تص ي  إعا  ه  العامةني تد ث  جمال   االسارما  -    

 الطبيــة ال فاثــات مــ  الاعامــل ع ــد لةبيئــة هاألمــا  اكــالي ال ناحيــة مــ  ثفــوع  تق يــات اســابدام -
 راخلطر 

 .بال فاثات الصةة ذات لةم اشفيات الاتاية البث ت هيل إعا   ه تطوثر -
  :السن ج السفمخدم سة الدراشة -8

 ثــا  إلزامــا عةي ــا اعامــا  اك ــاه  اك ــاعمةة   البتــو  وه هحماهلــة ااكــام بكافــة اوانبــ نظــرا لطبيعــة اكوضــ     
اكــ ه  ثــ ا ه  ،الوصــف  الــ ي ثقــوم عةــأل ســر  احلقــا ق هاكعةومــات ال ظرثــة اكــ ه  هم هــا ،هالد اســات االقاصــا ثة
 .هحتةيل ال اا   اكاوصل إليهاةأل   اسة احلالة الاتةية  ال ي ثقوم ع

 :البحث تطة -1
الفصل األهل هالرال هالرال  لد اسـة األصـول . مت تق يم الد اسة إىل أ بعة فصولم  أال ت طية اكوضوه      

مت تق ـيم  ه . لام فيـ  عـر  هحتةيـل البيانـات اكاعةقـة با انـ  اكيـداأما الفصـل الرابـ  فـ ،كوضوه الد اسةال ظرثة 
 .هثل مبت  إىل مطال  ثل فصل م  ه ا الفصول إىل مباح 



 

 

 ةـــدمــــــــــــــــــــــــمق

 ي

 نفاثـــــاتاهيم عامـــــة حـــــول خـــــدمات الرعاثـــــة الصـــــتية، اا ا   الصـــــتية ه هســـــ ا اهل   الفصـــــل األهل مفـــــ     
، أنواعهــــا، الرعاثــــة الصــــتيةمفهــــوم خــــدمات  إىلتية، ففــــ  اكبتــــ  األهل ناطــــرق فيــــ  خــــدمات الرعاثــــة الصــــ

الصتية ههظا فهـا، أمـا اكبتـ  الرالـ   خصا لإل ا  ه  اكبت  الرال  همعاثري تقد ها، ،تص ي  مؤس ا ا
 .همعاثري تص يفها ،، مصا  هانفاثات خدمات الرعاثة الصتيةكفهوم ام الاطرق يف

هخمادرهـا الـت أ ت إىل حتـر   ،الفصل الرال ف تاهل الاعر  إىل أهم تصـ يفات نفاثـات الرعاثـة الصـتية      
ت فـــ  اكبتـــ  األهل تطرق ـــا لاصـــ يفااجملامـــ  الـــدهيل هاحملةـــ  لقهامـــام مبشـــكل ثيفيـــة الاعامـــل مـــ  ال فاثـــات، ف

ــــة الصــــتية ا اكبتــــ  الرالــــ  فا اهل ــــا فيــــ  أهــــم أمــــ ،هت ارياهــــا ، هاكبتــــ  الرــــال ألهــــم خمادرهــــا،نفاثــــات الرعاث
ا زا ـري ل فاثـات  هالقـانول  الاشـرثع ال ظـامفبصـا إىل اكبت  الراب  أما  ،قيات الدهلية بش   ال فاثاتااالتف

 .خدمات الرعاثة الصتية
أبعــا   هثشــمل ،ل فاثــات خــدمات الرعاثــة الصــتيةالفصــل الرالــ  ســ اطرق إىل ثيفيــة الا ــيري اك ــادام        

أمـــا ، ههـــ ا مـــا ت اهلـــ  اكبتـــ  األهل خـــدمات الرعاثـــة فاثـــاتري نمبـــا ل الا ميـــة اك ـــادامة   ت ـــيهمؤ ـــرات ه 
أمــــا اكبتــــ  الرالــــ   ،طــــوات همراحــــل الا ــــيري اك ــــادام ل فاثــــات الرعاثــــة الصــــتيةاكبتــــ  الرــــال فبصــــا خل

 .الصتية   اكؤس ة الصتيةاا ا   فاعةة لا يري نفاثات الرعاثة ثي  تكو    إىلفياعر  
لد اسة هاق  ت يري ال فاثـات   اكؤس ـة االساشـفا ية العموميـة  خصا الفصل الراب  إىل الد اسة اكيدانيةه      

 1721 ـا   األهىل مـ  عـام  2اكـؤ خ    171 -12 قـم ا زا رثة، هالـت أنشـئ، مبواـ  اكرسـوم الا فيـ ي
ـــة االساشـــفا ية مـــ  ، ففـــ  2112مـــاي مـــ  ســـ ة 11اكوافـــق ل  اكبتـــ  األهل مت تشـــبيا اكؤس ـــة العمومي

ذيكةهــا الا ظيمــ  هخماةــ  اااــراعات اكاليــة هالبشــرثة  األساســية القيمــة لاج ــيد هــ ا اخلرثطــة خــقل الاعــر  
ت ـيري  مت الاعمـق أثرـر باتةيـل هاقـ مث الاطرق لعي ة البتـ  هأ هات الد اسـة اكيدانيـة، بعـدها  الصتية ا دثد ،

عـر  هحتةيـل هذلك م  خقل  ،ال فاثات  اخل ه ا اكؤس ة ع  جمموعة م  اكؤس ات االساشفا ية اكباا  
 . م اقشة ناا   الد اسة   ضوع الفرضيات   اكبت  الرال ، ه  اكبت  الراب  مت بيانات الد اسة اكيدانية

 



 

 

 

 

 

كفى بالعلم شرفا أنا الكل يدعيه ، وكفى  "

واإلنسان ، بالجهل ضيعة أنا الكل يتبرأ منه

فإذا علم كان ، إنسان بالخلقة إذا لم يعلم

واإلنسان يحترم اإلنسان بقدر ، إنسانا بالفعل

ما يملكه من معرفة وعلم، وتزداد قيمته إذا 

 " والتأليف التعليممارس مهنة 

  

  

 
 اإلنطاكيداود 
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مدخل :األول الفصل

نظري لإلدارة 

الصحية ونفايات 

خدمات الرعاية 

  الصحية



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الفصل الثاني

االهتمامات الدولية 

والتشريعات الوطنية 

المتعلقة بنفايات 

 .الخدمات الصحية

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الفصل الثالث

     التسيير المستدام 

لنفايات خدمات 

 الرعاية الصحية

 



 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 دراسة :الفصل الرابع

 نفايات تسيير وتحليل

خدمات الرعاية الصحية 

في المؤسسة االستشفائية 

 الجزائرية

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ــــالخ

 تمةــا
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة 

 المراجع
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحقـالم
 



  

 

خدمات الرعاية الصحية   نفاياتو  مدخل نظري لإلدارة الصحية                                                        الفصل األول   

12 

 تمهيد

 يف واملتميتز  احلقيقيت  ملانتهتا وفرضت  ومتزايتم  كبتة بشتل  األختة  الستناا  يف اخلتمما  تنامت      
  إفت األمتر حقيقت  يف .نوالعشتري الااحتم القتر  إلنستا  الياميت  احليتا  يف ملانتهتا عتز  ممتا التمو،  اقتصتاييا 
 واالختتف  التمتايز هتاا عتن وينجتر وهامت   جاهريت  نقتا  عتم  يف املاييت  الستل  عتن وختتلت  تتميتز اخلمما 

 يستم  متا جنتم اخلتمما  جمتا، يف التقستيما  تلت  بتن ومتن   للختمما ومتعتمي  متناعت  تقستيما  وجتاي

ونتيجت  لتال  بتر   ة يت  ةياذ  هتا   مستتايااا  بتاختف  عليهتا الطلت   اي التي الصتيي  الرعايت  مما بت
 ولتيقيت  للت   تقتم  ةفلت  مستتان متن الرعايت  الصتيي  للمتاا ننل ااخلتمما  والككيتز علت  فتلت  جاانبهت

 .الصيي  الرعاي  بنظام بعم فيما عر  هلا اسكاتيجي ة اذ ووض  الصيي  اخلمما  ها  تنظيم من البم كا 
ةنتتااخم فتل ت  متتن  ظهتاذ يف العقتتاي األختة  ختف، التلنالاجيت  يف ااتا، الطتتي التطتتاذا  ستا  كمتا      
 وذافت وتنايعهتا   اإلنستا  متطلبتا   يتاي  ةىل ةي    الصيي  وكتاا املسسستا  املقممت  لتلت  اخلتمما اخلمما
 .الصيي  مما ها  اخلمسسسا   ختل ها الي الن ايا  كمي  وتناخم تزايم التطاذ هاا
 مما اخلتتتب وحتليتتت  فتلتتت  امل تتتاهيم املرتبطتتت  ال صتتت  هتتتا يذاستتت اهلتتتم  األساستتتي هلتتتاا يلتتتا   عليتتت  وبنتتتا      

املباحتت     وللتت  متتن ختتف،النامجتت  عتتن هتتا  اخلتتمما  ن ايتتا الواإلياذ  الصتتيي  وكتتاا  مسسستتااا الصتتيي  و 
 :التالي 

 .م اهيم عام  حا، خمما  الرعاي  الصيي : المبحث األول
 .ماهي  اإلياذ  الصيي  ووظائ ها: المبحث الثاني
 .ن ايا  خمما  الرعاي  الصيي ماهي  : المبحث الثالث
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 .خدمات الرعاية الصحيةمفاهيم عامة حول : المبحث األول

 فتلت  علت  متزايتم  و بالغت  ة ي  الرعاي  الصيي  خمما  اكتسب  املاضييف العقاي األخة  من القر        

 اهلائت  التلنالتاجي و العلمتي التقتمم ةساستا ستببها تتثريةا  وت عيت  معطيتا  بترو  جرا  من لل  و األصعم  

 مهما يوذا حتت  اخلمما  الصيي ف ةخرن  جه  من البيئ  املعاصر  يف املثة  التياال  مجل   كاا و جه   من

مسسستا  معتم  هلتاا الغترم تلتم مجيت  متن ختف،  .استتقراذ و   ذفاهيتت  يف وتستاهم وااتمت  ال تري حيتا  يف
عتتت   بيو  التنظيميتتت ن التعقيتتتم والبنيتتت  وتتبتتتاين هتتتا  املسسستتتا  حستتت  مستتتتا   متطلبتتتا  اخلممتتت  املاييتتت  والبشتتتري 

  .اخلمم 
 .مفهوم خدمات الرعاية الصحية: المطلب األول

I- تعريف خدمات الرعاية الصحية: 
جيت  معرفت  اةهت  املستسول  عتن تقتم  هتا  اخلتمما  ةال   الصتيي الرعايت  خمما  ةىل م هام التطرق قب       

ماعتت  متتن التخصصتتا  واملهتتاذا  واملهتتن الطبيتت  و تتة الطبيتت  عتتن جمهتتي عبتتاذ  "والتتي   وهتتي املسسستت  الصتتيي 
التي تتنظم ةستلاق تقتم  اخلتمما  العفجيت  والاقائيت  للمرضت  احلتالين . وجمماع  من اخلمما  واأليويت  واملتااي

 ."1حاجاام وةشباخم واملرتقبن
صتتتتت ومتعتتتتمي  هتتتتي عبتتتتاذ  عتتتتن تنظتتتتيم مركتتتت  متتتتن مهتتتتن لا  يذجتتتت  عاليتتتت  متتتتن التخ"ويف تعريتتتت   ختتتتر      

 ".2ومتشابل 

 societal mechanism)اآلليت  ااتمعيت  "بثهنتا  Mark Fieldومن وجه  نظر نظري  التنظم فيعرفهتا      

يف صتاذ  ختمما  صتيي  تستتهم  مااجهت    فرجا  متخصص  ةىلالي يتم هبا حتاي  املااذي ةو املمخف   (
 ". 3املشلف  الصيي  يف ااتم 

 Avedis)للعتا  األمريلتي ةفيتميو يونابيتميا  " تقيتيم جتاي  الرعايت  الصتيي "، ومال  كال  ومن خف      

Donabedian  )   فتإ  والاي ل  ال ل  حملاول  قياس األيا  يف املسسسا  الصتيي  ختف، ستناا  الستتينا
ايا    وللت  متن ختف، ريفريت  مستت4املسسسا  الصتيي  عبتاذ  عتن وحتما  منتجت  للرعايت  الصتيي  واخلتمما 

 :5وهي
وهتتي فتلتت  الاستتائ  التتي تستتما للمسسستت  الصتتيي  باجنتتا  مهمتهتتا وتقتتم   :الموووا أ  و الموودخ ت -

 ...املااذي املالي   املااذي املايي   املااذي البشري   ةنظم  املعلاما : الرعاي  الصيي  للمرض  واملتمثل  يف 

                                                 
1
 .752.  ص7002تلام  العف  والموا   الماذ اةامعي   الطبع  األوىل  اإلسلنمذي   مجهاذي  مصر العربي  "  األيوي  وشركا  ةياذ  املستش يا : فريم النجاذ(  

2
 .72.ص  املرج  ن س  (  

3
 .70.  ص7002  الريام   اململل  العربي  السعايي    ةياذ  الرعاي  الصيي   معهم اإلياذ  العام :  ف، بن عايم األمحمي(  

4
) Hubinon Myriam: Management des unités de soins, 2

éme
 tirage,de boeck, Bruxelles, 2004, p.125. 

5
)Vilcot  Claude et Leclet Hervé : Indicateurs qualité en santé, 2

éme
 édition, AFNOR, France, 2006, p-p.3-4.  
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رضتت  والتتي التتن النظتتر ةليهتتا متتن ختتف، وهتتي الرعايتت  الصتتيي  املقممتت  للم :عمليووات الرعايووة الصووحية -
 : األنشط  التالي 

  املست يم كاملعاة  اةراحي / الي تستاج  وجاي املريض :ةنشط  عيايي  مباشر. 

  الي تقام ألج  املريض ويف  ياب  كالتيالي  الطبي  :ةنشط  عيايي   ة مباشر. 

  تتعلتت  باملسسستت  وتستتما للرعايتت  التتي ال تتترتبل بالرعايتت  الصتتيي  وللتتن  :ةنشتتط   تتة عياييتت
 ...الصيي  باالجنا  يف ةفل  الشرو  كصيان  التجهيزا   واألنشط  اإلياذي 

تتمثتتت  يف فتلتتت  نتتتتائ  الرعايتتت  الصتتتيي  علتتت  احلالتتت  الصتتتيي  للمتتتريض ةو الستتتلا  كمعتتتم،  :النتوووا   -
واحملاستتتبي  للمسسستتت     كمتتتا تتمثتتت  ةيلتتتا يف النتتتتائ  املاليتتت الافيتتتا  ومعتتتم، الشتتت ا   والرضتتت  والراحتتت 

 .الصيي 
مجلتت   يتلتا  متتن  تركيتت  اجتمتاعي ةنستتاي نستتخلت ة  املسسستت  الصتيي   الستتابق فمتن ختتف، التعتاذي      

كمتتتا   .بغيتتت  حتقيتتت  ةهتتتما  معينتتت  التتتي تت اعتتت  متتت  بعلتتتها التتتبعض ضتتتمن بيئتتت  متعتتتمي  املتتتسريرا متتتن العناصتتتر 
 (.07)ياضيها الشل  ذقم

 المؤسسة الصحيةمكونات (: 10) قم  الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .42.ص، 4112، المملكة العربية السعوأية إأا ة الرعاية الصحية، معهد اإلأا ة العامة، الرياض،: د األحمديط ل بن عاي :المصد 
 

 :املسسس  الصيي  نظام م تاح يتلا  منجنم ة  ( 07) ذقم من خف، الشل      
وهتتتي العنصتتتر   لقيتتتام املسسستتت  الصتتتيي  ظختلتتت  الاظتتتائ تشتتتتم  علتتت  العناصتتتر املطلابتتت   :المووودخ ت -

اإلنستتتتتتاي متمثتتتتتت  يف األ بتتتتتتا  واملمرضتتتتتتا  واإلياذيتتتتتتن واملتتتتتتاظ ن اآلختتتتتترين كعمتتتتتتا، املستتتتتتانم  واخلتتتتتتمما  
وةختتتةا   والعنصتتتر املتتتايي متتتن متتتااذي  بيعيتتت  وةملانتتتا  ماليتتت  ووهيتتتزا  ومعتتتما  مستتتانم  وةيويتتت .ونتتت ااملع

 

 املخرجا 
 

 النشا ا 

 البيئ  اخلاذجي  للمسسس  الصيي 
 

ن فرجا  املسسس              املست يمو  م                                مصايذ ممخف  للمسسس  الصيي 
 الصيي 

 

 

 املمخف 

 التغاي  املرتم 
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 فتلتت  باإلضتتاف  ةىل  يئتت  الماخليتت  للمسسستت  الصتتيي  ةو البيئتت  اخلاذجيتت  هلتتاعنصتتر املعلامتتا  ستتاا  عتتن الب
   .النظم واإلجرا ا  واللاائا املعتمم ك اةاان  املساعم  يف حتقي  ةهما  املسسس  الصيي 

   اوتشتم  العمليتا  واإلجترا فيها حتايت  املتمخف  ةىل فرجتا   وهي متث  املرحل  الي يتم :النشاطات -
 .يلي  املتخا التشغ

وقيتتتتتاس يذجتهتتتتتا وناعيتهتتتتتا   وتتمثتتتتت  يف معرفتتتتت  النتتتتتتائ  احملققتتتتت  عتتتتتن ةيا  فتلتتتتت  األنشتتتتتط  :المخرجوووووات -
 .ومستااها

وحتايلهتتا ةىل معلامتتا    وتعتتع عتتن البيانتتا  واملعلامتتا  األوليتت  املتالتتم  متتن املخرجتتا  :التغذيووة المرتوودة -
والتعتتر  علتت    ي  منهتتا يف اختتتال القتتراذا  املناستتب م صتتل  عتتن فتلتت  ةوجتت  نتتتائ  الرعايتت  الصتتيي  لفستتت ا

وللتتتت  للتتتتما  االذتقتتتتا    فتلتتتت  متتتتاا ن القصتتتتاذ احلاصتتتت  يف متتتتمخف  املسسستتتت  الصتتتتيي  ةو يف ةيائهتتتتا
 . ظستايا  اخلمما  الصيي 

للي تتاع علتت  صتتي  اإلنستتا  مجيتت  األنشتتط  املاجهتت  "التتن تعريتت  ختتمما  الرعايتت  الصتتيي  علتت  ةهنتتا و      
 ".1ت  من خف، معاةت  من األمرام والاقاي  منهاوسفم
 و الصتيي  الرعايت  نظتم تقتممها التي الاقائيت  واإلجترا ا  اخلتمما  جممتاخم "كمتا التن تعري هتا علت  ةهنتا     

 حتمو  يو  واحليلالت  للمجتمت  الصتيي املستتان ذفت  هبتم   عام  ااتم  ةفراي ةمي  هلا التابع  املسسسا 

 ".2اعليه واحل اع العام  الصي  ترقي  عل  يائما والعم   اذهاوانتش األمرام

II- همية خدمات الرعاية الصحية :  
 اخلتمما  علت  العتاملي اإلن تاق حجتم يبلت  حيت   تلل ت  اخلتمما  ةنتااخم ة لت  الصتيي  اخلتمما  تعتم     

ومتثت  ةحتمن معتاية   وااتمت  لا  ة يت  كبتة  ألهنتا تتعلت  بصتي  ال تري فهتي  3يوالذ تريليتاي ستنايا   الصتيي 
عفقت   ال ألنت  مهمتا يوذا تت حي الصتيي القطتاخمف  قيتاس متمن تقتمم الشتعاق يف جمتا، العنايت  والرعايت  الصتيي 

 احليتا  يف بتخخر ةو بشل  حيتا  اةمي أل    واستقراذ  ذفاهي  ااتم  يف ساهمي و حبيا  اإلنسا  بصاذ  مباشر 
متن جهت   للتثكم من سفم  وخلا جسم  و حميط  من فتلت  امللاريتا   الصيي   مجل  من اخلمما ةىل اليامي 

 متن ولعت  .او ةهت عتف الاقايت  و ال  ترق ختف،وللت  متن   جه  ةخترن منوعمم اإلصاب  بالعمون واألمرام 

 لي مسشر نسب  اإلن اق الل ها  مبل ألي اخلمما  الصيي  تلعب  الاي الموذ ة ي  عل  يالل  ةكثر املسشرا 

 

 

                                                 
 . ص7002  ياذ الص ا  للنشر والتا ي   الطبع  األوىل  عما   األذي  (تقنيا -معاية-ةسو)  والبني  التيتي  ختطيل اخلمما  ااتمعي: خل  حسن علي المليمي(  1

725 . 
لتسية   ختصت علام اماكر  لني  شهاي  املاجستة يف العلام االقتصايي  (املرض )يوذ التساي  يف قطاخم اخلمما  الصيي  من وجه  نظر املست يمين منها: عصماي س يا ( 2

 .ماكر   ة منشاذ   72.  ص7002     كلي  العلام االقتصايي  و علام التسية والعلام التجاذي   جامع  حممم باضيا   املسيل   اةزائرفرخم التساي 
3
 ةو، ذبي  39 العمي صي  لمو، جملو التعاو  امللت  التن ياي الو و ذا  ال اخللي   صي  جمل  اخللي   يو، يف الصيي  اخلمما  متاي  بمائ  :ساعايت اإلل  عبم  ( 

   .77.ص  ه1420
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يبتتن اإلن تتاق العتتام واخلتتاص علتت  الرعايتت  الصتتيي   ( 07)  والشتتل  ذقتتم ت  احمللتتي اخلتتامعلتت  الصتتي  متتن النتتا
 .كنسب  من ةمجايل النات  احمللي لمو، منظم  التعاو  والتنمي  االقتصايي 

لدول  اإلنفاق العام والخاص على الرعاية الصحية كنسبة من إجمالي النات  المحلي(: 14)الشكل  قم 
والتنمية االقتصاأية  .OECD(4110منظمة التعاون  ) 
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 القاهرة، الطبعة األولى، نبيل  بو النجا، مجموعة النيل العربية،: إأا ة الرعاية الصحية، ترجمة: كيران ولش،جوأيت سميث: المصد 
 .01.، ص4112 مصر،

 

فافقا ملنظمت  التعتاو  والتنميت  احللام  هي ياف  الن قا  الرئيسي ة  ( 07)يفحظ من خف، الشل  ذقم     
بل  ةمجايل ةن تاق ( organization for economic cooperation and development)االقتصايي 

متن النتات  احمللتي اخلتام يف العتام  (72,7%)ةىل  (5,2%)التمو، األعلتا  علت  ختمما  الرعايت  الصتيي  متن
 لاا البم من ةلقا  اللا  .يا  املتيم  األمريلي  ةعل  نسب  من النات  احمللي اخلامتن   الاالكما    7007
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اخلتتمما  والككيتتز علتت  فتلتت  جاانبهتتا ةياذ  هتتا   علتت  ة يتت  اخلتتمما  الصتتيي  والتتي متتن خفهلتتا بتتر   ة يتت 
 .لتقم  ةفل  مستان من الرعاي  الصيي  للماا نن

   :1لألسباق التالي  وبشل  كبة ولل صيي يف السناا  القليل  املاضي  تزايم االهتمام بالقطاخم الو      
 ة  الصي  متث  الظر  املثايل لتمت  الناس حبياام؛ -
 ة  الصي  تعتع املاضاخم الاحيم الاي يهتم ب  ك  الناس؛ -

 :ة  اخلمما  الصيي  من ةكع وةعقم الصناعا  احلالي  بسب  -

 ؛اخم تلالي هاذت ا -         
 ذحبيتها؛ ا يياي -         

 ر  ةعماي العاملن بالقطاخم الصيي؛كث  -    

 تناخم املهن والاظائ  العامل  يف القطاخم الصيي؛ -    

 .كثر  احملتاجن للخمما  الصيي   -              
 ة  قطاخم الصي  يستهل  نسب  كبة  من املااذي والطاقا  املتافر  لمن المول ؛ -
 .ما  الصيي  ألذق  وةمثن وةعقم ةنااخم التلنالاجيااحتيا  اخلم -

III-  ص المميزة لخدمات الرعاية الصحيةالخصا: 
 وستتن يت كتتف متتن هتتا  اخلصتتائت علتت جمماعتت  متتن اخلصتتائت املميتتز  خلتتمما  الرعايتت  الصتتيي  هنتتا       
 :2يف جما، الرعاي  الصيي   التميز منطلقا حىت ن هم جيما  نحم

 ةجرا ا  اخلمم ؛يف  ضمشاذك  املري -
 التزامن؛ -

 العرض  للعط ؛ -

 الفملماسي ؛ -

 .عمم التجانو -
 :مشا كة المريض في إجراءات الخدمة  -7

مخف  واملخرجتتتا  يتتتز بتتتن املتتتيالبتتتم متتتن التم  يف الرعايتتت  الصتتتيي  كمتتتا يف  ةهتتتا متتتن القطاعتتتا  اخلمميتتت      
متن متمخف  ةجترا ا  اخلممت    ا  الرعايت  يعتمو لتاا فاملرضت  التاين يتلقت ا  األيا  ةي الل تا   وال اعليت  لتق

ومتن   ف  متث  حتاال  املرضتي فعاليت  منظمت  الرعايت  الصتيي  ةي املخرجتا وباملقاب  فإن  بعم التشخيت والع
عتتتن القطتتتاخم  اي ايتتتز الرعايتتت  الصتتتيي األمتتتر التتت    الصتتتيي  متتتن ختتتف، تقتتتم  الرعايتتت متتتمث يت اعتتت  املتتتريض واملنظ

 .الصناعي 
                                                 

1
 .77. ص7002ةياذ  املستش يا  واملراكز الصيي  احلميث   ياذ ال لر للنشر والتا ي   الطبع  األوىل  عما   األذي   : صفح حمماي لياق(  

2
عبم احملسن بن صاحل احليمذ  معهم اإلياذ  العام   الريام  اململل  العربي  السعايي   :   ترمج ( تقنيا  وتطبيقا)اللمي  يف ةياذ  الرعاي  الصيي   األسالي: يشاذ ةو جا (  

 .77-72.ص -  ص7002
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 :اإلنتاج واالسته ك  تزامن -4
  عايتت  الصتتيي  وتستتتهل  يف    واحتتمفإهنتتا تنتتت  الر   كتتا   مسسستتا  اخلتتمما  الصتتيي  قطاعتتا ختتمميا     

هتتاا التتتزامن يف  ومتتن ستتلبيا   تجتتا يركتت  ومثتتز  مث يبتتاخم فيمتتا بعتتمويعلتتو هتتاا ة  الرعايتت  الصتتيي  ليستت  من
ةلا ف تتي قطتتتاخم الصتتتناع   اخلممتتت  ةو ضتتما  فعاليتتت     التيتتمي التتتاي يشتتتلل  ضتتبل اةتتتاي  اإلنتتتا  واالستتتتهف

ةمتتا يف الرعايتت    تم تصتتييا العمليتت  التتي ةنتجتتت يتتو ال يعتترم للبيتت     عنتتم مراقبتت  ختتل اإلنتتتا    معيتتوجتتم منتتت
حتتتىت لتتتا     واستتتتبماهلاذعايتتت  قتتتمم  تتتتاي  متمنيتتت   استتتكجاخمال التتتن الصتتتيي  وبستتتب  خاصتتتي  التتتتزامن تلتتت  

 .تجتها وقمم  تاي  عالي  ملرض   خرينةن اليتصييا العملي  
 :عطب القد ة االستيعابية  -3

وةلا    منيت  حمتمي معينت  ويف فتك   وةملانيتا  ايت  الصتيي  ختممااا لتقتممها بقتمذا تصمم مسسستا  الرع     
 .ا ختسر ج ي المخ  واالست اي  من يف الزمن احملمي فإهن   تستخمم ها  القمذا  ةو اإلملانيا 

يف تشتل  فرجتا  الرعايت  الصتيي  منتجتا ملماستا ال  :ملموسوة لمخرجوات الرعايوة الصوحيةال لطبيعة ا -2
ةوال أل    ف تتتي الرعايتتت  الصتتتيي  ال يتلتتتا متامتتتا متتتا التتتاي يفتتت  املتتتريض قيمتتتت   املتنتتتاو، كالستتتل  املاييتتت  األختتترن

وريانيتا   ي تلقاها  اا، هاا الاقت عملي  الش ا  تقتلي بعض الاق  وتتبلاذ  ذا  املرض  حا، جاي  الرعاي  ال
 .ال الن اختباذ وفيت الرعاي  الصيي  قب  االقتناخم هبا

 ة  افكام الصعاب  فمن لال   التجانو عمم ةو التباين باصي  الصيي  اخلمما  تتميز:عدم التجانس -5

 مهتاذ  علت  كبتة حتم ةىل عتمتمت األيا  جتاي  أل  الناعيت   و املستان بن و تتمسسسا  الصيي  امل فرجا 

 عل  اعتمايا فتل   بطرق خممات  يقمم اخلمم  مقمم ة  كما تقماها  وملا  و ما  مقممها وك ا   وةسلاق

 آلختر شخت من ختتل  ةهنا كما ةحيانا  الشخت ن و قب  من املقمم  اخلمم  تتباين وبال  معين  ظرو 

1الاق  ن و يف مستهللها و اخلمم  مقمم بثيا  تتثرير اخلمم  ة  كما
 . 

  نواع خدمات الرعاية الصحية: المطلب الثاني
 :2تصن  خمما  الرعاي  الصيي  الي تقممها ة ل  مسسسا  الرعاي  الصيي  يف العا  ةىل ناعن  ا     
 
 
 
I-  الخدمات الصحية الشخصيةpersonnel health services. 

                                                 
1
 271 .. ص 2002 األوىل عما   المولي  الطبع  العلمي  احلمي  الماذ التساي  ةسو:منمي  اةباذ عبم ( 

2
 .77-72.ص -صمرج  ساب   : ، بن عايم األمحمي ف(  
 



  

 

خدمات الرعاية الصحية   نفاياتو  مدخل نظري لإلدارة الصحية                                                        الفصل األول   

19 

التي تقتمم لل تري متن قبت  الطبيت  ةو -عفجيت  ةو التثهيليت الاقائيت  ةو ال-ويقصم هبا تل  اخلتمما  الصتيي      
وتتلتتتمن اخلتتتمما  الصتتتيي  الشخصتتتي  ةنااعتتتا فتل تتت  متتتن  .املتتتسهلن للتشتتتخيت والعتتتف  والرعايتتت  الشخصتتتي 

 :اخلمما  ناجزها فيما يثيت
  :   ambulatory care services ية الخا جيةاخدمات الرع -0

ويقتتمم هتتاا النتتاخم متتن   التتي ال تشتتتم  علتت  ةي ذعايتت  ةياائيتت  للمستتت يمين وتعتتر  بثهنتتا اخلتتمما  الصتتيي      
ةو يف قستتتم الطتتتااذ    اذجيتتت  للمستشتتت  ةو التابعتتت  للعيتتتايا  اخل  اخلتتتمما  عتتتاي  يف عيتتتايا  األ بتتتا  اخلاصتتت 

 . يةو يف مراكز العف  الط  ةو يف العيايا  اامع   ةو يف مراكز الرعاي  الصيي  األولي   امللي  ب 
 :hospital inpatient servicesخدمات الرعاية الداخلية في المستشفيات  -4

ويقصتتم هبتتا ختتمما  الرعايتت  الصتتيي  اإلياائيتت  ةو اإلستشتت ائي  التتي تقتتمم للمرضتت  التتاين تقتلتتي حتتالتهم      
  ريفريتتتن بقصتتتم التشتتتخيت والعتتتف  ل تتتكا  ال تتجتتتاو   املستشتتت يا  العامتتت  ةو اخلصاصتتتي الصتتتيي  اإلقامتتت  يف 

 .ياما
  :long term care servicesخدمات الرعاية طويلة األجل  -3

وتتجتتاو  متتم    الرعايتت  اخلاذجيتت  واإلياائيتت : وهتتي ختتمما  صتتيي  ومتت  بتتن ومطتتي الرعايتت  الستتال  لكر تتا     
  اخلتتمما  وة لتت  املستتت يمين متتن هتتا. ريفريتتن يامتتا-يف الغالتت  -الرعايتت  اإلياائيتت  يف هتتاا النتتاخم متتن اخلتتمما 

 .هم األشخاص الاين يعانا  من ةشلا، من اإلعاق  واألمرام املزمن  
II-   خدمات الصحة العامةpublic health services: 

وتتتاىل المولت  عتاي  مستسوليا   ايت  صتي  املتاا نن واالذتقتا  هبتا وهي اخلمما  الصيي  الي تستهم  مح     
وتشتتتم  هتتا  اخلتتمما  يف   (ظستتاعم  جهتتا  حلاميتت  ةختترن متمثلتت  يف و اذ  الصتتي )تقتتم  هتتا  اخلتتمما  

 :املقام األو، عل  األنشط  اآلتي 
 ملافي  األمرام املعمي  خاص  املتا ن منها؛ -7

وملافيتتت  احلشتتترا  والقتتتااذم   كستتتفم  اهلتتتاا  والغتتتاا  واملتتتا  مراقبتتت  اةاانتتت  املهمتتت  يف صتتتي  البيئ  -7
   الصر  الصيي؛ومعاة  ميا  والتخلت من الن ايا   اللاذ 

 م  الككيز بص   خاص  عل  برام  التيصن؛  اإلشرا  املباشر عل  ذعاي  األمام  والط ال  -7

 القيام بال ياص املخعي  لا  الصل  ظيما  الصي  العام ؛ -2

تاعي  املاا نن وتبصةهم باملشلف  الصيي  السائم  وبثوج  االستت اي  املثلت  متن اخلتمما  الصتيي   -5
 املتاح ؛

ض  التشريعا  واللاائا التنظيمي  واللاابل والسياسا  واإلسكاتيجيا  واخلطتل التي تل ت  احل تاع و  -7
 .عل  صي  املاا نن وذفاهيتهم

 تصنيف مؤسسات خدمات الرعاية الصحية: المطلب الثالث
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تم لتتاا يتت  يلتتا  بشتتل  عتتاي، ويو  متييتتز يجتت  ة ف  اخلتتمما  الصتتيي  ةميتت  الستتلا  واجتت ة  تقتتم       
حيتت  متتتاذس تلتت  املسسستتا  عملهتتا بشتتل    تا يتت  املسسستتا  اخلاصتت  بتلتت  اخلتتمما  يف مجيتت  ةذجتتا  التتبفي

والتتن تصتتني  هتتا  املسسستتا  الصتتيي  وفقتتا ملعيتتاذين و تتا املستتتان و بيعتت   .متتتمذ  وملمتت  لبعلتت  التتبعض
 1:اخلمم 

I- المؤسسات الصحية حسب المستوى: 

ي  فتتتإ  املسسستتتا  الصتتتيي  متتتتاذس عملهتتا بشتتتل  متتتتمذ  وملمتتت  لبعلتتت  متتن ختتتف، هتتتاا املعيتتتاذ للتصتتن     
 :وفقا هلاا املعياذ من التصني  وهي والن التمييز بن ريفري  ةنااخم من املسسسا  الصيي   البعض

 :المؤسسات الصحية األولية -0  
اإلقلتيم    ةحنتا  المولت  ةواملراكز والاحما  الصيي  الي تنتشر عل  نطاق واس  يف كيف  يتمث  هاا الناخم      

  لتتتافة اخلتتمما  الصتتيي  ةميتت  الستتلا  يو  صتتعاب  ةو متييتتزستتاا  يف املنتتا   احللتتري  ةو الري يتت    ةو املمينتت 
  جمهتتز  بثستتر  للتتن  تتةوتلتتا  متتزوي  ظختتتعا  و  ةقتت  كل تت  متتن املستشتت يا  الرئيستت   والاحتتماوهتتا  املراكتتز 

ويف     نستم لتة 50ةكثتر متن  ةىلقتم تصت   السلا ختمم ةعماي من  حي خممااا عل  نطاق واس   وتقمم 
خاصتت  يف التتمو، الناميتت  التتي تعتتاي متتن قلتت    الغالتت  ال تتتتافر مجيتت  التخصصتتا  الطبيتت  المقيقتت  يف هتتا  املراكتتز

 :يفخمما  هاا الناخم من املسسسا   تتمث و  .األ با  املختصن وباألخت يف املنا   النائي 
 التطعيم املستمر  خاص  لأل  ا،؛تن يا عمليا   - ة

ويف احلتتاال  املستعصتتي  يتتتم ةذستتا، املتتريض ةىل  فا  األوليتت  للمصتتابن يف احلتتااي  ةجتترا  اإلستتعا - ق
 املستش يا  الرئيس ؛

 وةحال  احلاال  اخلطر  ةىل املستش يا  الرئيس ؛ معاة  األمرام البسيط       -  

 .تقنيا  متطاذ  وخع  يف العم ةجرا  العمليا  الصغرن الي ال حتتا  ةىل     - ي

  :المؤسسات الصحية المتوسطة -4
حيت  يتتافر   تلا  ةكثر سع  من الناخم الستاب  يلم هاا الناخم من املسسسا  املستش يا  الصغة  والي     

وينتشتتتتر هتتتتاا النتتتتاخم متتتتن  و تتتتر  العمليتتتتا  والتخصصتتتتا  الطبيتتتت   فيهتتتتا عتتتتمي حمتتتتموي متتتتن األستتتتر  واملختتتتتعا 
 .ةل  نسم  700املم  الي يق  سلاهنا عن  املسسسا  يف

  :المؤسسات الصحية الر يسة -3
حيتت    يتمثتت  هتتاا النتتاخم متتن املسسستتا  يف املستشتت يا  الرئيستت  والتتي ختتتمم كتت  ستتلا  اإلقلتتيم ةو المولتت      

يا  وتتااجتتتم فيهتتتا العيتتتا فيهتتتا كتتت  التخصصتتتا  المقيقتتت   والتتتي جنتتتم ةنتتتااخم اخلتتتمما  الصتتتيي  تتتتتافر فيهتتتا كتتت  

                                                 
1
 (.بتصر )757-722.ص -  مرج  ساب   ص(تقنيا -معاية-ةسو)ختطيل اخلمما  ااتمعي  والبني  التيتي  : خل  حسن علي المليمي(  
 



  

 

خدمات الرعاية الصحية   نفاياتو  مدخل نظري لإلدارة الصحية                                                        الفصل األول   

21 

وما عتت   لتاا حتتتتا  ةىل مستاح  كبتتة  متن األذم  االستشتاذي  التي يعمتت  فيهتا متخصصتتا  يف األمترام املختل تت 
 :وهي عل  ناعن1(²م70000)يف عم  ةماكن ويف ك  األحاا، ال تق  عن 

 متتن األمتترام  وتلتتم عيتتايا  متخصصتت  بلتت  نتتاخم وهتتي مستشتت يا  للتت  األمتترام : مستشووفيات عامووة - 
ةو العظتتام واللستتاذ و تتة  متتن  ةو األنتت  واألل  واحلنجتتر واألمتترام البا نيتت   عيتتاي  العيتتا القلتت  و  مثتت  عيتتاي 
   .التخصصا 

معتن ويتتم تتافة كت  متا  هاا الناخم يعم ةكثر ك ا   من العام  ألن  يركتز علت  نتاخم:مستشفيات تخصصية -ب
كمتا   تشت   األمترام البا نيت  ةو القلت  سم مث  مستش   األمرام الصتمذي  ةو مستشت   العيتا  ةو يتعل  ب  

 .خطر انتشاذ األمرام املعمي  الاي قم ينجم عن ة  تا ي  املهام هبا  الطريق  يقل  من  مح  املراجعن 
II- المؤسسات الصحية حسب طبيعة الخدمة:  
 :المستشفيات -0
ظسسستتتا  اخلتتتمما   هتمتتت  العميتتتم متتتن البيتتتا  والمذاستتتا  واللتابتتتا  العلميتتت ا: تعريوووف المستشوووفى - 

ستتاا  متتن ناحيتت  ةكثتتر التنظيمتتا  تعقيتتما ومتيتتزا  املستشتت يا  للتت  أل    خاصتت  الصتتيي  عامتت  وباملستشتت يا
لتتتال  فتتتاملتتب  ملعظتتتم هتتتا   ةختتترن   بيعتهتتتا وخصائصتتتها املميتتتز  هلتتتا ةو ةياذ  وتنظتتتيم هتتتا  األختتتة  متتتن ناحيتتت 

وستنثيت علت  عترم   للمستشت   م هتام ماحتم ةعطتا البيا  والمذاسا  يفحظ وجاي اختتف  بينهتا حتا، 
 .من ةج  الاصا، مل هام ماحم شام  وواضاةهم امل اهيم الشائع  

املستشت      (American hospital association)حيت  عرفت  اةمعيت  األمريليت  للمستشت يا      
 للمرضت  التماخلين  ةسر  عل  م تيتمت  بتسهيف   بي  يائم  تش  مسسس  حتتاي عل  جها   ي منظم"بثن 

املرضتتت   ةعطتتتا وللتتت  متتتن ةجتتت    (Nursing)األ بتتتا  وختتتمما  التمتتتريض  ختتتمما  وختتتمما   بيتتت  تشتتتم 
 ".2التشخيت والعف  الف من 

جتز  متلامت  متن تنظتيم اجتمتاعي وصتيي يعمت  علت  "نت وعرف  ةيلا  املستش   من املنظتاذ التاظي ي بث     
  يف بيئتهتتا األستتر  ةىل   مماتتتب ويصتت  العفجتتي و الاقتتائي للمتتاا نن  قيهابشتت    لاملتتالصتتيي  الرعايتت  ال تتتافة 
 ."3تان  ةن  مركز لتمذي  العاملن يف اخلمم  الصيي  وةجرا  االختباذا  الطبي  املنزلي  
منظمتت  اجتماعيتت  صتتيي  تقتتام بتتثيا  فتلتت  الاظتتائ  العفجيتت  والاقائيتت  "و  تعريتت  املستشتت   ةيلتتا بثنتت      
ةىل وظي تت  البيتت  العلمتتي هبتتم  املستتا   يف   اإلضتتاف ب  وةيلتتا الاظتتائ  املهنيتت  والتثهيليتت تمذيبيتت  والعلميتت  وال

 ".4حتقي  األهما  العام  للتخطيل الصيي

                                                 
1
 .725.  ص7007 ألذي  االتخطيل احللري  ةسو وم اهيم  الماذ العلمي  المولي  للنشر والتا ي  و ياذ الثقاف  للنشر والتا ي   عما   : خل  حسن علي المليمي(  

2   ( American hospital association ,classification of  health care institutions, chicago,1974.p.1-2.         
3
 .722-722.ص- ص7227ياذ النهل  العربي   القاهر  ,ةياذ  األعما، يف األنظم  الصيي  والطبي : فريم ذا   النجاذ(  

4
 .77.  ص7227ياذ النهل  العربي   القاهر  ممخ  النظم  -يم وةياذ  املستش يا تنظ: سيم حممم جاي الرق(  
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مسسستتت  تل تتت  للمتتتريض "متتت  الصتتتي  العامليتتت  املستشتتت   بثنتتت ظاملستشتتت يا  ظن ةياذ وعرفتتت  ةنتتت  ختتتعا       
كما لكر  ةن  من اململتن التاست  يف هتاا امل هتام ليتلتمن  لرعاي  الطبي  والتمريض لق  في  االماخلي مثون يت

وةعتتماي البيتتا  الطبيتت  والابائيتتت   ةختترن مثتتت  ةعمتتا، التعلتتيم والتتتمذي  املستشتت يا  التتي تقتتام بتتثيا  وظتتائ  
 ."1واالجتماعي  والتنظيمي 

ملجتث للتمتريض " املستشت   بثنت )  ( world health organisation و عرف  منظم  الصي  العامليت      
والعتتتتف  ومزاولتتتت  الصتتتتي  الاقائيتتتت  وبتتتت  الثقافتتتت  الصتتتتيي  بتتتتن اةمهتتتتاذ ومعاةتتتت  الشتتتتسو  االجتماعيتتتت  اخلاصتتتت  

 ".2باملريض
باإلضتتتاف  ةىل التعتتتاذي  الستتتال   التتتاكر هنتتتا  بعتتتض المذاستتتا  واللتابتتتا  استتتتخمم  متتتمخ  التتتنظم يف      

 :لكر البعض منهاتعري  املستش ي سنثيت عل  
لنظتام اإلياذي مث  النظام الطي والنظتام التمريلتي وا م تاح شام  يظم عم  ةنظم  فرعي   نظام"املستش       

ينتتتتت  يف خصائصتتتتتها وختصصتتتتتااا حيتتتتت  تلتتتتتم املستشتتتتت ي فئتتتتتا  و بقتتتتتا  فتل تتتتت  ومتبا والنظتتتتتام االجتمتتتتتاعي 
 ".3اا العلمي  والتعليمي  واالقتصايي ومستايا
نظتتتام اخلتتتمما   نظتتتام كلتتتي يظتتتم جمماعتتت  متتتن التتتنظم ال رعيتتت  املتلاملتتت  واملتمثلتتت  يف"عتتتتع املستشتتت  يكمتتتا       

الطبيتت   ونظتتام اخلتتمما  الطبيتت   ونظتتام اخلتتمما  الطبيتت  املعاونتت   ونظتتام اخلتتمما  ال نمقيتت   ونظتتام اخلتتمما  
وتتتتتمعيم األنشتتتتط   صتتتتاق ةقصتتتت  ذعايتتتت  مملنتتتت  للمتتتتريض امل وتت اعتتتت  تلتتتت  التتتتنظم معتتتتا هبتتتتم  حتقيتتتت  اإلياذيتتتت  

 ".4والعاملن يف ااا، الطيللماذسن التعليمي  والتمذيبي  والبيثي  
عبتتاذ  عتتن نظتتام كلتتي املستشتت    : ة ستتال   التتاكري  ة  نستتتنبل متتن التعتتاذي  النستتتطويف ضتتا  متتا تقتتمم      

والتتي تت اعتت  معتتا  خاصتت     منهتتا بطبيعتت  مميتتز  وخصتتائتوالتتي تتميتتز كتت مركتت  متتن جمماعتت  متتن التتنظم ال رعيتت  
باإلضتتاف  املهنيتت  والتثهيليتت    وةيلتتا الاظتتائ والعلميتت   لتقتام بتتثيا  فتلتت  الاظتتائ  العفجيتت  والاقائيتت  والتمذيبيتت 

وهتتتاا متتتا  .صتتتيي علتتت  املستتتتان التتتا  يبغيتتت  حتقيتتت  األهتتتما  العامتتت  للتخطتتتيل ال ةىل وظي تتت  البيتتت  العلمتتتي 
 (.07)ياضي  الشل  ذقم

 

مكونات المستشفى(:13)الشكل  قم   

 

                                                 
1
 .77. ص7070  امللتب  العصري  للنشر والتا ي   مجهاذي  مصر العربي  "ذؤي  معاصر "ةياذ  املستش يا : ةمحم حممم  نيم(  

2
 .20.  ص7002طبع  العشري  مصر  م االواها  احلميث  يف ةياذ  املنظما  الصيي  : سيم حممم جاي الرق(   

3
 .72.  ص7222مباي  ةياذ  املستش يا   ياذ ال لر العريب  القاهر  : عبم اإلل  ساعايت(  

4
 .27. ص7000ةياذ  األ ما  يف املستش يا   ايكا  للطباع  والنشر والتا ي   الطبع  األوىل القاهر   : السيم عليا (  
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 .51.ص ،0221 ،المملكة العربية السعوأيةحسان محمد نذير حرستاني، إأا ة المستشفيات، معهد اإلأا ة العامة، الرياض، : المصد 
 
لا   بيعتت  فريتتم  ومتميتتز  أل  هلتتا ئتتا  وخصتتائت  تعتتتع املسسستتا  الصتتيي  :خصووا ص المستشووفى -ب

املستشتت يا  جنتتم ةهنتتا تتميتتز بالعميتتم متتن  ةىلوبتتالنظر  .واملنظمتتا  األختترن املسسستتا  تنظيميتت  متيزهتتا عتتن بتتاقي
ومتن هتا  اخلصتتائت  تان فعاليتهتا التنظيميت  تتنعلو علت  تنظيمهتا ولا  ةريتر مباشتر علت  مست التياخلصتائت 

 :1ما يلي
لتخصتتتتت ممتتتتا يتطلتتتت  يذجتتتت  عاليتتتت  متتتتن ا يف املستشتتتت   علتتتت  بعلتتتتها التتتتبعض  يا تعتمتتتتم األنشتتتتط  املتتتتس  -

 بن ااماعا  املهني  املختل  ؛ والتنسي  فيما

وهتاا  يعت  مميتز  فهي ومي  لعم  ةنظم  لل  منها  ب نظاما مركبا من عم  ةنظم  فرعي   تعتع املستش   -
يتميتز ةعلتا  كت  نظتام بستلا  تنظيمتي حيت  ياذ  املستشت   و املشترفن عليهتا  يف حم لات  اث  حتتميا إل

 سب  ألعلا  النظام ال رعي اآلخر؛مثتل  عن  بالن
قلتيف متا يتيمت  ةي خطتث و  العم  ياخ  املستش   اتتا  بالمقت  املتناهيت  واحلتاذ الشتميم يف ةيا  اخلممت  -

 أل  األمر يتعل  بثمثن ما يف الاجاي وها صي  اإلنسا  وةي خطث قم يسيي حبيا  املريض؛

نظتتترا لصتتتعاب  تنمتتتيل  إلن تتتاق وهتتتم األ بتتتا    ملستتتتان اي  علتتت  ااماعتتت  احملتتتميوجتتتاي ذقابتتت  ةياذيتتت  حمتتتمو  -
األو،  ةي ة  هنتا  ا يواجيت  يف خطتا  الستلط    مراكتز اإلن تاق التي يعملتا  هبتا ةعماهلم ةو السيطر  علت

والثتاي ختل  ممتثف باةهتا  اإلياذي ( formal authority of position)ختل ستلط  الاظي ت  الرئيت 

                                                 
  (.بتصر )70 -72ص  -ص  7222,مما  الصيي   ايكا  للنشر والتا ي   الطبع  األوىل  القاهر تساي  اخل: فا ي شعبا  ممكاذ(  1
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ستتتب   بيعتتت  التتتاي يتميتتتز بتتت  ةفتتتراي اةهتتتا  الطتتتي ب (Authority of knowledge)ستتتلط  املعرفتتت  
وبتال     وحتميم األيواذ واحملاسب  عنهتا األمر الاي مثل  مشاك  تتعل  بتنسي ختصصهم الاظي ي المقي  

يف  واالقتصتتتتتاييصتتتتتبا لفقتصتتتتتايي ملانتتتتت  ضتتتتتروذي  يف ااتتتتتا، االستشتتتتت ائي متتتتتن حيتتتتت  حتميتتتتتم األهتتتتتما  
   ؛1التلل  

ميتتتم وقيتتتاس فرجتتتا  املستشتتت   نظتتترا لعتتتمم وجتتتاي معتتتاية يقيقتتت  التتتن معهتتتا قيتتتاس ختتتمما  صتتتعاب  حت -
 الرعاي  الصيي  املقمم  للمرض  وحصيلتها النهائي ؛

بتمال متن ةستلاق   (crisis management)تتماذ كثتةا متن املستشت يا  بثستلاق اإلياذ  باأل متا  -
  أل  متطلبتتا  العمتت  يف  البيتهتتا لا  وللتت( management by objectives)اإلياذ  باألهتتما 

وأل  العم  حيم  ص   االستتعجالي  ةو الطتااذ  فإنت  يصتع  التنبتس حبجتم    بيع   اذئ   ة قابل  للتثجي 
 ؛الطل  عل  خمما  املستش  

ممتتا يتتسيي ةىل املشتتاك  املتصتتل  باةمولتت   ستتاع  ياميتتا  72خممتت  مستتتمر  وملتتم  يتميتتز املستشتت   بنظتتام  -
 لالي  والرقاب ؛والت

 جنتتتاح جملتتتو اإلياذ  يف القيتتتام ظهمتتتت  واحلصتتتا، علتتت  التتتمعم التتتف م للمستشتتت   يتاقتتت  علتتت  تركيبتتت  ة  -
 وعل  ما يتاافر لمن لل  ااتم  اخلاذجي من ةملانا  ومااذي؛ وعفقا  ةعلائ  بااتم  احمللي 

ستاا  بتن األ بتا  بعلتهم التبعض    ي بتن فتلت  الطاائت  يف املستشت اذت اخم مستتان الصتراخم التنظيمت -
وهاا الصراخم لو ةسباق اقتصايي  واجتماعي  ون سي  ممتا يلقت  عبئتا كبتةا .وبن  ةهم من الطاائ  األخرن

 ةمام ممير املستش   إلياذ  ها  الصراعا ؛

متا بعتم يتام وهتا  األ يت  تتزياي يا  لعام  ام مجي  األفتراي بتااتم  ة  املستش يا  وخاص  املستش يا  ا -
ق عفجيتتت  واستتتتيما   تتتر   االجتماعيتتت  املتصتتتل  بزيتتتاي  املعرفتتت  الطبيتتت  االواهتتتا خاصتتت  يف ظتتت  جمماعتتت  

واذت تتتاخم مستتتتان يختتت  األستتتر  وكتتتاا  يتتتاي   واستتتتيما  عقتتتاقة وةيويتتت   بيتتت   وجراحيتتت  ومتريلتتتي  جميتتتم  
 .الطل  عل  ةجاي اخلمما  الصيي 

كتتر  متتن م تتاهيم متعلقتت  باملستشتت   فإنتت  يقتت  علتت  عتتات  متتن ختتف، متتا ستتب  ل  :وظووا ف المستشووفى -ج
هتتا  األختتة  يف العصتتر احلتتتمي  القيتتام ظجماعتت  متتتن الاظتتائ  احليايتت  و التتي تتمشتتت  متت  كاهنتتا مسسستتت  

حتقيتتت  األهتتتما  املرجتتتا  متتتن  ةىلحيتتت  ة  ةيا  هتتتا  الاظتتتائ  بل تتتا   يعتتت ي الاصتتتا، . اجتماعيتتت  هايفتتت 
 .املستش  

                                                 
1
صت خت -التسيةيوذ حماسب  التلالي  يف الرقاب  عل  املستش يا  العمامي  اةزائري   ذسال  لني  شهاي  املاجيسة يف العلام االقتصايي  فرخم تقنيا  : بامعرا  الياس(  

 : نقف عن.    ذسال   ة منشاذ  2.ص.7007    العلام االقتصايي  وعلام التسية  جامع  فرحا  عباس  سطي  اةزائر  كليحماسب 
   -Pierru,F,l'ohopital est une entreprise comme une autre? Problèmes Economiques, n 26, 6 janvier,2000, p.6. 
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كانتت  نتيجتت  المذاستت  ة  هنتتا  ةولايتتا  ألهتتما  املستشتت   و المذاستتا  امليمانيتت   ةحتتمنوقتتم ةظهتتر           
 :يلي كما

 ولويةحسب األالمستشفى  ف هداترتيب  (:10)جدول  قم
 

   
أا  النهضة العربيوة،  ،ا  المفاهيم اإلأا ية الحديثةمنه  متكامل في إط-إأا ة المنظمات الصحية والطبية:سيد محمد جاأ الرب: المصد 
 .52.ص، 0220 القاهرة،
 تتتثيت ضتتمن ةوىل ةولايتتا  املستشتت يا الرعايتت  الصتتيي  للمرضتت  نفحتتظ ة   (07)ذقتتم اةتتمو، متتن ختتف،     

األحبتا   ةجترا  فتلت تليت  مباشتر     املستاعماخلتمما   ساا  متثل  يف تقم  اخلتمما  العفجيت  ةو الاقائيت  ةو
اخلتتتمما  التمذيبيتتت  والتعليميتتت  الطبيتتت  التتتي تستتتاهم يف تطتتتاير ختتتمما  الرعايتتت  الصتتتيي  بالمذجتتت  األوىل وةيلتتتا 

 .ووقاي  ااتم  من األمرام ومحاي  البيئ  من التلا  ملختل  ال ئا  العامل  باملستش  
ةل  املستشت يا  ظماذستتها ساستي  تقتام كما ةكم  ج  البيا  والمذاسا  عل  وجاي مخس  وظائ  ة     

 :1يلي حيمي فريمما  ما
 تقم  خمما  التشخيت والعف  للمرض  الماخلين؛ -ةوال
 تقم  خمما  التشخيت والعف  للمرض  اخلاذجين؛ -ريانيا

 القيام بثنشط  التمذي  والتعليم للمهنين الصيين والعاملن يف القطاخم الصيي؛ -ريالثا

 بي  والصيي  من خف، ما يقام ب  من ةنشط  حبثي  يف هاا ااا،؛ذفم املعرف  الط -ذابعا

 .ووقاي  ةفراي ااتم م  لل  وقاي  املرض  يف املستش   الاقاي  من األمرام ويش -خامسا

                                                 
1
 .57.  ص7002ةياذ  املستش يا   ةريرا  للنشر والتا ي   الطبع  األوىل  عما  األذي   : ا فريم تافي  نصة (  

 األهمية النسبية حسب األهمية فترتيب األهدا
 %20   .تقم  اخلمما  الاقائي  والعفجي  -

 %25 .استخمام ةحم  األجهز  -

 %25 .هتمام بالصي  العام اال -
 %25 .عف  املرض  -
 %25 .نشر الاعي الصيي -
 %20 .استقبا، احلااي  والطااذ  -
 %75 .تطاير اخلمما  -
 %55 .تمذي  العاملن -

 %20 .ملافي  تلا  وةمرام البيئ  -
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 :1قيام املستش   بالاظائ  األساسي  التالي  بلروذ وةوص  ةن  خعا  منظم  الصي  العاملي       
ركتتتز املستشتتت   علتتت  تقتتتم  ةعلتتت  حيتتت  ي األوىل األساستتتي  للمستشتتت    تعتتتتع الاظي تتت  :الوظيفوووة الع جيوووة -

وحتستتن جتتاي    مستتتان مملتتن متتن اخلتتمما  للمرضتت  التتماخلين ومرضتت  العيتتايا  اخلاذجيتت  واحلتتاال  الطاذئتت 
 .ها  اخلمما  بشل  مستمر

لتت  عليهتتا وحمموييتت  املتتااذي املتاحتت  ألي را  الذت تتاخم تلل تت  اخلتتمما  االستشتت ائي  والتزايتتم املستتتمر للطونظتت     
ظا يلمن تقم  ختمما  الرعايت  الصتيي    الستش ائي البم للمستش   من الككيز عل  ك ا   العملي  ا  جمتم 

 .بثق  كل   مملن  كهم  ةساسي
هتاا التموذ  وقاي  ةفراي ااتم  متن األمترام  وتتم من خف، قيام املستش   بموذ نشل يف: الوظيفة الوقا ية -

املستش   للافا  باملسسولي  االجتماعي  امللقا  علت  عاتقت  كمسسست  اجتماعيت   ةخفقيا الاقائي يعتع جز  من 
 :الاقائي  عل  ريف  مستايا  وهيمما  اخلوالن تصني  .نشط  من مسسسا  ااتم  احمللي

  خوودمات الوقايووة األوليووةprimary prevention: مما  هتتا محتتف  التتنمل املعتترو  هلتتا  اخلتت
ما  ترقي  الصتي   كما تمخ  خم. التطعيم والتيصن اةماعي  ةو املاجه  اماعا  سلاني  حمموي 

 :ها  اخلمما  عل  وتركز جز  من اخلمما  الاقائي  األولي  ك
 العاام  البيئي  املسرير  عل  الصي  مث  صي  املا  واهلاا  والطعام؛ 

  للمرم والتخلت السليم من الن ايا  الصلب  والسائل ؛ ملافي  احلشرا  والقااذم الناقل 

 حتسن ظرو  اإلسلا  وصي  املسلن؛ 

   تقلي  احلااي  بثنااعها املختل. 

ذ  نطتاق ال عت  والستيطر  اختتقت   البيتهتا  والتيالعميم من األماذ البيئيت  املتسرير  علت  الصتي   ةىلباإلضاف       
 .املباشر  للمستش  

 الثانويوووة  الخووودمات الوقا يوووةsecondary prevention:   تركتتتز هتتتا  اخلتتتمما  علتتت  اللشتتت
 شتت  املبلتتر لألمتترام قبتت  استتت ياهلا املبلتتر عتتن املتترم وعفجتت  وتشتتم  ختتمما  التشتتخيت والل

ستتتتتتتلاني  حمتتتتتتتمي   ستتتتتتتاحا  الصتتتتتتتيي  املختتتتتتتتاذ  اماعتتتتتتت  وختتتتتتتمما  املستتتتتتتا الصتتتتتتتيي الشتتتتتتتام  ةو امل
 .لميها قابلي  لإلصاب  ظرم ما وال ياصا  الطبي  الموذي  لبعض ال ئا  الي

 الخدمات الوقا ية ذات الد جة الثالثة  tertiary prevention: صص  تقتام هي خمما  متخ
ومتليتتتنهم متتتن تثهيتتت  املرضتتت  ومصتتتايب احلتتتااي   ةعتتتاي  ةىلواتتتم   علتتت  جمهتتتايا  فريتتت  متخصتتتت 

لتت  الرابعتت  خلتتمما  الرعايتت  وتعتتتع هتتا  اخلتتمما  املرح    بيعيتت  نشتتط  ومنتجتت  ةىل حتتم متتا مماذستت  حيتتا
   .واخلمما  العفجي    من األمرام والاقاي راي بعم ك  من خمما  ترقي  الصي  الصيي  لألف

                                                 
1
 .72-57.ص -  صاملرج  ن س (   
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يعتتتتتع املستشتتتت   امللتتتتا  األنستتتت  واألمثتتتت  للتتتتتمذي  العملتتتتي للافتتتت  املهنيتتتتن  : وظيفووووة التوووود يب والتعلوووويم -
وللتن  عامت  ال تتتافر لغتة  متن املسسستا  ومعتما  وم الصيين ملا يتافر ل  من ةملانا  فنيت  وبشتري  وةجهتز 

 حجتتم نشتتا  التتتمذي  والتعلتتيم التتاي تقتتام بتت  املستشتت يا  ختتلتت  متتن مستشتت   آلختتر وللتت  حستت  حجتتم
 .املستش   وناع 

هتتا اإلضتتاف  ةىل  ا  األختترن يف جمتتا، العلتتام الطبيتت  اهلتتم  النهتتائي للبيت  الطتتي والبيتت: الوظيفووة البحثيووة -
وتقستتتم .لعلتتتام الطبيتتت  وةريرائهتتتا والتتتي تتتتنعلو بتتتموذها علتتت  التيستتتن متتتن جتتتاي  ذعايتتت  وعتتتف  املرضتتت املعرفتتت  وا

وحبتتتا  ةياذيتتت   تشتتتم  ال ياصتتتا  والبيتتتا  املخعيتتت   البيتتتا  التتتي تقتتتام هبتتتا املستشتتت يا  ةىل حبتتتا   بيتتت 
الطعتتتام تتلتتتمن متتتمن واستتت  يشتتتم  كافتتت  األنشتتتط  التتتي تتتتمعم الرعايتتت  الصتتتيي  كبيتتتا  التمتتتريض وختتتمما  

 .والتمبة املنزيل
التتن للمستشتت   ةياذ  وتنظتتيم بتترام  الرعايتت  املمتتتم  ةىل املنتتز، وخاصتت   :ةالخوودمات الممتوودة واالجتماعيوو -

تلل ت   يي  واجتماعيت  تتمثت  يفملتا هلتا  اخلتمما  املمتتم  متن فاائتم اقتصتا للمرض  الاين يعانا  ةمرام مزمنت  
ام  اللثتتة متتن املستشتت يا  العامتت  يف التتمو، املتقممتت  تتتمير مثتت  هتتا  التتع و .وكتتاا ةبقتتا  املتتريض بتتن ةستترت ةقتت  

 . كعيطانيا وةمريلا نظرا لتعمي فاائمها لل  من املريض واملستش   وااتم  املمتم  
ستتتتتاا  التتتتتي تقتتتتتمم للمرضتتتتت  والعتتتتتاملن اخلتتتتتمما  املستتتتتاعم   ةيلتتتتتا باإلضتتتتتاف  ةىل اخلتتتتتمما  الستتتتتابق  جنتتتتتم     

 .1تقمم ألعلا  اإلياذ  العليا وةقسام املستش   باملستش   ةو الي
الن تصتني  املستشت يا  وتقستيمها وفقتا ملعتاية عميتم  ومتن ةكثتر هتا  املعتاية  :تصنيف المستشفيات -أ

 :2قباال وشياعا
تقستتم و , نقصتتم هبتتاا املعيتتاذ اةهتت  التتي متلتت  ومتتتا، وتتتمير املستشتت  : التصوونيف حسووب معيووا  الملكيووة:  وال

 :يا  حس  هاا املعياذ ةىلاملستش 
جهتتا  وهتتا  املستشتت يا  قتتم تتبتت   ا، العتتام للمولتت  تعتمتتم يف متايلهتتا علتت  املتت وهتتي :مستشووفيات حكوميووة -

 .والماخلي  والمفاخم والبيري  و ةها من اةها  الرئي  حلامي  متعمي  كا اذ  الصي  
 .ماذ ومتا، من قبل وهي الي تتب  يف ملليتها القطاخم اخلاص وت :مستشفيات خاصة -
 .حس  هاا املعياذ قم تلا  املستش يا  ذحبي  ةو  ة ذحبي : التصنيف حسب الهدف من التشغيل: ثانيا
 حس  هاا املعياذ قم تلا  املستش يا  عام  ةو متخصص : التصنيف حسب المعيا  اإلكلينيكي: ثالثا
ئيستي  يف الطت  واةراحت   وهتي ختمما  ذبعت  الر وهتي التي حتتتاي علت  التخصصتا  األ :عاموةمستشفيات  -

: ن مثتت والتتن ة  يلتم ختتمما  ةختر . وختتمما  ةمترام النستتا  والتاالي  الطت  البتا  ي  واةراحتت   واأل  تا، 

                                                 
1
 .22.ةمحم حممم  نيم  مرج  ساب   ص(  

2
 .27-72.ص -مرج  ساب   ص: فريم تافي  نصةا (  
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و تت  العظتتام والطتت  الن ستتي و ةهتتا متتن اخلتتمما  عتتفو  علتت    تت  األنتت  واألل  واحلنجتتر   و تت  العيتتا  
 .خمما  الطااذ 

ممتت  يف املستشتت   قتتمم خممتت  واحتتم  فقتتل ةو ةكثتتر متتن اخلتتمما  املقي تهتتي التت :مستشووفيات متخصصووة -
 . اخل...ومستش   القل   كمستش   العيا   ومستش   الاالي   العام وليو كلها 

 :وتقسم املستش يا  حس  هاا املعياذ ةىل :التصنيف حسب معيا  معدل مدة اإلقامة:  ابعا
 %50ياما ملا يزيم عن  70يها معم، مم  اإلقام  عن وهي الي يق  ف :مستشفيات قصيرة اإلقامة -

 .من املرض 
متن  %50يامتا ملتا يزيتم عتن  70وهتي التي يزيتم فيهتا معتم، متم  اإلقامت  عتن  :اإلقامة مستشفيات طويلة -

 .املرض 
 :ووميز بن ريفري  ةنااخم ضمن هاا التصني  وهي :(عدأ األسرة) التصنيف حسب معيا  الحجم: خامسا

 .700 -50بن  اتكاوح ةسرا:   صغة  احلجممستش يا -

 .700 -700بن  اتكاوح ةسرا: مستش يا  متاسط  احلجم -

 .7000 -700تكاوح ةسراا بن  :مستش يا  كبة  احلجم -

ألنتت  قتتم يعتتتع مستشتت    عيتتاذ هتتا نستتي وعتتام متتن يولتت  ألختترن للتتن تصتتني  املستشتت يا  وفقتتا هلتتاا امل     
 .بلم ما وللن  يعتع مستش   كبة يف بلم  خرمتاسل احلجم يف 

 :ةىلوتقسم املستش يا  وفقا هلاا املعياذ  :مالتصنيف حسب معيا  التعلي: ساأسا
ونقصتتتم هبتتتا املستشتتت يا  اةامعيتتت  التابعتتت  للليتتتا  الطتتت  ةو املرتبطتتت  معهتتتا حستتت   :مستشوووفيات تعليميوووة -

 . لب  المذاسا  الطبي  العلياترتيبا  معين  لتعليم وتمذي   لب  الط  والتمريض و 
للتن للت  ال يعت ي ةهنتا ال و  ر برام  لتعليم وتتمذي   لبت  الطت  وهي الي ال تمي :مستشفيات غير تعليمية -

 .الطي واملهنين الصيين اآلخرينللطاقم  شط  التعليم والتمذي متاذس ةن

ألقستتتام  والتتتي تعمتتت  متتت  بعلتتتها يتتتتثل  املستشتتت   متتتن جمماعتتت  متتتن ا :األقسوووام التشوووغيلية بالمستشوووفى -ه
 .البعض بتعاو  وتنسي  من ةج  حتقي  ةهما  املستش    والي تتمث  يف تقم  اخلمما  الطبي 

  :1عاي  ما يتلا  املستش   من األقسام التالي 
 القسم الطي؛ -
 قسم خمما  التمريض؛ -
 قسم تسية املااي؛ -
 قسم اخلمما  اإلياذي  واملالي ؛ -
 مما  ال نمقي ؛قسم اخل -

                                                 
1
 .77.  ص7222لزهرا   عما  خمما  اإلياا  يف املستش يا  ياذ ا:  ا ي فرحا  ةبا  يتا  ( 
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 قسم اخلمما  الطبي  املسانم ؛ -
 .قسم اخلمما  العام   ة الطبي  -

 :المراكز الصحية -4
وتتافر اخلتمما  العفجيت    هي ةكثر املسسسا  الصيي  انتشتاذا ونطتاق اخلتمما  التي تقتممها واست  جتما     

ال تتتتافر علتت  ةستتر  و رفتت   فتتتعا  وللنهتتاويتتتافر يف بعلتتها  ، احلتتاال  الصتتعب  ةىل املستشتت يا  األوليتت  وحتتتا
 .باإلضاف  ةىل قل  ة با  االختصاص عمليا  

 (:صحة المجتمع) ةمراكز الرعاية الصحي -3
 :هي مسسسا  تعم  عل و      

 اةمذي؛و  تافة اللقاحا  الموذي  لبعض األمرام كاحلصب  -ة  
 تافة األيوي  لألمرام املزمن ؛ -ق
 الصيي  يف املمين  ومتابع  الشترو  الصتيي  يف املطتاعم واملختابز ومعامت  احللايتا  و ةهتامتابع  الشسو    - 

 ؛وتاذيخ ن ال الصفحي  للمنتجا  الغاائي 
وعقتتتتم نتتتتموا  وةصتتتتماذ نشتتتترا  هبتتتتاا  ن التتتتتمخن ةو الليتتتتا، ةو املختتتتمذا  متابعتتتت  األضتتتتراذ الناوتتتت  عتتتت -ي

 .اخلصاص
متتت  املتمثلتتت  يف   تلتتت  املراكتتتز علتتت  ذعايتتت  شتتترحي  واستتتع  متتتن ااتتقتصتتتر مهمتتت :مراكوووز األموموووة والطفولوووة -2

وتتتتم متابعتت  شتتسوهنم بشتتتل   واأليويتت  املتعلقتت  بالط تت  واألم  حيتت  يتتتم تتتافة اللقاحتتا  األمهتتا  واأل  تتا، 
 .مستمر

 :صحة البيئة -5
اميتت   ن التتمو، النهتاا النتتاخم متتن اخلتتمما  الصتتيي  حتمي  جتتما وياجتتم يف التتمو، املتقممتت  وعتمي حمتتموي متت     

  :وتتمث  ها  اخلمما  يف
 متابع  نظاف  املمين  من الن ايا  وتلا  امليا  واهلاا  والكب ؛ -ة  
 ؛ مراقب  اإلشعاعا  الناوي  الصايذ  من الطبيع  ةو من مااق  امل اعف  الناوي  -ق
 . ايا  الناوي مراقب  اإلشعاعا  الناوي  الناو  عن استخمام ةسلي  معين  ةو من الن - 
 :الصحة المد سية -0

 :تتتتهي مسسسا  صيي  تعىن بطلب  املماذس و بل  مراح  يذاستهم وتقام ب     
 الي تنتشر يف المول ؛تافة اخلمما  الصيي  األولي  من لقاحا  ضم األمرام املتا ن  ةو  -ة  
 ةجرا  فياصا  يوذي ؛ -ق
 .بني  واخلمما  وممن مطابقتها للشرو  الصيي  ياذ  املماذس واال فخم عل   بيع  األ - 
 :المؤسسات الطبية العسكرية -7
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يتتتتم ةنشتتتا  مستشتتت يا  خاصتتت   حيتتت  سسستتتا  علتتت  منتستتتي القتتتاا  املستتتلي  تقتصتتتر ختتتمما  تلتتت  امل     
 :وتتمث  مهمتها يف. متنقل ت  وةخرن ومراكز صيي  رياب باةيش 

 تقم  العف  يف األوقا  االعتيايي ؛ -ة
 ةسعا  ومعاة  املرض  ةرينا  احلروق؛ -ق
 .متابع  شسو  املعاقن بسب  احلروق ةو األحما  العسلري  - 
 :مراكز الع ج بالليز  -8

ةنشتتث  اللثتتة متتن البلتتما  وخاصتت  املتطتتاذ   لنالتتاجي يف جمتتا، التقنيتتا  الطبيتت  نتيجتت  للتقتتمم العلمتتي والت     
 .بعض األمرام منها األوذام السر اني   عاةمنها مراكز صيي  تستخمم ةشع  الليزذ مل

 :الحجر الصحي -2
ويف األ لتت  تقتتام  م املعميتت  ح اظتتا علتت  صتتي  ااتمتت  يستتتخمم احلجتتر الصتتيي لعتتز، املصتتابن بتتاألمرا     

خشتتتي  انتقتتتا، األمتتترام متتتن يولتتت  ألختتترن عتتتن  ريتتت  , تلتتت  احملتتتاجر عنتتتم متتتماخ  احلتتتموي بتتتن يولتتت  وةختتترن
 .املسافرين

 :لمصحات العقليةا -01
حيت  تثختا تلت  املسسستا  علت   خاص  باملصتابن بتاألمرام العقليت  ياجم يف ك  يو، العا  مصيا       

 . عاتقها تافة العفجا   الف م  والرعاي  اللامل  هلم
تصتتن  بصتتاذ  هرميتت  حستت  مسسستتا  الرعايتت  الصتتيي  هتتا ة   الثتتاي  املعيتتاذومتتا يفحتتظ بصتتاص هتتاا      
ومنهتتتا   هتتتا  املسسستتتا وتا يتتت  نظتتترا لاجتتتاي العميتتتم متتتن االعتبتتتاذا  التتتي ةوختتتا  يف ختطتتتيل     اخلممتتت  بيعتتت

 . االعتباذا  التخطيطي  و التصميمي  وحىت البيئي 
يبتتتتن لنتتتا هرميتتتت  اخلتتتمما  الصتتتتيي  حستتت   بيعتتتت  اخلممتتت  املقممتتتت  يف كتتت  مسسستتتت  ( 02)والشتتتل  ذقتتتم      
 .صيي 
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يقاتها في مجال التخطيط العمراني، أا  صفاء فلسفتها و نواعها ومنهجية إعداأها وتطبمعايير التخطيط،: عثمان محمد غنيم:المصد 
 .032.ص، 4100للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان،

 

هياكت  الاقايت    تتمع  القطتاخم الصتيي جممتاخم ةياذيو يف اةزائر تعتع مسسس  صيي  عمامي  لا   اب       
التشتتتتخيت  العتتتتف  واالستشتتتت ا  وةعتتتتاي  التثهيتتتت  الصتتتتيي املاجتتتتاي  ياختتتت  ةقلتتتتيم ن تتتتو التتتتمائر  واملتلانتتتت  يف 
املستشتت يا  والعيتتايا  متعتتمي  اخلتتمما   املراكتتز الصتتيي   قاعتتا  ال يتتت والعتتف  ومراكتتز األمامتت   مراكتتز 

 . 1منشث  صيي  عمامي  حت  وصاي  و اذ  الصي  والسلا يف احلموي وك   راقب امل
   :2وهي من املسسسا  الصيي  العمامي   ريفري  ةنااخمياجم كا  باةزائر      
 ؛املراكز االستش ائي  اةامعي  -
  ؛القطاعا  الصيي  -

 .املسسسا  االستش ائي  املتخصص  -

 7272مجاين األوىل من عتام  7املسذخ يف  720 -02املرسام التن ياي ذقم وظاج  7002يف سن   و     
يعاي تنظتيم القطاعتا  الصتيي   لتصتبا املسسستا  العماميت  االستشت ائي   7002من سن ماي  72 املااف  ،

تستتتتهي  الاصتتتتا، ةىل لةي فصتتتت  االستشتتتت ا  عتتتتن العتتتتف  وال يتتتتت  . واملسسستتتتا  العماميتتتت  للصتتتتي  اةااذيتتتت 
 .3الصيي  من املاا نالعف  وتقري  املستش   ةو املسسس  

 :ةذبع  ةنااخم وهي املسسسا  الصيي  يف اةزائر فتصبا 
 ؛(EPH)العمامي  االستش ائي  املسسس  -
 ؛(EPSP) العمامي  للصي  اةااذي  املسسس  -

 ؛(EHS)املتخصص  االستش ائي  املسسس  -

 .(CHU)اةامعي املركز االستش ائي -
                                                 

1
 .77.  ص7000اخلطث الطي واخلطث العفجي يف املستش يا  العمامي   ياذ هام  للطباع  والنشر والتا ي   اةزائر  :  اهري حسن ( 

2
 .77 -77.ص -  صاملرج  ن س   ( 

3
 .757.   ص7002طبع  األوىل  اةزائر  ةياذ  املستش يا  العمامي  اةزائري   ياذ كتام  لللتاق  ال: ناذ المين حاذوش(  
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 الصحية رعايةال دماتخ تقديم عاييرم:طلب الرابعمال

 وال عاليت  والل تا   بالتلل ت  تتصت  معتاية عتم  االعتبتاذ يف يسختا ة  الصتيي  اخلتمما  ةيا  يتطلت      

 ن و يف حتمي الصيي  كما اخلمما  وتقم  ةنتا  سيتم مستان ةي ةىل حتمي الي هي املعاية وها  والعمال  

 :1التايلك حما ياذ عل عم ك  شرح عل  مسيتو  .مستان بثي و اخلمما  تل  من سيست يم من الاق 

  :التكلفة ا يمع  -0
 تلتا  وة  ذخيصت   اخلتمما  تلت  تلتا  ة  الصتيي  اخلتمما  يمستتهلل ير ت  األحتاا، مجيت  يف     

 املقاب  يمف  ما شخصا هنا  يلا  ة  وجي  متاما جماي شي  هنا  ليو ةن  ن رم وحنن منخ ل   األسعاذ

 وونت  اخلتمما  بتلل ت  والعمتف  واأل بتا  املتميرين متن متزايتم اهتمتام هنتا   و مباشتر   تة ةو مباشتر  بصتاذ 

 ةساستي  ينيتا حتموي هنتا  للت  ومت  .عليهتا حيصتلا  ملتن من عت  تقتمم ال التي اخلتمما  من والتخلت ال اقم 

 .يوهنا الصيي  اخلمما  مستايا  تنخ ض ةال جي 
 :الفعالية معيا  -4

 حتستن ةىل حيتتا  املتاحت  املتااذي متن  ةهتا متن ةو احللامت  متن ستاا  اخلتمما  متايت  يف احلايل الاض  ة      

 اخلتاص ةو العتام اإلن تاق  يتاي  ةىل حيتتا  ال األمر ة  املختل   التيليف  من ويظهر   فاعلي ةكثر وةياذ  كبة

 متن العميتم ةىل األمتر اهتا حيتتا  وقتم اإلن تاق  هلتاا ةفلت  إلياذ  االحتيتا  بقتمذ الصتيي  الرعايت  علتي

 :عرضها الن والي اإلجرا ا 
 ؛املختل   الصيي  للمسسسا  واإلياذ  واإلن اق املاا ن  يف الفمركزي  من ةكع قمذ -

 ؛همئةيا امتيا  علي بنا  اخلمم  مقممي ملافث  وةملاني  اإلن اق فعالي   ياي  -

 املستتقب  وخطتل األوليت   الصتيي  الرعايت  م وتقت واةتاي  القيتاس معتاية لاضت  الصتي  لتا اذ  مركتزي يوذ -

 ؛بمق  اإلحصائي  املعلاما  ومج  العلمي والبي 

 العامت  اإلستكاتيجي  ضتمن املطلابت  اخلمما  وتقم  متاي  يف واخلاص العام القطاخم بن ااتمعي  املشاذك   ياي  -

 .للمول 

 
 

 :الكفاءة معيا  -3
كتا    فتإلا . وال نيت االقتصتايي  الل تا   اخلتمما  تلت  حتقت   ة جيت  الصتيي  اخلتمما  تقتم  عنتم     

 متن التن ممتا اإلجترا ا  هتا  ةذختت استتخمام فإنت  التن فتل ت   بتإجرا ا  النتيجت  ن تو حتقي   باملستطاخم

 علت  خممت  تقتم ةملتن  لافتإ وكتال  .فتل ت  بطريقت  األمتاا، ةن تاق ةو التلل ت   بتن و ةكثتر ختمما  تقتم 

 ةعتم م هتام الل تا   ة  ويفحتظ.األذختت الطريقت  اختيتاذفإنت  التن  فتل ت  بطرق الل ا   من املستان ن و

                                                 
1
 .77 -31 .ص - ص 2000 الثاني  الزقا ي  مصر  املمين  الطبع  الصيي  ملتب  اخلمما  اقتصاييا :ةبراهيم الممرياش  لع .( 
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 يف الزيتاي  وللتن .العتف  يقتممها التي للمنتاف  يقيقتا مقياستا يتطلت  الل تا   قيتاس ة  حيت  متن التلل   من
 كتا  ةلا ةمتا ةكتع   ك تا  حتقيت  باللتروذ  يعت ي ال ةضتافي  تلتالي  حتمت  يو  يعتاةا  التاين املرضت  عتمي

 .للمااذي استخمامها يف ك ا   ق ة اخلمم  تلا  ة  الن سيئ   النتائ  وكان  فعالي  ةق  العف 

 :العدالة معيا  -2

بينمتتتا تعتتت ي ي ةنصتتب  متستتتاوي  متتن ستتتلع  ةو خممتت   ة  املستتاوا  تعتتت ي تلقتتت ةل العمالتت  ال تعتتت ي املستتاوا  هنتتتا      
 :ريفري   رق لتعري  العمال  يف جما، اخلمما  الصيي  وهي "Mooney "مالعمال  م هاما ةوس  فقم قم

 تساوي احلال  الصيي  احملقق ؛ -
 اخلمما  الصيي ؛تساوي استخمام  -

 .تساوي الاصا، ةىل اخلمما  الصيي  -

 لعمالت  تركتز علت  العمالت  األفقيت  أل  معظتم مناقشتا  اومن الااضا ة  هتا  التعري تا  التن ة  تتنتاقض      
علت  ن تو القتمذ فهتي  ذ تم صتعابتها قلتي  العمالت  الرةستي  ةمتا. ي مبمة العف  املتساوي للياجتا  املتستاوي ة

تتعلتت  بتتالقراذ اخلتتاص بتقتتم  عتتف   تتة  ألهنتتا  راذ بشتتث  ختصتتيت املتتااذياأل يتت  بالنستتب  لعمليتت  اختتتال القتتمتتن 
 . متساوي حلاجا   ة متساوي 

 الصتيي  اخلتمما  نظتم متن و ةهتا العامت  الصتيي  للختمما  األساستي  املبتاي  حتمة   فتإ للت  ومت       

 جيت  العمالت  وة  األمتاا،  تتاافر ةستاس علت  ولتيو ةليت   احلاجت  ةساس عل  العف  تقم  جي  ةن  يف يتمث 

 .اخلمم  ةهما  ةحم تلا  ة 
 :الصحي األمان معيا   -5

 املترم متن التتخلت لت  يلتمن ظتا وفعاليت  بل تا   افر متتا  الصتيي  اخلتمما  بتث  املتاا ن شعاذ ب  يقصم     

 ة  وللتن فعالت   صتيي  ختمما  بتتاافر ال تري شتعاذ جمتري علت  الصتيي األما  معياذ يقتصر وال وقاع   حا،

 .المف  عل  قمذت  مستان يف تلا  اخلمما  تل  تلالي  با  كال  يشعر

 متىت يعلتم ال الصتيي  الرعايت  متن مظلت  حتت  ئمتايا ةنت  املتاا ن يشتعر ة  كتال  الصتيي األمتا  ويعت ي     

 هلاا حاج  يف عل و مرضي  ةو صيي  ة م  ظرو  ب  متر وذظا حيات    اا، ةليها حيتا  ال وذظا ةليها  سييتا 

 اخلطة  األمرام بثحم اإلصاب  حال  يف ةو الطاذئ  احلااي  حاال  يف لل  وحيم  اللام   الصيي الغطا 

 الصتيي األمتا  فيلتا  الباهظت   لتلل تهتا نظترا يستتطي  لتن ظ تري  مااجهتهتا ال تري حاو، لا ي  حب املزمن  ةو

 .املتاقع   ة والطااذ  اللروق ك  من واملخلت املنقا
 .ووظا فها  م اإلأا ة الصحيةمفهو : الثانيالمبحث 

الصتيي  بصت    صتيي  واملسسستا لرعايت  المما  اب لم اهيم املتعلق بي  األو، ليف امل بعم ة    التطرق     
التي سستا  املس صاصيا  ها  خل تطرق يف هاا املبي سيتم ال  وخصائصها املميز  عن باقي القطاعا   عام 

متتن   تعتتر  علتت   ريقتت  عمتت  وستتة هتتاا النظتتامبغتترم ال متتن الت صتتي  وبشتتي تتميتتز بمذجتت  عاليتت  متتن التعقيتتم 
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الصتتيي  لل تتري وااتمتت  عتتن  ريتت  مماذستت  فتلتت    اخلتتمما  ختتف، اإلياذ   الصتتيي  القائمتت  علتت  تقتتم  فتلتت
 .السلطا  املخال  هلاحبلم الاظائ  و 

 .مفهوم اإلأا ة الصحية: المطلب األول
 : تعريف اإلأا ة الصحية -0

ختطتتتيل وتنظتتتيم وتاجيتتت  وذقابتتت  وتنستتتي  "عرفتتت  اةمعيتتت  األمريليتتت  للمستشتتت يا  اإلياذ  الصتتتيي  ظتتتا يلتتتي     
  الي بااسطتها يتم تلبي  احلاجا  والطلبا  عل  ختمما  الرعايت  الصتيي  والطبيت   إلجرا ا  والطرقاملااذي وا

وتافة البيئ  الصيي  ولل  من خف، تقم  خمما  الرعاي  الصيي  للمستهللن كثفراي ومجاعا  وللمجتمت   
 ."1كل 
خم املرضتت  احلتتالين واملتترتقبن يف كتت  نتتاخم املستتسول  عتتن حتميتتم حجتتم ونتتا " كمتتا تعتتر  اإلياذ  الصتتيي  بثهنتتا     

 .2"من ةنااخم اخلمما  الصيي  الاقائي  والعفجي  كنقط  انطفق يف ةياذ  نظم تقم  اخلمما  الصيي 
للافتتا    حتليتت  حلاجتتا  املرضتت  وااتمتت  وختطتتيل وتنظتتيم املتتااذي املتاحتت تقتتام بعمليتت  "وتعتتر  ةيلتتا بثهنتتا      

متت  حتميتتم ةولايتتا  االستتتخمام إلشتتباخم   املتتمخف  الصتتيي  والسياستتا  واألنشتتط  بتلتت  احلاجتتا  متت  مراقبتت 
 . 3"الغايا  وحتقي  األهما 

عملي  ال يت الشتام  والتيليت  والتقيتيم والتاقت  والاقايت  متن العناصتر التي اتمي صتي  ال تري  "ةيلاتع ي و      
 ."4ةو صي  اةماع 

 :ئت مميز  لإلياذ  الصيي  وهيويتلا من خف، ها  التعاذي  ة  هنا  خصا
  وهتتي حتليتت  وختطتتيل وتاظيتت  وتنستتي  وذقابتتت   وجتتاي جمماعتت  متتن الاظتتائ  تتتتم علتت  مستتتان اإلياذ  الصتتيي

 األنشط  الطبي ؛

 ؛املرض  حاجا املسسس  الصيي  و مااذي اذ  الصيي  وسيل  للماا م  بن اإلي 

  ةسها ةشباخم حاجا  املرض  وااتم وجاي ةهما  تسع  اإلياذ  الصيي  لتيقيقها ويثيت عل  ذ. 
 :النماذج النظرية المفيدة في مجال اإلأا ة الصحية -4

معترو  متن نظريتا  اإلياذ  قتم    هتا   وللا  متاخاص  املستش يا   املسسسا  الصيي نظرا خلصاصي      
الرعايتتتت  الصتتتتيي  تطتتتتاير  يف قطتتتتاخم األعمتتتتا،  وبالتتتتتايل عتتتتمم وجتتتتاي نظريتتتت  ةياذيتتتت  التتتتن تطبيقهتتتتا يف مسسستتتتا  

التي ةفر اتا  ذواإلستش ائي   البم إلياذي ومميري ها  املسسسا  من االنتقا  واالختياذ من الطروحا  واألفلتا

                                                 
1
 .70. مرج  ساب   ص فريم تافي  نصةا  (  

2
 .27.   مرج  ساب   ص"لموا تلام  العف  وا" ةياذ  املستش يا  وشركا  األيوي  :فريم النجاذ(  

3
 .27.املرج  ن س   ص  (  

4
  ( http://arabic.china.org.cn/news/txt/2004-12/02/content_2145721.htm, consulter le: 30/08/2011,07:00. 

http://arabic.china.org.cn/news/txt/2004-12/02/content_2145721.htm
http://arabic.china.org.cn/news/txt/2004-12/02/content_2145721.htm
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وفيمتتا يلتتي نستتتعرم بعتتض النمتتال  . النظريتتا  اإلياذيتت  املختل تت  ظتتا مثتتمم ة تترام اإلياذ  الصتتيي  وخصاصتتيتها
 :1اذ  املستش يا النظري  امل يم  يف جما، اإلياذ  الصيي  وةي

. حيت  يركتز هتاا املنظتاذ علت  احلاجت  ةىل الككيتز علت  ك تا   العمليتا  واألنشتط :اإلأا ة كنظام تكنولوجي- 
العلميتت   والتتن   ومتتا يتطلتت  للتت  متتن االستتت اي  متتن تطبيقتتا  اهلنمستت  اإلياذيتت  التتي جتتا   هبتتا حركتت  اإلياذ 

جتهتتا املاستت  لتيستتن ك تتا   عمليتت  ةنتتتا  اخلممتت  الطبيتت   االستتت اي  متتن هتتاا املنظتتاذ حلاللمسسستتا  الصتتيي  
واثت  هتاا . يو  املبالغت  بتال املسسس  الصيي  حت  هاا املنظتاذ كمصتن  للصتي  والستعاي    ةىلوالن النظر 

 .الطرح مسا   قيم  لإلياذ  الصيي  وةياذ  املستش يا  والرعاي  الطبي 
يركتتتز هتتاا املنظتتتاذ علتت  التخطتتتيل   :السياسوووات وصووونع القوورا اإلأا ة كنظووام لصوووياغة االسووتراتيجيات و -ب

اإلستتكاتيجي للمسسستتت  الصتتيي  للتتتما  االستتتمراذ والنمتتتا خاصتتت  يف ظتت  التعقيتتتم البيئتتي واشتتتتماي املنافستتت  يف 
 .قطاخم االستش ا   ويعتع هاا املنظاذ لا قيم  كبة  يف ةياذ  املسسسا  الصيي  حاليا

يركز هاا املنظاذ عل  العفقا  اإلنستاني  وة يتهتا يف بيئت  العمت   كمتا يركتز : يةاإلأا ة  كعملية اجتماع   -ج
علتتت  عمتتت  وذوحيتتت  ال ريتتت  والستتتلا  واملااقتتت  وحمركتتتا  الستتتلا   ويقتتتام ةستتتلاق القيتتتاي  يف هتتتاا املنظتتتاذ علتتت  

اهنتتا مسسستتا  الماقرا يتت  واملشتتاذك   وهتتاا املتتمخ  يعتتتع علتت  قتتمذ كبتتة متتن األ يتت  يف املسسستتا  الصتتيي  ك
 .  ةنساني  ةوال وةخةا

مير واإلياذ  عنتم القيتام بالاظتائ  اإلياذيت  ويركز هاا املنظتاذ علت  مستسولي  املت: اإلأا ة كنظام للمسؤولية   -ي
 :املعروف  من ختطيل وتنظيم وتاجي  وذقاب   ويركز عل  املسا ل  عن نتائ  األيا  ةمام اةها  التالي 

 املسسس  الصيي  املسا ل  ةمام ماللي  -
 املسا ل  ةمام العمف  والزبائن املستهللن خلمما  املسسس  الصيي   -

 (.اةها  احللامي  واخلاص  واخلةي ) الي تقمم المعم للمسسس  الصيي املسا ل  ةمام اةها   -
إلياذ  ضتروذ  ويعتع هاا املنظاذ عل  يذج  كبتة  متن األ يت  إلياذ  املسسست  الصتيي   حيت  ي ترم علت  ا     

حتقيتتتت  التتتتتاا   بتتتتن مستتتتسوليااا الماخليتتتت  ومستتتتسوليااا اخلاذجيتتتت  والتيستتتت  ملصتتتتاحل اةهتتتتا  العميتتتتم  املشتتتتاذك  
 . واملتعايل  م  املسسس  الصيي  واملسرير  عليها

يااتا وذ م ة ي  ها  املنظاذا  النظري  لإلياذ  وما تقمم  لتإلياذ  الصتيي  متن مستا ا  قيمت  يف ةياذ  عمل     
هتتتي ة  ال ةحتتم متتتن هتتتا  النمتتال  اإلياذيتتت  األذبعتتت  النتت  ة  ي تتتي باحتياجتتتا  ةياذ  ةال ة  احلقيقتتت    وةنشتتطتها

ولتال  علت  اإلياذ  الصتيي  ة  ختتتاذ . املسسسا  الصيي  وال ينسجم متامتا مت  متطلبتا  ةياذاتا وخصاصتيتها
ا ينستجم مت  خصاصتي  قطتاخم اإلستشت ا  والرعايت  من كت  هتا  النمتال  النتااحي اهلامت  التي التن تطبيقهتا  وظت

 . الصيي 
 :خصوصيات اإلأا ة الصحية -3

                                                 
1
 .27 -20.ص -  صمرج   ساب : ةا فريم تافي  نص(  



  

 

خدمات الرعاية الصحية   نفاياتو  مدخل نظري لإلدارة الصحية                                                        الفصل األول   

36 

ينبت  متن خصاصتتي  القطتاخم الصتيي كتتثكع وةعقتم قطتاخم  باملقاذنتت    ممتا ال شت  يف ة  متيتز اإلياذ  الصتتيي      
املستشتت    ختوبتتاأل وكتتاا املسسستت  الصتتيي اخلممتت  اإلستشتت ائي  والصتتيي   ألختترن وخصتتائتمتت  القطاعتتا  ا

 .من هاا ال ص  والي   لكرها يف املبي  األو،
 :1يلي ومن خصاصيا  اإلياذ  الصيي  ما

الطبيعتت  ال رييتت  للخممتت  الصتتيي  لتتاا البتتم متتن تلييتت  اخلممتت  الصتتيي  وختطيطهتتا وتقتتماها وفقتتا حلاجتت  كتت   -
مث بيعهتتتا كمتتتا هتتتا احلتتتا، يف  فاخلممتتت  الصتتتيي  ال التتتن ةخلتتتاعها مل هتتتام اإلنتتتتا  اللبتتتة ومتتتن. فتتتري علتتت  حتتتم 
 السل  املايي ؛

الطبيع  الشخصي  وال ريي  للخمم  الصيي  وع  العم  اليامي للمسسس  الصيي  فتل  ومتشتع  وبالتتايل  -
  ة خاض  ةال للقلي  من التنميل والقياس؛ 

م كمتا جترن لكرهتا تعمي املسسسا  الصيي  واةها  الي تقمم خمما  الرعايت  الصتيي  ياخت  البلتم الااحت -
متتن مسسستتا  الرعايتت  األوليتت  ةىل املستشتت يا  واملراكتتز الصتتيي  ومتتا بتتن للتت  متتن مستشتت يا  عامتت  . ستتابقا

ومتخصصتت  تعتتاي يف ةياذاتتا وملليتهتتا ةهتتا  متعتتمي   هتتاا باإلضتتاف  ةىل املسسستتا  الصتتيي  األختترن املعنيتت  
ىن بصتتتي  ااتمتتت  وصتتتي  البيئتتت  و ةهتتتا  فهتتتاا بتقتتتم  ختتتمما  الرعايتتت  الصتتتيي  كاملسسستتتا  الصتتتيي  التتتي تعتتت

التعمي اللبة يف املسسسا  الصتيي  واةهتا  املستسول  عتن تقتم  هتا  اخلتمما  يتطلت  متماخ  ةياذيت  فتل ت  
 ومتعمي  ال ياجم هلا مثي  يف القطاعا  األخرن؛

وضتتاح املستتسوليا  وك تتا    القصتتاذ الااضتتا يف البتتمائ  اإلياذيتت  والتنظيميتت  والتتي التتن استتتخمامها للتتما  -
اإلجنتتا  يف املسسستت  الصتتيي  نظتترا لغيتتاق نظريتت  ةياذيتت  وتنظيميتت  خاصتت  هبتتا  يفتت  ةىل األختتا باملبتتاي  املعروفتت  
لتتإلياذ  والتنظتتيم والتتي انبثقتت  متتن مسسستتا  األعمتتا، والصتتناع  ذ تتم ة  اللثتتة متتن هتتا  املبتتاي  ال تتناستت  

 ها  األخة  ةمام حتم كبة؛ وخصاصي  اإلياذ  الصيي  وهاا ما يل  
ة  الطلتت  علتت  اخلممتت  الصتتيي  واحلاجتت  هلتتا يتتزياي بزيتتاي  يذجتت  التطتتاذ احللتتري ألي جمتمتت   فللمتتا  اي   -

يذج  التيلر والتقمم  اي  احلاج  للخمم  الصيي  وبالتايل  اي عمي ونتاخم املسسستا  الصتيي  املطلابت  ويتثيت 
يتتتا  وةعتتتاي  ترتيبهتتتا علتتت  ضتتتا  االحتياجتتتا  التتتي تستتتتجم وحتميتتتم املتتتزي  يوذ اإلياذ  الصتتتيي  يف ةبتتترا  األولا 

 املطلاق من اخلمما  الصيي  بشل  مستمر؛
عتتمم خلتتاخم اخلممتت  الصتتيي  لقتتانا  العتترم والطلتت   فمتتن املعتترو  ة  العتترم يف القطتتاخم الصتتيي يالتتتم  -

م منهتا وال التن تثجيلت  كمتا هتا املزيم من الطل  والطل  عل  اخلمما  الصيي  يبق  يائما ةكثر من املعرو 
احلا، يف اخلمما  األخرن  وهنتا يقت  علت  عتات  اإلياذ  الصتيي  ضتروذ  التخطتيل والتنظتيم ملااذيهتا ظتا يستما 

 خل  املزيم من العرم وبالتايل الطل ؛

                                                 
1
 (.بتصر ) 77 -77.ص -  صمرج  ساب : فريم تافي  نصةا (  
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  يتتاق ختتل الستتلط  املن تتري ةي ا يواجيتت  يف الستتلط  والتتي هتتي متتن بتتن خصاصتتيا  املسسستت  الصتتيي  والتتي -
فالستتلط  يف املسسستتت  الصتتتيي  ال تنبثتتت  متتتن مصتتتمذ . تتترتبل مباشتتتر  بصاصتتتي  التتتتمهن والتخصتتتت واالحتتتكا 

واحتتم وال تتسلستت  عتتع ختتل واحتتم كمتتا هتتا األمتتر يف التنظيمتتا  األختترن  وختلتت  هتتا  اخلاصتتي  وبشتتل  يائتتم 
 :1مشاك  ةياذي  وتشغيلي  لإلياذ  الصيي  كما يلي

   الرئي بن التموائر واألقستام املختل ت  يف املسسست  الصتيي  حلقيقت  تعتمي تزيم من صعاب  مهم  التنسي
 مصايذ السلط  ووجاي ةكثر من ذئيو للمرؤوس الااحم؛

 حمو  االذتبا  والغمام يف التنظيم لعمم وضاح وتماخ  خطا  السلط  واملسسولي  وااللتزام؛ 
 عاملتت  يف التنظتتيم وبشتتل  ختتاص تستتما بظهتتاذ ةوضتتاخم يلتتا  فيهتتا عتتمي كبتتة متتن العناصتتر البشتتري  ال

املمرضتتتا   مستتتسولا  لتتتيو فقتتتل ةمتتتام املستتتسو، الرئتتتي هلتتتم بتتت  كتتتال  ةمتتتام األ بتتتا  ويتلقتتتا  ةوامتتتر 
 والي يف الغال  ال تلا  مت ق  ومنسجم  م  بعلها البعض؛وتعليما  من هاتن اةهتن 

 نلبا  والتثيي ؛  ياي  املشاك  والصعابا  املتعلق  باالتصاال  وقلايا املسا ل  واال 
 يزيم من صعاب  ح  املشاك  الي حتتا  ةىل التعاو  واةهاي املشكك  بن اهليئ  الطبي  واهليئ  اإلياذي ؛ 
   نظرائتتتت  يف مسسستتتتا  األعمتتتتا، والصتتتتناع  نظتتتترا أل  بستتتتلط  ةقتتتت  متتتتن  متتتتمير املسسستتتت  الصتتتتيي يتمتتتتت

لتنظتتيم خاصتت  األ بتا  التتاين ااذستتا  قتتمذ  تنظيمهتا ال يتمتتت  بتتل الستلط  املن تتري  لاجتتاي املهنيتن يف ا
  .  كبة من السلط   ة الرئي 

 
 
 
 

 .مباأئ إأا ة المؤسسات الصحية: نيالمطلب الثا
بماي  البم من التثكيم عل  ة  املباي  اإلياذي  األساسي  يف ةياذ  مسسسا  الرعاي  الصتيي  واملستشت يا       

ستاا  ياخت  القطتاخم الصتيي ةو خاذجت  .جمتا، إلياذ  النشتا  اإلنستاي عماما  هي ن و املباي  املعروف  يف ةي
 :  2وها  املباي  هي كما يلي

   التيلي  والتقييم املاضاعي للمشاك  واملااذي املتاح  يف قطتاخم االستشت ا  عمامتا ويف املسسست  الصتيي
 املعني  حتميما؛

 حتميم وصيا   األهما  والسياسا  واالسكاتيجيا  لتيقي  األهما  احملمي ؛ 

                                                 
1
 .22.  صمرج  ساب : فريم تافي  نصةا (  
 .772 -772.ص -  صاملرج  ن س ( 2
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  تنظتتتيم املتتتااذي املتاحتتت  للمسسستتت  الصتتتيي  ب اعليتتت  وبشتتتل  حيقتتت  التلامتتت  بتتتن العتتتاملن والتلنالاجيتتتا
 والاظائ  واألنشط  املختل  ؛

 مماذس  العملي  اإلياذي  ظا حيق  األهما  املخطط  ب اعلي  وك ا  ؛ 
 قييم املستمر لنتائ  األعما، واألنشط  واملسا ل  عن النتائ الت.  

 .وظا ف اإلأا ة الصحية:  ثالثالمطلب ال
وظترو     ك  يتام خيتاذا  جميتم  تلتعها  ةمتام وضتعيا  فتل ت    تلتن تتاقعهتا  الصيي تااج  املسسس       

 اذجيتتتت   لتتتتاا فاستتتتتقراذ املسسستتتت نامجتتتت  عتتتتن تغتتتتة  تتتتاذ  وم تتتتاجب  ستتتتاا  علتتتت  مستتتتتان البيئتتتت  الماخليتتتت  ةو اخل
ووماها يبق  مرهانا بإتباعها جمماع  من  األعما، اإلياذي  املنهجي  خاصت  مت  تزايتم عتمي املتغتةا   االستش ائي 

ةعاي  ةعطا  م هام جميتم  الصيي  هاا األمر فرم عل  املسسس . شم  املنافس و  (الماخلي  واخلاذجي )البيئي  
 ياذيتت  التتي لطاملتتا ستتاعم  مسسستتا  األعمتتا، والصتتناع متتن  اآلليتتا  واملماذستتا   اإلوصتتيا   فتل تت  للعميتتم 

 .عل  حتميم تاجهااا وةهمافها العام  والبي  عن ةفل  البمائ  املتاح  يف ظ  املااذي احلالي  واملستقبلي 
ه  االستتتكاتيجي التخطتتتيل االستتتكاتيجي حستتت  األيبيتتتا  اإلياذيتتت  هتتا املتتتراي  لصتتتيا   اخلطتتت  والتتتن ويعتتم     

وتعتع نتااهي وةوامتر التخطتيل االستكاتيجي عتن جمماعت  القتراذا  . الاي تتبع  املسسس  يف جمماخم ةوامر  ونااهيت 
وتا  التغتةا  البيئيت  الستريع   وكتاا املباشتر  يف  تن يتا الصيي  اإلسكاتيجي  الي تعع عن فع  وذي فع  املسسس  

  هتتاا باإلضتتاف  ةىل جممتتاخم الاظتتائ  األختترن متتن تنظتتيم ذستتال  املسسستت  جتت  حتقيتت ةجممتتاخم هتتا  القتتراذا  متتن 
 .   وذقاب يوتاج
 لاا يبق  من اللروذي البي  عن امل هام احلقيقي للتخطيل االسكاتيجي كعملي  ةياذي  ظبايئهتا وخطاااتا      

 .ونتائجها الي يعع عنها عاي  بالقراذا  اإلسكاتيجي 
 
 
I- يجيالتخطيط اإلسترات: 
 :تعريف التخطيط اإلستراتيجي -0

 :منها وهي ثخا اهلام و الشام  للننا سن التخطيل االسكاتيجيب اخلاص  تعاذي هنا  العميم من ال     
عمليتتتت  حتميتتتتم األهتتتتما  الرئيستتتتي  ملنظمتتتت  األعما، وكتتتتال  حتميتتتتم السياستتتتا  و "بثنتتتت "Steiner" عرفتتتت      

 ".1استخمام املااذي لتيقي  تل  األهما   تمبة و كالو  االسكاتيجيا  الي حتلم العمليا  
ب  لتيميتتم األهتتما  الطريقتت  املفئمتت  و املناستت بثنتت "التخطتتيل االستتكاتيجي "  Policastro"كمتتا عتتر       

 ".2تاج  املنظم  لتيقي  ها  األهما بعيم  املمن و 

                                                 
1
 . 5.  ص7002اإلسكاتيجي  والتخطيل اإلسكاتيجي  منه  معاصر  ياذ اليا وذي  عما   األذي  : محما  خالم حممم(  

2
 .7.املرج  ن س   ص (  
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تغتة خصتائت  ةووالسياستا  التي حتتمي الصتيا ا  البعيتم  املتمن واخلطتل اإلستكاتيجي  "كما عر  بثنت       
التغتتتة يف تلتتت  األهتتتما  واملتتتااذي   وعلتتت األهتتتما تاجهتتتا  املنظمتتت   فهتتتي تشتتتم  قتتتراذا  تتعلتتت  بتيميتتتم  ةو

 ."1وعل  السياسا  الي تنظم اكتساق واستخمام ها  املااذي. لبلا هااملستخمم  
 للت  للمنظمت   ويتتم فيت  املر تاق املستتقب  لتصتميم الت لتة يف وابتلتاذي ةبتماعي ةستلاق "ةيلتا  هتاو      

 نقتا  اللتع  احلستبا  يف ةختاا بيئيت  فترص ةو اميتما  ملااجهت  عليهتا متعتاذ  وبطتاا  متعمتم بشتل 

 . "2املنظم  وةهما  ذسال  لتيقي  سعيا للمنظم  الماخلي  القا  ونقا 
 :تشم  تيجيالتخطيل االسكا م هام عملي  ة نستنت    يذ االتع  من خف، ها     
 عملي  ةياذي  منهجي ؛ -
 ةهما  بعيم  املمن تعلو التصاذ الشام  للمسسس  يف بيئ  املستقب ؛ -
 ؛يف ظ  ظرو  بيئي  متغة  سسس بنا  وتشلي  مستقب  امل -
جمماعتتت  متتتن اخليتتتاذا  الناشتتتئ  عتتتن مقاذنتتت  قتتتمذا  املسسستتت  وةملانتتتا  وعاامتتت  البيئتتت   وي تتتكم ة  تلتتتا   -

 ي  األهما ؛مفئم  لتيق
 .ها  اخلطلخطل عم  ت صيلي  ومتابع  تن يا  ةىلعملي  حتاي  اخلياذا   -
 :عناصر التخطيط اإلستراتيجي -4

 : 3تتمث  يف ةساسي عناصر  ةذبع عل   االسكاتيجييبىن التخطيل      
مستتقبف وهتاا  لتلهاةف ةتبتاخمحتميم جمماعت  متن البتمائ  التن   ظعىن ضروذ  :القرا ات اتخاذالمستقبلية في _ 

 .حتقيقها املستقبلي  وكي ي  األهما يتعل  بتيميم 
وتطتاير  االستكاتيجيا  ، ةىلمث السياستا  و ترق الاصتا  األهتما بتيميتم  تبتمةعمليت  نت  ةةي  :العمليوة _ب

 .األهما من تن يا تل   للتثكماخلطل الت صيلي  
 .سسس م ةي من املمذا  يف من خف، فلس   ذاسخ  ل ةالةي ان  ال يتم  :الفلسفة _ج
 .والسياسا  واالسكاتيجيا  واألهما تسع  لتيميم الغايا  منظم  هي عباذ  عن عملي   :الهيكلة_أ
 :التخطيط اإلستراتيجيخصا ص  -3

 :4وهي هنال  مجل  من اخلصائت الي متيز التخطيل اإلسكاتيجي ال عا،     
فتتف جيتتا  ة  . اإلستتكاتيجين  ليستت  هتتي نقطتت  بمايتت  التخطتتيل ذستتال  املسسستت  الصتتيي  امللتابتت  ةو املتلتتم -

تشتتل  ذستتال  املسسستت  الصتتيي  ةستتطاذ  مقيتتم  هلتتا فيمتتا يتعلتت  بتتموذها األساستتي وذؤيتهتتا والغتترم متتن وجايهتتا 
وةهمافها وهاا يع ي ةعاي  النظر بالرسال  عل  ضا  ناات  عمليت  التخطتيل اإلستكاتيجي  وعلتو للت  ة  وتم 

                                                 
1
 .707.  ص7002اإلياذ  اإلسكاتيجي   منظاذ منهجي متلام    ياذ وائ  للنشر والتا ي   األذي   :  اهر حمسن ةلغالي  وائ  حممم صبيي ةيذيو(  
 .707. املرج  ن س   ص ( 2

3
 .  2-2.ص -  ص7002ي   الطبع  األوىل  األذي     ياذ اليا وذياصريل االسكاتيجي منه  معالتخطو  االسكاتيجي : حممم صبيي ةيذيو   وائ خالم حممم ب ي محما (  
 .777-775.ص -مرج  ساب   ص: فريم تافي  نصةا ( 4
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تستتتتتجي  حلاجتتتتا  صتتتتيي  ن ستتتتها يف مماذستتتتا  وةيواذ وةنشتتتتط   تتتتة واقعيتتتت  وختتتتمما  وبتتتترام  ال املسسستتتت  ال
 الساق؛

عمليتت  التخطتتيل اإلستتكاتيجي   تعتتم عمليتت  فنيتت  تقتتام علتت  ةستتالي  التيليتت  اللمتتي وفقتتل  بتت  ةصتتبي   -
ةستتتكاتيجي  قابلتتت  عمليتتت  سياستتتي  اجتماعيتتت  حتتتتتا  ةىل قتتتمذ كبتتتة متتتن الت تتتاوم واملستتتاوم  للاصتتتا، ةىل قتتتراذا  

 للتن يا  تثخا باعتباذها مصاحل كاف  اةها  املتعامل  م  املسسس  الصيي ؛
التخطتتتيل اإلستتتكاتيجي ةصتتتبا جتتتز  ال يتجتتتزة متتتن مهمتتت  اإلياذ  الصتتتيي   فلتتتم يعتتتم نشتتتا ا يتعاقتتتم عليتتت  متتت   -

اإلياذ  يف التشتتغي   ال يتجتتزة متتن اهتمامتتا مستشتتاذي التخطتتيل ينتهتتي بطتت  جتتاهز  تقتتمم لتتإلياذ   فهتتا جتتز  
اليتتتامي للمسسستتت  الصتتتيي   ويتطلتتت  يمتتت  عمليتتت  التخطتتتيل يف نظتتتام ةياذ  املسسستتت  الصتتتيي  مشتتتاذك  واستتتع  
والتتتتزام متتتن األ تتترا  العميتتتم  العاملتتت  هبتتتا وخاصتتت  املشتتتاذك  بقتتتراذا  ختصتتتيت املتتتااذي والقتتتراذا  اإلستتتكاتيجي   

 .اي  جناح تطبيقهافاملشاذك  من شثهنا ة  ختل  االلتزام باخلط  و ي
حيت  ةصتبا الستسا، الترئيو التاي تطرحت  املسسستا  الصتتيي  : التاجت  التستايقي بتمال متن التاجت  اإلنتتاجي -

التتي ختطتتل استتكاتيجيا متتا هتتي اخلتتمما  التتي حيتاجهتتا الستتاق  ومتتن التتاي يشتتكيها  بتتمال متتن الستتسا، حتتا، متتا 
بيئتتت  التغيتتتةا  اللبتتتة  واةاذيتتت  التتتي تشتتتهمها بيئتتت  هتتتي اخلتتتمما  التتتي ةذيتتتم ة  ةقتتتممها  وهتتتاا التاجتتت  فرضتتتت  

 الصناع  الصيي  واالستش ائي  شثهنا شث  بيئ  األعما، والصناع ؛
 : 1هاا باإلضاف  ةىل اخلصائت التالي      
 ة  جيا  فف  يذاستها املراي الظاهر  ةو املشلل  تمي  التام  اإلحا   الشما، يعىنو : والتكامل الشمول -

 يساعم حي  التلام  الشما، باق جان  ةىل يتويث  ةخرن لا  عفق  جاان  وتك   انتثخا جا 

 ؛احملب   ة التلراذ ل مسث متناهي  وبشم  التلاملي  حتاذق حي   واةهم الاق  من كثة اختصاذ عل 
 ،حا يبث جيا  ال حي  االستمراذي  بص   التيلي االسكاتيجي التخطيل مراح  تتطل : االستمرا ية -

 :منها عميم  مشاك  عن  ينت  قم لل  أل  التخطيطي  العملي  خطاا  يف العم  تاق  ألحاا،ا من
  اخلط  ومتابع  وتن يا إلعماي املرسام الزم ي العنام  يفخل  ةو تثخر  ةحما. 

  ومتابع  وتن يا ةعماي عل  القائمن بعض لمن الثق  ةضعا  وبالتايل املصماقي  فقما 

 ؛اخلط 

 ياخ  االسكاتيجي التخطيل جناح عل  تساعم الي اخلصائت ةهم من واحما التنسي  يشغ  :التنسيق -

 ضع  ة  والااق  التخطيل  ومعاقا  مشلف  كعة من بثن  التنسي  ضع  ةىل وينظر .املسسس 

 عن باشرامل ةو  ة املباشر ،املسسو  هي احمليط  البيئ  فا  وبالتايل احمليط  الظرو  واق  من يالم التنسي 

 ؛مستان التنسي 

                                                 
1
 ) http://caoa.gov.eg/wr/rdon/yres/1502/,consulter Le 27/08/2011, 12:45.        

http://caoa.gov.eg/wr/rdon/yres/1502/
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 األولاي  وة ي  ضروذ  تثت  ؛املطلاب  األهما  ةىل الاصا، يف النجاح من نسب  ةعل  للما   :األولوية -

 ك  تلبي  ةىل احلا، مقتليا  وال ظرو  تسما ال األحيا  من كثة يف ان  ةل االسكاتيجي التخطيل يف
 هبا  باألخا ينصا لاا  واحم    يف منها يعاىن الي املشلف  ك  معاة  ةو املسسس  احتياجا 

  ا؛ةيل التن يا يف وللن فقل اإلعماي يف ليو األولايا 

 وةبعايها بثحجامها املختل   األماذ م  التعام   االسكاتيجي التخطيل يف الااقعي  م هام يعىن :الواقعية -

  ياق يرج  وقم .املمذوس  الظاهر  وة املشلل  حجم من التقلي  وال املبالغ  ةبما جيا  فف احلقيقي 

 الظاهر  ةو املشلل  حجم ةو  شث تصغة ةىل مقصاي  ة ةو مقصاي ا كا  ساا  التخطيل يف الااقعي 

 ؛التقمير سا  ةىل ذاجعا لل  يلا  وذظا
 واةاهري  األساسي  واألماذ املشلف  م  ةصلي  بص   يتعام  االسكاتيجي التخطيل :المعلومات توافر -

 القائمن تساعم الي املعلاما  من كبة لقمذ لل  وحيتا  ومستقبلها املسسس  الصيي  مصاحل تب ي الي

 : يتطل  ولل  املسسس  ةهما  ةىل للاصا، االسكاتيجي التخطيل عملي  عل 

 ؛ق المقي واملعلاما  البيانا  تقم  بث ي  ومسسسا  ومجاعا  ةفراي من األ را  ةمي  اللامل  التاعي  -

 لون من ةشخاص اختياذ يتم ال ول الف م  واملعلاما  البيانا  مج  بعملي  القائمن وايئ  ةعماي -
 ؛البيانا  مج  بعملي  البم  قب  حمموي بشل  ولا تمذيبهم جي  وكال  البيانا  مج  جما، يف اخلعا 

 من ولاا املميرين و ماحا  ي الشخص بالقيم كثةا يتثرير االسكاتيجي التخطيل: الذاتية بالقيم التأثير -

 ةحساسا اللا  متخصصن يتطل  التطبي  ماض  ةسكاتيجي  ية وض  تثكيم  عل  ة ال ظلا  األ ي 

 ؛وةخفق  ااتم  بقيم
 من  التخطيل عليها يرتلز الي املباي  ةهم من االسكاتيجي التخطيل عملي  يف املرون  مبمة :المرونة -

 عل  القمذ  ية  تلاذق ةو  ائم  ن قا  يو  ما خط  تغية عل  لقمذ ا  تتطل  املرون   ة حي 

  ؛مناسب  اخلطل جع  ةىل ام  فاملرون  وهلاا الظرو  تغية من بالر م املنشاي اهلم  حنا التير 
 اختال معن التثكم عمم ةو املخا ر  حال  تاافر االسكاتيجي التخطيل ي كم: المحسوبة المخاطرة -

 الي العاام  عن اللامل  املعلاما  لميها يتاافر ة  يو  القراذا  من العميم اإلياذ  تتخا   ةل  القراذا 

 ةال القراذ اختال ةو التصر  عمموقرذ  املميرلل  ةن  يف بعض األحيا  ةلا انتظر . عماهلاة نتيج  عل  تسرير

 تلا  الي ال رص من لثةال  ال قم يتعرم فان  املخا ر كاف  وة ال  اململن  املعلاما  ك  تاافر بعم

 املسسس ؛ عل  كبة ريرة لا 
 عملي  ة  فبما االسكاتيجي  التخطيل عملي  يف هاما يوذ ا الزم ي البعم اث : المناسب الزمني لبعد -

 األنس  الزمني  املم  اختباذ جي  ن فإ  التلالي  كثة  عمليا  باملستقب  والتنبس االسكاتيجي التخطيل

 ؛ل 
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  ك  يف مطلاب  فالمق  االسكاتيجي التخطيل عملي  مراح  مجي  عل  اخلاصي  ها  تنسي  :الدقة -

 .من مراح  التخطيل االسكاتيجي مرحل 
II-  التنظيم: 
 : تعريف التنظيم -7

 يف العمليت  اإلياذيت   فبعتتم ة  حتتمي اإلياذ  الصتتيي  ةهتما  املسسستت  ألساستتي ا العناصتر التنظتيم يعتتع ةحتتم     
  وتقام باض  اخلطتل والسياستا  لتيقيت  هتا  األهتما   البتم هلتا متن تنظتيم مفئتم  النهتا متن  ائي االستش

 .حتقي   ها  األهما 
ولقتم تنتتاو، كتتتاق اإلياذ  تعريتت  التنظتتيم بطتترق شتتىت منهتتا متا يتتموذ حتتا، التنظتتيم وظي تت  ةياذيتت   ومنهتتا متتا      

ولعتت  هتتتاا هتتتا .    ومنهتتتا متتتا يتتموذ حتتتا، االرينتتن معتتتايتتموذ حتتتا، تصتتميم البنتتتا  ةو اهليلتت  التنظيمتتتي للمسسستت
 .السب  وذا  التعري ا  املتعمي  للتنظيم

 Koontz and)كتتتانتز وةويونتتت ومتتتن اللتتتتاق التتتاين تنتتتاولاا تعريتتت  التنظتتتيم كاظي تتت  ةياذيتتت  كتتت  متتتن       

Odonnel )  يف وحتتما  وميتت  ةوجتت  النشتتا  اللتتروذي  إلجنتتا  األهتتما  العامتت  واخلطتتل " حيتت  عرفتتا  بثنتت
ويلتاي هتاا التعريت  يلتا  متطابقتا ". 1تنظيمي  مناسب   وضما  ت ايض السلط  هلا  الاحما  والتنستي  بينهتا

العمليت  التي يتتم ظاجبهتا تا يت  " اللاين عرفا  بثنت   (Hodgetts and Casio)م  تعري  هايجيتو وكاسيا
من حتقيتت  ةقصتت  ك ايتت  مملنتت  لبلتتا  األهتتما  الااجبتتا  علتت  العتتاملن والتنستتي  بتتن جمهتتاياام علتت  حنتتا يلتت

ةستتتلاق النشتتتا  التن يتتتاي  متتتن حيتتت  تقستتتيم العمتتت    "هتتتا التنظتتتيم ومتتتنهم متتتن يتتترن بتتتث  ". 2احملتتتمي  مستتتبقا
وتا يعتتت  علتتت  وحتتتما  النشتتتا  وحتميتتتم اختصتتتاص ومستتتسوليا  هتتتا  الاحتتتما  والعتتتاملن هبتتتا  وكتتتال   ريقتتت  

 "3يا  وسة اجرا ا  التن االتصا،
متن ختتف، متتا لكتتر متتن تعري تتا  ستتابق  التتن مفحظتت  ةهنتا تتتموذ حتتا، العمليتت  التتي يتتتم هبتتا حتميتتم املهتتام و      

وتا يعهتتا علتت  _ التتي تستتتمعيها  بيعتت  العمتت  يف املسسستت  الصتتيي _ والااجبتتا  املنا تت  بالاحتتما  التنظيميتت  
هتا  الاحتما  بالشتل  التاي يل ت  العاملن والتنسي  بينهم  فلف عن حتميتم الستلط  واملستسولي  بتن فتلت  
 . تن يا خططها بالل ا   والل اي  القصان  وبالتايل حتقي  ةهمافها املرسام 

 هاميتقست مث  سسست  الصتيي امل يف  يتواإلياذ   يتالطب األنشتط  ميتحتمل ت  ت هتا الاظي ت  التي فتالتنظيم     

 يعهاوتا  

 :4  يالاظ ها  ملانا و  عناصر ةهمو   نالعامل عل 

   سسس  يف شل  جمماعا  ووحما  ذئيسي  وةخرن فرعي ؛للم مييالتنظ ل اهلي  ميصمت 

                                                 
1
 .22.ص  ف، بن عايم األمحمي   مرج  ساب  (  

2
 .22.ص  املرج  ن س (  

3
 .777.  ص7222اإلياذ  م اهيمها وةنااعها وعمليااا  امللت  العلمي لللمبياتر والنشر والتا ي   اإلسلنمذي   مصر  : ةبراهيم عبم اهلايي حممم املليجي (  

4
 .22. ص7227يوذ املميرين  ياذ ال لر العريب القاهر  اإلياذ  و : حمي المين األ هري(  
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  ؛ هاماملحتميم املسسوليا  وتقسيم العم  و 

 األوامر والتاجيها ؛وةصماذ ا  والت ايلا  للمسةين من ةج  اختال القراذا  السلطيم حتم 

  علامتا  والقيتام باألعمتا، علت  وجت  حتميم العفقا  التنظيمي  بن مصاحل املسسس  من ةج  تبتاي، امل
 صييا ومتلام ؛       

  المذاستتي   اخلتتع   املتتسهف  )حتميتتم املااصتت ا  الااجتت  تاافرهتتا يف متتن ستتيتاىل مستتسولي  ةياذ  املسسستت
                                          (.  املهاذا  املهني   القمذ  عل  الت اوم واحلااذ واالتصا،

ال ختتلت  ةهتما  التنظتيم يف املسسستا  الصتيي  عتن بعلتها التبعض  فللهتا ترمتي ةىل  :تنظويم هداف ال -4
1:ومن ةهم ها  األهما . تن يا خطل اإلياذ  الصيي  بثقص  ك ا   مملن 

  
ةجياي الاحما  التنظيمي  الي تستمعيها  بيعت  العمت  يف املسسست  الصتيي  بالشتل  التاي تتيتم فيت  املهتام  -

 مي  وواضي  ويقيق ؛نا   بل  من ها  الاحما  التنظيمي  بصاذ  حموالااجبا  امل
 حتميم سلطا  ومسسوليا  العتاملن باملسسست  الصتيي  بشتل  حمتمي وواضتا ويقيت   ظتا يتسيي ةىل ةملتا  -

 عما قم يق  من قصاذ بسهال  ويسر؛، حتميم املسسو 

سست  الصتيي  والتي تقتام ظهتام تن يايت  ملختل  الاحما  التنظيمي  يف املس حتميم ةجرا ا  وةسالي  العم   -
ومطيتتت  كتتتإجرا ا  الستتتجف  الطبيتتت   متتتن حيتتت  ترتيتتت  ومالجهتتتا وتصتتتني ها وفهرستتتتها وتركيزهتتتا وح ظهتتتا 

 واسكجاعها؛

التنستتي  بتتتن ةنشتتتط  الاحتتتما  املختل تتت  يف املسسستتت  الصتتيي   متتتن ختتتف، حتميتتتم عفقتهتتتا بتتتبعض وتتتتمعيم  -
املستتب  ألستتالي  التنستتي  الااجتت  ةتباعهتتا كاملشتتاوذا  الشتت اي  خطتتا  االتصتتا، فيمتتا بينهتتا  والتخطتتيل 

واللتابيتتت  بتتتن األ بتتتا   وكتتتال  االجتماعتتتا  التتتي تعقتتتمها اللجتتتا  الطبيتتت  وشتتتب  الطبيتتت  واإلياذيتتت  لمذاستتت  
 الاحما  التنظيمي  لا  العفق   ةىلماضاعا  معين  وتقم  تقرير بنتائجها 

جهتت  متتا يطتترة متتن متغتتةا   وللتت  بتتتافة متتا تستتتلزم  مااجهتت  تلتت  تعزيتتز قتتمذ  املسسستت  الصتتيي  علتت  ماا -
ةو يف مهتاذا  العتاملن فيهتا  ةو يف العناصتر البيئيت  التي حتتيل هبتا ظتا  املتغةا   ستاا  يف ةعماهلتا وةنشتطتها

 .يسيي ةىل ةملاني  تلي ها م  الظرو  واملستجما  ومساير  التقمم الطي والعلمي والتق ي

 : تنظيم نواع ال -3
وتعتتاي جتتاوذ هتتاا . و تتا التنظتتيم الرئتتي والتنظتتيم  تتة الرئتتي  ي تترق علمتتا  اإلياذ  بتتن نتتاعن متتن التنظتتيم     

فستتيلي  واملمذستت  الستتلاكي  يف اإلياذ   فتتاألوىل ذكتتز  علتت  التنظتتيم الرئتتي املمذستت  الل التصتتني  للتت  متتن ذواي
ةو البنتا  _ لت يممذوست  بتن عناصتر اهل عفقتا منت  ةجيتاي  تنظيمي للمسسس  والاي يقصمالاي يهتم بالبنا  ال

وهتتتا  القااعتتتتم  وفتتت  قااعتتتم وترتيبتتتتا  تلتتتعها اإلياذ  لتيقيتتت  ةهتتتما  املسسستتتت  الصتتتيي  ب عاليتتت  _ التنظيمتتتي
 ةجتتترا ا  العمتتت   ووصتتت  الاظتتتائ  وحتميتتتم اخلريطتتت  والتتتملي  التنظيمتتتي للمسسستتت والكتيبتتتا  تاضتتتا عتتتاي  يف 

                                                 
1
 .27-27.ص-ص  االواها  احلميث  يف اياذ  املنظما  الصيي   مرج  ساب : سيم حممم جاق الرق(  
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كما ةن  التنظيم الاي يتتم يف ة تاذ القتاانن واللتاائا التي حتلتم عمت  املسسست   لرئي  األخرن والاريائ  واأليل  ا
 . الصيي 

بتتتتن مجاعتتتتا  العمتتتت  يف ياختتتت  بالعفقتتتتا   تتتتة الرئيتتتت   _بشتتتتل  ذئيستتتتي_اهتمتتتت   ةمتتتتا املمذستتتت  الثانيتتتت  فقتتتتم
التتاي يصتتاذ شتتبل  التنظيمتتا     وقتتم نتتت  عتتن للتت  ة يتت  يذاستت  التنظتتيم  تتة الرئتتي يف املسسستت  وهتتااملسسست 

وتنشتتث نتيجتتت  الت اعتت  الطبيعتتتي  تتتة _ يف ياختتت  التنظتتتيم الرئتتي للمسسستتت _  تتة الرئيتتت  بتتن مجاعتتتا  العمتت  
م بعلتتهم بتتبعض مصتتاحل و متتا، مشتتكك   وهتتاا النتتاخم متتن التنظتتيم ال املقصتتاي بتتن األفتتراي العتتاملن التتاين تتتربطه

   كمتتا وال تظهتتر االتصتتاال   تتة الرئيتت   ةال ة  متتن فاائتتم  ةنتت  يظهتتر يف اهليلتت  التنظيمتتي للمسسستت  الصتتيي
ينق  مطال  العاملن ةىل السلطا  العليا بصاذ  ستريع   ويستاعم يف الرفت  متن مستتان اإلنتاجيت  عنتمما تلتا  

باإلضتتتاف  ةىل ةنتتت  مثتتمم عتتتم  ةهتتتما  م يتتتم  للمسسستتت   ةهتتما  التنظتتتيم الرئتتتي و تتتة الرئتتي متيتتتم  ومتطابقتتت 
 :1ي  منهاالصي

 التنظيم  ة الرئي يلم  مهم  التنظيم الرئي يف اجنا  العم ؛ -
 التنظيما   ة الرئي  تنشب قيما اجتماعي  وريباتا مما يتجل  تثرية  يف اخن ام معمال  تر  الاظي  ؛ -

 التنظيما   ة الرئي  متث  قناا  مهم  لفتصاال ؛ -

 .التنظيم  ة الرئي يسه  عم  املمير -
لتاا يترن اللثتة متن البتاحثن واملتخصصتن يف اإلياذ  الصتيي  وةياذ  املستشت يا  ة  يتايل التنظتيم الرئتتي       

وعفقتتا  معينتت   الذتبا تتا بالتصتترفا  والستتلا   تتة املخطتل التتاي ياجتتم بتتن مجاعتتا  العمت  نتيجتت   اهتمامتا
 .  تربل بينهم

 :نماذج البناء والهيكل التنظيمي لإلأا ة الصحية -2
بتتن  (Burns and Stalker)برنتتز وستتتاكر علتت  ضتتا  يذاستت  ةجريتت  متتن قبتت  ي تترق ياذستتا التنظتتيم      

 .  واللاا  الن االست اي  من ةشلاهلما التنظيمي  يف تنظيم املسسس  الصيي ومالجن تنظيمين
 :2 اوهاا  النمالجا  

 النمال  امليلانيلي للتنظيم؛_ 
 .النمال  العلاي للتنظيم -
 :نموذج الميكانيكي للتنظيمال - 

يشتتك  معتت  يف _ الناحيتت  العمليتت _هتتاا النمتتال  يشتتب  ةىل حتتم كبتتة النمتتال  البةوقرا تتي للتنظتتيم ألنتت  متتن      
 :عناصر جاهري  هام  ة ها

 تقسيم ةعما، املسسس  ةىل ختصصا  يقيق  وحممي ؛ -

                                                 
1
 .22. ف، بن عايم األمحمي  مرج  ساب   ص(  

2
 .702 -707.ص -حسا  حممم ناير حرستاي  مرج  ساب    ص ( 
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 تعري  واضا للتسلس  اهلرمي يف املسسس ؛  -
 .  وضاابل العم  واختال القراذا  يف املستان األعل  باملسسس متركز التعليما -

 :ومن ةهم األشلا، التنظيمي  هلاا النمال      
 التنظيم التن ياي؛ -
 التنظيم التن ياي االستشاذي؛ -
 التنظيم الاظي ي -
 :النموذج العضوي للتنظيم -ب

 :هاا النمال  يركز عل 
 تافة ناخم من الفمركزي ؛ -
مرونتتتت  ةستتتتالي  القيتتتتاي  واتستتتتامها بالطتتتتاب   تتتتة الرئتتتتي متتتتن ةجتتتت  ة  تتليتتتت  متتتت  قتتتتمذا  العتتتتاملن ضتتتتروذ   -

 ومهاذاام؛
ةتاحتت  ال رصتت  للختتعا  املتخصصتت  يف اختتتال القتتراذا  ملااجهتت  املشتتلف  ةو احلتتاال  التتي تستتتجم يف كتت   -

 .مستايا  التنظيم
 :ومن ةهم ةشلا، هاا النمال      
 املشروخم؛ التنظيم عل  ةساس -
 .التنظيم  املص اىف -

 مزايا وعيوب كل شكل من  شكال النموذجين التنظيميين(: 14)الجدول  قم
 

 لعيوبا المزايا النموذج الميكانيكي
يشتتتتتتتتر  املتتتتتتتتمير مباشتتتتتتتتر  علتتتتتتتت   - التنظيم التن ياي/ 1

العتاملن باحمتتت  وهتتا مستتسو، عتتن 
 تن يا مهام الاحم  بشل  تام 

ر يتستتتتتتتم باضتتتتتتتاح وحتتتتتتتم  األمتتتتتتت -
للمرؤوستتتتتن فلتتتتت  متتتتترؤوس يعتتتتتر  

 من ها ذئيس  
وضتتتتتتتتتتتاح الرؤيتتتتتتتتتتتا عنتتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتتتمير  -

الاحتتتتتتما  اإلياذيتتتتتت  وكتتتتتتال  عنتتتتتتم 
 التن ياين التابعن هلم

صتتعاب  تطبيقتت  يف املنظمتتا  التتي  -
تتسيي مهتام ختصصتي  بستب  ة  التت  
لتقستتتتتتتتتتتتيم العمتتتتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتتت  ةستتتتتتتتتتتتاس 

 التخصت
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التنظتتتتيم  يعتتتتتع متتتتن ةنستتتت  ةنتتتتااخم - التنظيم التن ياي االستشاذي/ 2
 بالنسب  للمنظما  اللبة  

يتستتتتتتتتم باضتتتتتتتتاح مصتتتتتتتتمذ األمتتتتتتتتر  -
 بالنسب  للمرؤوسن 

وضاح الرؤي  عنم متمير الاحتما   -
 اإلياذي  والتن ياين التابعن هلم

ةنتتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتتم يتتتتتتتتتتسيي ةىل احتمتتتتتتتتتتا،  -
حتتتتتتتتتتتمو  صتتتتتتتتتتتراخم بتتتتتتتتتتتن اإلياذيتتتتتتتتتتتن 
التن يتتتتتتتتتتتتاين واالستشتتتتتتتتتتتتاذين عنتتتتتتتتتتتتم 

 تعاذم اآلذا  بينهم

تقستتتتتتتتيم العمتتتتتتتت  علتتتتتتتت  ةستتتتتتتتاس  -  يالتنظيم الاظي/ 3
عمليتت  و التخصتتت التتاظي ي ستته  

 لا  الطتتتاب  ال تتت ي   اختتتتال القتتتراذا
 يزيم من ك ا   املنظم  وك ايتها

 

احتمتتتتتتا، عتتتتتتمم وضتتتتتتاح الستتتتتتلط   -
واملستتسولي  للمتتتاظ ن نتيجتت  تتتتماخ  

 نطاق ةشرا  ال نين والتن ياين

 العيوب المزايا النموذج العضوي للتنظيم

يتتتتتتتافر مرونتتتتتتت  واستتتتتتتتجاب  ةكثتتتتتتتر  - ةساس مشروخم النظام عل  
 لألفلاذ املبمع 

 

 
 التنظيم املص ايف

 
يعتتتع شتتلف تنظيمتتا مسقتتتا ومرنتتا  -

متتتن حيتتت  استتتت ايت  متتتن اخلتتتعا  
 ال ني  املتخصص 

 
ا يواجي  الستلط  ةي ة  العتاملا   -

يف املستشتتتتتتتتتتتتت   يتلقتتتتتتتتتتتتتا  األوامتتتتتتتتتتتتتر 
والتعليمتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتن ذؤستتتتتتتتتتتا  فتتتتتتتتتتترق 

الاحتتتتما  املشتتتتروعا  ومتتتتن ذؤستتتتا  
 .التنظيمي  الاظي ي  التابعن هلا

 

 -010.ص -ص.0221حسان محمد نذير حرستاني، إأا ة المستشفيات، معهد اإلأا ة العامة، المملكة العربيوة السوعوأية،: المصد 
 (. بتصرف)012

 

يميتتت  متتتن ختتتف، اةتتتمو، ةعتتتف  يتلتتتا ة  االختتتتف  بتتتن النمتتتالجن التنظيميتتتن لتتتيو يف األشتتتلا، التنظ     
ن النمتالج يف املسسس  الصيي   ويعتع ك  من هتاينبن العاملن   واالتصااليف  ريق  العفقا   وةومافقل  

   تة ة  اللثتة متن االقتصتايين واإلياذيتن يترن ة  النمتال  العلتاي للتنظتيم ملسسس  الصتيي فعاال يف تنظيم ا
تطلبا  العم  يف ها  اخلتمما  ال التن حتميتمها ةو ةكثر فعالي  يف جما، تنظيم اخلمما  الصيي   لل  ة  م

  فلتتتف عتتتن مرونتتت  هتتتاا احتياجتتتا  املرضتتت  ومتطلبتتتاام متتتن هتتتا  اخلتتتمما  الختتتتف برجمتهتتتا بشتتتل  يقيتتت   
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وبتتاألخت تستتتعم  عمامتتا املسسستتا  الصتتيي  ةال ة  . النمتتال  يف االستتت اي  متتن اخلتتعا  ال نيتت  املتخصصتت 
. مخ  التتاظي ي لتنظتتيم ةنشتتطتها ةي تعتمتتم علتت  اهليلتت  التنظيمتتي التتاظي ياملستشتت يا  وبشتتل  تقليتتمي  املتت

 : حي  يتم ةنشا  ريفري  ةياذا  وظي ي  كما يلي
  وتعتتتتتع مستتتتسول  عتتتتن كافتتتت  األنشتتتتط  الطبيتتتت  املتعلقتتتت  بإنتتتتتا  وتقتتتتم  اخلتتتتمما  الطبيتتتت  : اإلياذ  الطبيتتتت

 واةراحي ؛
 نشط  املتعلق  بإنتا  وتقم  خمما  التمريض؛وتعتع مسسول  عن ةياذ  كاف  األ: ةياذ  التمريض 

  وتعتتتع مستتسول  عتتن ةياذ  كافتت  األنشتتط   تتة الطبيتت  و تتة التمريلتتي  كالشتتسو  اإلياذيتت  : اإلياذ  العامتت
 .واملالي  واخلممي  األخرن

ةس هتتاا حيتت  يشتتل  متتمذا  هتتا  اإلياذا  الثفريتت  فريقتتا ةياذيتتا متعاونتتا وعلتت  ن تتو املستتتان اإلياذي  ويتتر      
ال ريتتت  متتتمير املسسستتت  الصتتتيي  كقائتتتم هلتتتاا ال ريتتت  والتتتاي يعمتتت  بتتتموذ  وكتتتيف التتتو اإلياذ  كمتتتا يبينتتت  الشتتتل  

 (.05)ذقم
 

 التنظيم الوظيفي لإلأا ة الصحية(: 15)الشكل  قم
 

 
 
 
 

 
 .405. ، ص4118التوزيع، الطبعة األولى، عمان، األ أن، إأا ة المستشفيات، إثراء للنشر و : فريد توفيق نصيرات: المصد 

 

III- التوجيه: 
يعتتع التاجيتت  وظي ت  ةساستتي  يف التستية مف متت  لعمليت  تن يتتا القتراذا   حبيتت  ال يلتمن ة  تن تتا األعمتتا،      

قتتي ياختت  املسسستتا  الصتتيي  علتت  الاجتت  األكمتت  وال عتتا، بتتمو  تاجيتت   فهتتا عنصتتر مطلتتاق متتن قبتت  املستتة 
 .ضتتتا  مستتتسوليات  وصتتتفحيات   ومر تتتاق فيتتت  متتتن قبتتت  املتتترؤوس عمليتتتا ون ستتتيا لف مئنتتتا  علتتت  ةيائتتت  وستتتلاك 

 ممير خمما  
 التمريض

 ممير اإلياذ  
 الطبي 

ممير اخلمما  اإلياذي  
 واملسانم 

 جملو اإلياذ 

 املمير
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وتتاق   ك ا   مماذس  املميرين هلا  الاظي   علت  ك تا   وفاعليت  كت  متن وظي تي التخطتيل والتنظتيم  واملقصتاي 
ةىل املستتتاعمين ةو   نتتت  التتترئيو ةو املتتتميرةصتتتماذ التاجيهتتتا  واإلذشتتتايا  واألوامتتتر اإلياذيتتت  متتتن جا بالتاجيتتت  

املرؤوستن العتتاملن حتتت  ةشتراف  باألستتلاق التتاي يلتتمن تقتبلهم بتتروح  يبتت  لتاجيهاتت  وحتمستتهم لتن يتتاها هتتاا 
. عمليتت  التاجيتت  متن جهتت  ةختترن متتن العفقتا  وجتتا العمتت  الصتيي واملفئتتم متتن ختف،متن جهتت   وخلت  منتتاخ 

 :1ي ويقام التاجي  عل  املباي  التال
 .االتصا، اةيم والتيلم يف تقنيات  من قب  املمير -
ولتيو جمتري متمير ذئتي  حتىت تلقت   ةياذيتاالقياي  اةيم  حبي  جي  ة  يلا  ممير املسسس  الصيي  قائتما  -

 .تاجيهات  وقراذات  القبا، واملسانم  والتيمو لتن ياها

 . مرا من قب  املاظ مستالتي يز ساا  كا  ماييا ةو معنايا حىت يلا  العطا  جيما و  -

 .ةعطا  فرص  املشاذك  للجمي  -

 . والثق  املتبايل  بن مجي  ةفراي املسسس  الصيي  الروح اةماعي  ةو العم  ك ري  -
ستتتاا  كتتتا  متتتن األعلتتت  ةىل األستتت   ةو متتتن األستتت   ةىل األعلتتت   يعتتتتع ةيا  التتتربل بتتتن األفتتتراي التصتتتا، اف     

 الصيي  بص   مستتمر  وفعالت   كمتا ويعتتع االتصتا، ةيا  الختتال القتراذ وترشتيم واملصاحل ياخ  وخاذ  املسسس  
 :ويظهر لل  يف

 مج  املعلاما  الف م  الختال القراذا  ساا  من ياخ  ةو خاذ  املسسس  الصيي ؛ 

 تثمن وصا، القراذا  وت سةها وتن ياها بشل  سليم؛ 

  ؛صعاب  تطبيقها وتن ياها بشل  صييامتابع  ممن 

   تستلزم اختال قراذ بشثهنا واليتافة العميم من احللا، والبمائ  للمسال  املطروح. 
حلتتتت  املشتتتتاك  الياميتتتت  املختل تتتت  التتتتي وأل  جتتتتاهر املماذستتتت  اإلياذيتتتت  باملسسستتتتا  هتتتتا اختتتتتال القتتتتراذا       

القتراذا  املناستب     فإ  املمير الصيي يقلي ة ل  وقت  يف الت لة يف ح  املشاك  واختالتااجهها اإلياذ 
ستتتعجالي  يف املسسستت  الصتتيي   وال يتتتم للتت  ةال واال  بيعتت  العمتت  الطاذئتت  بشتتثهنا  خاصتت  يف ظتت  خاصتتي 

صتتتييي  ومكمجتتت  للمااقتتت  اإلياذيتتت  فإهنتتتا   قراذاتتتت  فللتتتي تلتتتا  بإيذاكتتت  ألستتتو وةستتتالي  اختتتتال القتتتراذا 
  .ممخف  اخلطا  الي تليها خطا  تنطاي عل  جمماع  من اخلطاا  حبي  تشل  فرجا  ك 

IV- الرقابة: 
 :تعريفها -0

                                                 
1
  املمذس  الا ني  للصي  العمامي   املرس      الصي اع  اختال القراذ يف املسسس  الصيي    ماكر  لني  شهاي  ما بعم التمذ  املتخصت يف ةياذ  منظماصن: بتياذ بشة(  

 .77. ص7007اةزائر  
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الرقابتتت  وظي تتت  ذئيستتتي  ومتتتن وظتتتائ  العمليتتت  اإلياذيتتت   ويقصتتتم هبتتتا التيقتتت  والتثكتتتم املتااصتتتلن متتتن ة   تعتتتم    
ةعمتتا، املسسستت  تستتة وفقتتا ملتتا هتتا مرستتام هلتتا  متتن نظتتم وتعليمتتا  وضتتاابل ومعتتاية  لتيقيتت  ةهتتمافها احملتتمي  

  . وفعالي بل ا   
تقيو نتائ  األعمتا، وتقتاذ  بتن متا ةجنتز متن ةعمتا، بتلت  األهتما  احملتمي  مستبقا  مث هتي التي "فالرقاب       

 ."1تل  اإلجرا  التصيييي املفئم يف حال  وجاي األخطا 
ن ك تا   يراقت  متن خفهلتا املتميرو  ةنشتط  املنظمت  وةعلتائها لتقيتيم متم التيتل  العمليا  "ويقصم هبا ةيلا 

 2". ال عالي  والل ا   ةىلما كا  ي تقر  ةلاوفعالي  األيا  واختال اإلجرا ا  التصيييي  لتيسن األيا  
  : همية الرقابة -7

 :3تظهر ة ي  الرقاب  من خف، النقا  املاالي      
 املتغةا  البيئي ؛ عل  التلي  م  سسس تساعم امل -
اذااتا اإلستكاتيجي  بصتاذ  مستتمر  وللت  بستب  التغتةا  املستتمر  يف تعتمي  خي تزيم من قمذ  اإلياذ  علت  -

 البيئ  املختل  ؛ متغةا 

 والرقاب  املستمر ؛ القيام بعمليا  التقا  -

 وتزايمها؛ تساهم يف تقلي  تراكم األخطا  -

 مااكب  التعقيما  التنظيمي ؛ عل  سسس تزيم من قمذ  امل -

  .ن الل ا  خف، حتس تساهم يف خ ض التلالي  من -
 : نواع الرقابة -3

  :4  والباحثا  يقسماهنا  بقا لألسو التالي ةنااخم الرقاب  متعمي  ولل  لتعمي معاية التصني      
 : ساس الزمن على نواع الرقابة - 

 ":وقا ية  و تنبؤية" قابة قبلية - وال
سبي  املثا، تاض  بعض األسالي  الاقائي  وهي الاسائ  واإلجرا ا  الي تاض  قب  عملي  التن يا  فعل       

ومن عم   ةو تاض  ةا  من عم  ةشخاص  الي متن  قابلي  االختفس فيما مثت مسائ  األماا، وصرفها
 .و ةها ذشاونخا ةةج  من  ةي واو  ةو ويبم، ةشخاص ها  اللجن  ك  شهر ةو شهرين من  ةقسام 
 ":نفيذ ثناء عملية الت"الرقابة الحالية  -ثانيا

 وتصيييها وهي عملي  الرقاب  الي تتم ةرينا  عملي  تن يا اخلطل  والي تساعم عل  اكتشا  األخطا      

                                                 
 .77.  ص7007    اإلسلنمذيةياذ  املستش يا   مسسس  شباق اةامع : ةمحم حممم املصري( 1

2
 .577.   ص7002اإلياذ  اإلسكاتيجي   ياذ الافا  لمنيا والطباع  والنشر  الطبع  األوىل  االسلنمذي   مصر  :حممم الصةيف( 

3
 .772.   ص 7005ا وذي العلمي  عما  يال اإلياذ  اإلسكاتيجي  م اهيم وعمليا  وحاال  يذاسي  ياذ:الموذي مطل   كريا ( 
  قسم اإلياذ   كلي  اإلياذ   تخمامات  للرقاب  عل  األيا  واللش  عن االحنرافا   ذسال  لني  شهاي  املاجستة يف التيلي  املايلالتيلي  املايل واس: علي خل  عبم اهلل( 4

 .  77-77.ص -  ص7002  كابنهاجن  الموماذ   األكاياي  العربي  امل تاح  يف الموماذ   واالقتصاي
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 ":بعد التنفيذ"الرقابة البعدية  -ثالثا

ج  الاقا  عل  األخطا  ةك  اإلجرا ا  الي تتم بعم ةجرا  عملي  التن يا  وهي ةجرا ا  تقااي  من      
 . عمم تلراذها يف املرا  الفحق  ويف املستقب وحتميمها وبالتايل

 .والتي تشمل األنواع  ع ه: نظام الرقابة المتعدأة - ابعا

 :على  ساس الجهة التي تقوم بالرقابة نواع الرقابة   -ب
 : قابة أاخلية - وال
جيابيتتا  وستتلبيا   وهلتتاا النتتاخم ا. ضتتمن اهليلتت  التنظيمتتي تقتتام بعمليتت  الرقابتت  ةي ة  يلتتا  هنتتا  قستتم       

يقامتتا  بعمليت  الرقابت  علت  ةن ستهم وةلا متا كتا  هنتتا   املسسست فثمتا االجيابيتا  فتتمثت  يف ة  ن تو األفتراي يف 
ةحساستتتتا باملستتتتسولي  فتتتتا  هتتتتاا النتتتتاخم متتتتن الرقابتتتت  ستتتتينجا  يف حتتتتن ة  الستتتتلبيا  تتمثتتتت  يف انتتتت  ةحيانتتتتا تتتتتسرير 

 .بعض التجاو ا العفقا  الشخصي  واحملابا   ةىل التغاضي عن 
 : قابة خا جية -ثانيا
ف ي يوائر المول  مثف تقتام بالرقابت  ةجهتز  متخصصت  متن ختاذ   املسسس  ة  تقام بالرقاب  جه  من خاذ       

  ةفتراي هتا  األجهتز  هتم متن ةها  الموائر ومن اجيابيا  هاا الناخم ة  األجهز  الرقابيت  هتي ةجهتز  متخصصت  و 
ال تاجم عفقا  شخصي  ةو معاذ  ومن مث تق  نسب  احملابا   وللن الستلبيا  تتمثت   وبالتايل املسسس خاذ  

يف ة  املتتراقبن قتتم ال يستتتطيعا  الاقتتا  علتت  كافتت  املشتتاك  واالحنرافتتا  باعتبتتاذ ة  كتت  عمليتت  ةو وظي تت  هلتتا 
 .خصاصيا  ال يعرفها عل  وج  المق  ةال القائم عليها

 :نظيمعلى  ساس الت نواع الرقابة  -ج
جت  جعت  ةومتن هي ذقاب  تعتمتم علت  عنصتر امل اجتث   متن ةجت  اكتشتا  األخطتا  و  :الرقابة المفاجئة - وال

 .ج  االلتزامةاألفراي حيسا  بثهنم معرضا  للمراقب  يف ةي حلظ  من 
 .ووري حس  فكا  متعاقب  وبصاذ  يوذي : الرقابة الدو ية -ثانيا
جتت  يفتت  ةي وتتاو   ةي ةهنتتا عمليتت  مف متت  لاظتتائ  ةعلتت   تتا، اخلتتل متتن ووتتري : الرقابووة المسووتمرة -ثالثووا

 .شا  تتماخ  يف كاف  ةنشط  املسسس اإلياذ   والرقاب  كن
ياخت  املسسست   متاذس من خف، ةكثر متن جهت  ختصصي  ملسسسا  الصيي  فقم ةصبي وبالنسب  للرقاب  يف ا

وةتتا  مراقبتت  استتتخمام التتموا   وةتتا  ملافيتت  العتتمون   الصتتيي   فهنتتا  ةتتا  اةتتاي   وةتتا  استتتخمام املتتااذي
 . وةا  الافيا   وجمالو اإلياذا  وااالو الطبي  و ةها وةا  السجف  الطبي 

 :1لاا فهنا 
وهتتتتتي التتتتتي تلتشتتتتت  األخطتتتتتا  قبتتتتت  وقاعهتتتتتا لت تتتتتايي حتتتتتموريها  واختتتتتتال اإلجتتتتترا ا  :  قابوووووة وقا يوووووة -

 .التصيييي  املناسب  يف الاق  املناس 
                                                 

1
 . 702 -702.ص - ص7002ل  يف املستش يا   خااذ م العلمي  للنشر والتا ي   الطبع  األوىل  جم   اةاي  الشام: ةبراهيم بن مصط   اهلجا (  
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وةتتا   تقتتام هبتتا اللجتتا  ال نيتت  مثتت  اهليئتت  الطبيتت  وةتتا  اةتتاي  الناعيتت  وملافيتت  العتتمون:  قابووة طبيووة -
 .   استخمام املااذي وةا  مراقب  استخمام الموا   وةا  السجف  الطبي  وةا  الافيا 

األخطتتتا  وةوجتتت  اتتتتم بتتتالتزام العتتتاملن وتطبيتتت  األنظمتتت  واإلجتتترا ا  اإلياذيتتت  وكشتتت  :  قابوووة إأا يوووة -
 .واالحنرافا  الي يرتلباهنا يف ةعماهلم والاقا  عل  ما ةلا   استعما، السلط  كما جي القصاذ 

تطبيتت  األنظمتت  املاليتت  وستتفم  الصتتر  املاليتت   وااللتتتزام ببنتتاي امليزانيتت   ختتتتت بالتثكيتتم يف : قابووة ماليووة -
 .ختل  النشا ا املعتمم  للمسسس  الصيي   ومراقب  التلالي  اخلاص  ظ

 :مراحل الرقابة  -2
 : اآليت  تتلا  من عم  مراح  وهي كعملي  الرقاب     
" كميتت   ناعيتت   نستت   نقتتاي  ةو ا   ةو جتتاي  معينتت "حيتت  نقتتام بتيميتتم معتتاية معينتت   :تحديوود المعووايير - 

 .حتميمها وخة مثا، عل  لل  املاا نا  التخطيطي  ةو النس  املعياذي ج  من ة
هنتا نقتام بعمليت  قيتاس األيا  ال علتي للمسسست  ةو لنشتا  معتن متن ةجت  معرفتت   :قيواس  و تقوويم األأاء -ب

فيما ةلا كا  األيا  ال علي مطابقا ةو مت قا م  املعاية الي وضعناها ةم ال وهنتا تلتا  عمليت  القيتاس ةمتا شتامل  
 :حم االحتماال  التالي سنص  ةىل ة يا  ال علي م  املخطلوبعم مقاذن  األ .ةو عن  ري  ةخا عينا 

 .وهاا يع ي عمم وجاي ةي احنرافا " املعياذي"ة  يلا  األيا  ال علي متاافقا م  املخطل  -
 .ة  يلا  األيا  ي اق املعياذي ةي ة  االحنرا  اجيايب  -
 .وهاا يع ي ة  هنا  احنرافا سلبيا وةق  من املعياذي ة  يلا  األيا   ة جيم -

ةلا كتتتتا  األيا  ستتتتلبيا فهنتتتتا ينبغتتتتي البيتتتت  عتتتتن األستتتتباق اللامنتتتت  وذا  للتتتت  :  نووووة األأاء بالمعوووواييرمقا -  
 .االحنرا  يف األيا 

وهنا يتم اختال قراذ تصيييي فيما ةلا كانت  هنتا  احنرافتا  ستلبي  متن اجت  تصتييا هتا  :  اتخاذ قرا  -أ 
 .االحنرافا 

 :والن تاضيا ها  اخلطاا  يف الشل  املاايل 
 

 نموذج لعملية الرقابة االستراتيجية(: 10)الشكل  قم
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 .خدمات الرعاية الصحيةنفايات ماهية : المبحث الثالث

واختتتتف    علتتت  اختتتتف  ةنااعهتتتاختتتمما  الرعايتتت  الصتتتيي  الحظنتتتا ة   ختتتف، املبيثتتتن الستتتابقنمتتتن      
التتخلت متن املختا ر احملتملت   وةاملشاك  الصتيي   بتقلي ساا  تعل  األمر  .تسع  لتيقي  ةهمافها  مسسسااا

وهتتتاا ال تلتتتالي  الوللتتت  بتتثجاي الطتتترق وبثقتتت   .الاقايتتت  منهتتتا ومعاةتتتت  متتن األمتتترام  و اإلنستتتا علتت  صتتتي  
 .ها  اخلمما  والككيز عل  فتل  جاانبها  ةياذ من خف،  ةاليلا  
نتاات  وفرجتا  هتا  املسسستا  الصتيي  هنجتا   يراعت  فيت    انتهجت هتما األ هتا  حتقيت  ستبي  يفو      

  .العام  و البيئ  الصي  عل  خطرا   لااا حم يف تشل  يوال  ا  األخة اخلمما  والي من بينها ن ايا  ه
 نفايات خدمات الرعاية الصحيةمفهوم : المطلب األول

I-  نفايات خدمات الرعاية الصحيةتعريف 
العميتتتم متتتن التعتتتاذي   ا شتتتث  املاضتتتاعا  البيئيتتت  احلميثتتت  شتتتثهن ن ايتتتا  ختتتمما  الرعايتتت  الصتتتيي نالتتت       

 :نستعرم منها

 عتن الناوت  الن ايتا  مجيت  تشم "ن ايا  الرعاي  الصيي  عل  ةهناحي  عرف    الصي  العاملي  منظم تعري 

 عتن الناشتئ  الن ايتا  تشتم  للت   ةىل باإلضتاف  .واملختتعا  البيت  زكتومرا  الصتيي   الرعايت  مسسستا 

 الللت   ستي  عمليتا ) املنتز، يف لألشتخاص الصتيي  الرعايت  عتن ينتت  متا مثت  املت رقت  ةو الثانايت  املصتايذ

 ".1(ةخل ...نسالناإل وحقن (الميا،)
 United states)ملتيتتم  األمريليتت  ن ايتتا  الرعايتت  الصتتيي وعرفتت  وكالتت  محايتت  البيئتت  يف الااليتتا  ا     

environmental protection agency) ويشتتم  ل تتا  تنتتت  عتتن مسسستت  معاةتت   بي  ةي ف" بثهنتتا
 ".2والعيايا  الصيي ما  ةجرا  التجاذق عل  احلياانا   الطبي  ومراكز ةو وح لل  املستش يا  واملختعا 

تتاالتتم متتن مصتتايذ  ن فل تتا  صتتلب  ةو ستتائل  ةو  ا يتت  متتاي  تتتتثل  بشتتل  ذئيستتي متت" كمتتا وتعتتر  علتت  ةهنتتا
يتتا  والاقايتت  منهتتا ومعاةتهتتا وةجتترا  الب تشتتخيت ةمتترام اإلنستتا  ةو احليتتاا   فتل تت  كتتث  تنتتت  متتن حتتاال 

 ". 1عليها

                                                 
1
 .7.ص   7007  األذي    املتاسل  عما لشرق اإلقليمي امللت  الصحية، الرعاية لنفايات  نشطة اآلمنة اإلأا ة :تقرير منظم  الصي  العاملي (  

2
 (United states environmental protection agency, guide to pollution prevention for selected hospital  waste 

stream,2004,p.27.  

 تاق 
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ةىل  متااي التن ة  يتسيي استتعماهلا حبست  اللميت  ةو الككيتز ةو اخلتااص الليميائيت  وال يزيائيت "وهي ةيلتا      
ةو  االتثرية سلبا عل  البيئ  عنتم معاةتهتا ةو خزهنت ةو/ةو  ياي  نسب  الافيا  بن البشر و التثرية بالصي  العام  

 ".2 سليم نقلها ةو التخلت منها بطريق   ة
اام  املعمي  والعاام  اإلحيائي   والن ايا  الباريالاجيت  البشتري   والتمم البشتري تشم  مزاذخم وفزو  الع"وهي     

 ومهتتاي ا  امللاريتت  وةعلتا  جستتم احلياانتتا وجيت  احلياانتت ذ  وةبتتر احلقتتن حتت  اةلتتم واحلقتتن واملشتتا ومنتجاتت  
 ".3ا  ةجرا  البيا احلياانا  الي تعرض  لعاام  معمي  يف ةرين

املنظمتتتتتا  ظختلتتتتت  ةنتتتتتااخم  مزاولتتتتت  األعمتتتتتا، الطبيتتتتت  وال نمقيتتتتت  مجيتتتتت  املخل تتتتتا  الناوتتتتت  متتتتتن "وهتتتتتي ةيلتتتتتا     
ةو خطتر  تتثيت متن قتمذاا علت    (شتاهب  للن ايتا  املنزليت م)والي قم تلا   تة خطتر   (كبة  ةم صغة )الصيي 
 ".4سام  ةو معمي  ةو جاذح  اللرذ بالبيئ  واألفراي من خف، كاهنا ةحما 
ذملتتتا   72املتتتسذخ يف  72 -07م هتتتام ن ايتتتا  اخلتتتمما  الصتتتيي  يف القتتتانا  اةزائتتتري ذقتتتم جتتتا  كمتتا      
 املاي  وضمن ومراقبتها ومعاةتهااملتعل  بتسية الن ايا  و  7007ييسمع من سن  77املااف  ،  7277عام 

 والعتف  املتابعت  ال يتت نشتا ا  عتن الناوت  الن ايتا  كت  هتي العفجيت  النشتا ا  ن ايتا " منت  الثالثت 

 ".5والبيطري البشري الط  جما، يف العف  ةو الاقائي

نتت  ال ااقتم ةو املعتمما  التي تهتي كت   فإ  ن ايا  الرعاي  الصيي  . واستنايا لل  ما عرم من تعاذ ي     
وتتسيي ةىل  ريتاذ ستلبي  ئيت  ةو العفجيت  و ةهتا  الاقااملسسس  الصيي  بثنااعهتا متن فتلت  الاظتائ  نشا   عن

 .عنم التعرم هلا ةو اإلصاب  هبا ةو خاذ  املسسس  /سا  ساا  ياخ  ووفا ر عل  اإلنعل  البيئ  
 نفايات خدمات الرعاية الصحيةمصاأ  :المطلب الثاني

 اللميتا  حلجتم وفقتا   ريانايت ةخترن و  ذئيستي  مصتايذ ةىل الصتيي  الرعايت  ن ايتا ل تنقستم املصتايذ املنتجت      

 :6عرضها فيما يليوالي الن  املنتج 

I-  الصحية الرعاية لنفايات الر يسية المصاأ : 
 :ث  املصايذ الرئيسي  املنتج  للمخل ا  الطبي  فيما يليوتتم     

 المستشفيات -0

 ؛اةامعي املستش   -

                                                                                                                                                    
1
   .727.  ص7002اإلياذ  الصيي   ياذ اليا وذي العلمي  للنشر والتا ي   عما   ألذي   : سعم علي العنزي ( 

2
 .727.املرج  ن س   ص(  

3
املركز الثقايف للتعري  والكمج   ياذ اللتاق احلمي   القاهر   اللاي   اةزائر  : ا  التلا  البيئي  السياسا  البيئي  املستقبلي   ترمج ةنااخم ومصايذ وتثرية : واجنر ترافو(  

 .770.  ص7002
4
 .722.اب   صمرج  س: سعم علي العنزي(  

5
  اةريم  الرئي   ومراقبتها ومعاةتها الن ايا  بتسية املتعل   7007يسمع من سن  ي77املااف  ،  7277ذملا  عام  72املسذخ يف  72 -07من القانا   07املاي   ( 

 .70.ص  7007ييسمع من سن  75املااف  ،  7277ذملا  عام  70تاذيخ  22العمي 
6
 .77-2.ص -الصيي   مرج  ساب   ص الرعاي  لن ايا  ةنشط  اآلمن  اإلياذ  :منظم  الصي  العاملي تقرير (  
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 ؛العام املستش   -

 .(احلي ةو) املنطق  مستش   -

 األخرى الصحية الرعاية ساتمؤس -4

 ؛الطاذئ  الطبي  الرعاي  خمما  -

 ؛واملستاص ا  الصيي  الرعاي  زكمرا  -

 ؛والتاليم األمام  عيايا  -

 ؛اخلاذجي  العيايا  -

 ؛الللي  سي  زكمرا  -

 ؛الس ن وعيايا  األويل اإلسعا  نقا  -

 ؛ناحملتلري ذعاي  ومنشخ  األمم  ايل  الصيي  الرعاي  مسسسا  -

 ؛المم نق  زكمرا  -

 .العسلري  الطبي  اخلمما  -

 األبحاث زكومرا  الع قة ذات المختبرات -3

 ؛احلياي الط  وفتعا  الطبي  املختعا  -

 ؛البيالاجي  احلياي  التلنالاجيا ومعاهم فتعا  -

 .الطبي  البيا  زكمرا  -
 الجثث ومستوأع التشريح زكمرا  -2

 الحيوان وفحص  بحاث -5
 الدم جمع وخدمات الدم بنوك -0

 السن لكبا  التمريض أو  -7
II-  الصحية الرعاية لنفايات الثانوية المصاأ 
 ةال ة  املستشت    ن ايتا  تشتاب  التي الصتيي  الرعايت  ن ايتا  بعتض واملت رقت  الثانايت  املصتايذ تنتت  قتم      

 :ةل ةن  جنم  فتل   ستلا  يباااكتر 

 ؛ للخفيا سام  ن ايا  ةو مشع  ا ن اي تنت  ما نايذا   -

 ؛ البشري اةسم من ةجزا  عام بشل  تشم  ال -

  .اةلم حت  املستخمم  احملاقن من ذئيسي بشل  تتلا  احلاي  األيوا  -
 :وتتمث  املصايذ الثاناي  املنتج  للن ايا  الطبي  يف اآليت

 الصغيرة الصحية الرعاية مؤسسات -0

 ؛األ با  ملات  -
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 ؛األسنا     يا عيا -

 ؛اإلبري بالاخز املعاة  -

 .اليموي بالتملي  املعاة  -

 للنفايات المنخفض اإلنتاج ذات والمنشآت المتخصصة الصحية الرعاية مؤسسات -4

 ؛التمريلي  النقاه  يوذ -
 ؛الن سي  األمرام مستش يا  -

 .املعاقن ذعاي  مسسسا  -

 الجلد تحت  و و يدي إأخال على تشمل التي الصحية غير األنشطة -3

 ؛والاشم األل  لثق  التجمي  يوذ -

 .احملظاذ  العقاقة مستخمما -

 الجنا ز خدمات -2

 اإلسعاف خدمات -5

 المنزلي الع ج -0
 بقتتا حلجتتم مصتتمذها وللتت  حبستت   ةنتتتا  ن ايتتا  ختتمما  الرعايتت  الصتتيي ( 07)وياضتتا اةتتمو، ذقتتم     

 .يلالبلما  لا  المخ  العا ةحصا ا 
 نفايات الرعاية الصحية بحسب مصد ها إنتاج(: 13)جدول  قم

 

 النفايات المتولدة المصود  ت
 يوم/مريض/كغ

 2.7 -2.2 املستش   اةامعي 7

 7.7 -2.7 املستش   العام 7

 0.5 -7.2 مستش   املقا ع  7

 0.05 -0.7 مركز الرعاي  الصيي  األولي  2
 

 .470.ص ،4118األ أن،  اليازو ي العلمية للنشر والتوزيع، عمان،أا  ة الصحية، اإلأا  : سعد علي العنزي: المصد 
 

نفحتتظ متتن ختتف، اةتتمو، ة  كميتت  الن ايتتا  املنتجتت  مرت عتت  يف كتت  متتن املستشتت   اةتتامعي واملستشتت        
قت   رييت  الن ايتا  يتتثرير حبجتم مصتمذها ةي ة  هنتا  عف فإنتتا   لل  ةهنا مصايذ تتميتز بلتع حجمهتا  العام

 .عاي  الصيي  املنتج ر بن ك  من حجم املسسس  الصيي  وكمي  ن ايا  ال
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 .نفايات خدمات الرعاية الصحيةتصنيف معايير : المطلب الثالث
1تلا  ة  الن والي املرجا  واألهما  املاضاع  املعاية التصني ا  حبس  تتعمي     

: 

 متن النهتائي والتتخلت واملعاةت  والتختزين النقت  مشتاك  يف التتيلم ةجت  متن :عملوي طوابع ذات -0

 .الن ايا 
 شتل  يف بلتميا  لعتم  واةمت  ال تر  وعمليتا  التماف   امللتا  مبتمة كتطبيت  :موالي طوابع ذات -4

.... املشروخم متاي  تلمن الن ايا  تسة مسسسا 

 ومحايت  ااتمت  وصتي  ستفم  حتا، األستئل  ظختلت  املرتبطت  باملستسولي  اإلحا ت  :قوانوني طوابع ذات -3

.البيئ 

 املعتاية ة  حيت  والنتاعي  اللمتي منظتاذين هبتا التي املعتاية جنتم هبتا العمت  التن التي املعتاية بتن ومتن     

 :2يف تتمث  الناعي 
  الن اي بن اململن  احلموي ترسم احلال  ها  وضمن والغا ي   والسيال  الصفب  يف وتتمث  :الفيزيا ية الحالة - 

 امللاريتا  ةمتا الستائل   وشتب  الصتلب  وشتب  الصتلب  بالن ايتا  ةال يتعلت  الن ايتا  تستية عامت  وبصت   والتلتا  

 .هلا المقي  امل هام يف الن ايا  مشلل  متث  فف البير ميا  يف التلا  ةو اهلاائي 

 ةمتا املهنيت   األعمتا، يتا ون ا املنتا ، ن ايتا  هبتا الرئيستي  التصتني ا  :)اإلنتاجيوة العمليوة (المصود  -ب

 ... .الخدمات الصحية نفاياتو املطابخ ن ايا  :فهي األخرن التصني ا 

 ... .البفستي  الزجا   احلميم  ن ايا  :المكونة المواأ -ج

 للتستميم ن ايا  ن ايتا  لفستكجاخم  قابلت  ن ايتا  :المحتملوة المعالجوة من اعتبا ا التصنيف  ولويات -أ

 ...للكميم

 ... .البيئ  عل  خطر معمي   سام   مممر   االلتهاق  االن جاذ  :المتضمنة الخطو ة -وه

 ةىل  متن ومتن ملتا  ةىل ملتا  متن ختتلت  كميااتا هبتا تتتم التي التصتني ا  اململنت   اللميت  املعتاية ةمتا     

 الصوحية، مؤسسواتال نفايوات ،العايمت  امليتا  معاةت  حمطتا  ن ايتا  البلتميا   ن ايتا  :هبتا وجنتم  متن 

 .اخل...لبنا وا اهلمم ن ايا 
 :استعماال األكثر التصني  معاية يال  جمو، يف املنظاذين بن جنم  ة  والننا 

 
                                                 

1
 ات،، فرع تسيير المؤسسالتسيير علوم في الماجستير شهاأة متطلبات ضمن مقدمة مذكرةالتسيير المستدام لنفايات النشاطات الع جية، : محمد األمينفي لي  ( 

 :نقال عن.72. ، ص7002، جامعة منتو ي، قسنطينة، الجزا ر، كلية العلوم االقتصاأية و علوم التسيير

- Lucien Yves Maystre Et al « déchets Urbains: Nature et caractérisation collection Gérer l’environnement » 

Presses polytechniques et universitaires Romandes, 1994, CH -1015 Lousanne, Suisse.p.100. 
2

 :نقف عن.92. صن س  المرجع   (
-Jean-pierre Hannequart « gestion des déchets » Année académique 2002. 

(www.ulb.ac.be/students/dege/cours /envi047-syllabus 2002.pdf).p-p.7-8. 
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 النفايات تصنيف معايير (04) :  قم جدول
 

 مثال صنف المعيا  المعيا 
 ...واحلجاذ  الكب  مااي معاي   بفستي   نباتا   امللانا  
 لللغل قابل   ة صلب  لللغل  قابل  صلب  عجن  سائل   صلب   اف يذج  اللث

 من ةكثر ) و ايل  ) سن  ةىل شهر) متاسط   (ةسباخم ةىل يام)قصة  مم  حيا  املنتا 

 .)سن 
 .متجانس  التغية  شميم  التباين

 الزذاع   الناوي   الطاق  املناجم  املنا ،  احلر   الصناع   املصمذ 

 ...احللائر  مستش يا  املعاة   مسسسا  التجاذ  

 ...منتظم   ة بالبلمي   خاص  ناعي  اةم 

 امل اذ  يف ختزين التسميم   ري  عن ةحيائي حتل  تسميم   ترميم ةسلاق املعاة 

 .املعمل  الن ايا  م اذ  يف ختزين تثمن  النهائي   بالن ايا  اخلاص 

  .األوذويب للتشري  I  امللي  مث  االنتما  ةىل قاائم
 .املعاة  منشخ  يف ةسهم لا  ليس  /ةسهم لا  سياس  التعري ا 

 البلم يف مصايذها عمي
                

 ...ذافع  ظلخا   حاويا  يف ترتي   بف ناعي النق  والتخزين
 

 علوم في الماجستير شهاأة متطلبات ضمن مقدمة ةمذكر التسيير المستدام لنفايات النشاطات الع جية، : محمد األمينفي لي : المصد 

نقوو  .31.، ص7002، جامعووة منتووو ي، قسوونطينة، الجزا وور، كليووة العلوووم االقتصوواأية و علوووم التسوويير، فوورع تسوويير المؤسسووات،  التسوويير
 op.cit.p.12., Lucien Yves Maystre Etal:عن

 

 املستسول  اةهتا  بتعتمي يلتا  وةصتنافها تصتني ها معتاية فتعتمي مما  الصتيي اخلت بن ايتا  يتعلت  وفيما       
 متن العميتم هلتا ستجل  التشتريعا   حست  اخلطتر  اخلاصت  الن ايتا  خانت  يف تاضت  وكاهنتا معهتا  واملتعاملت 

 التي املعتاية متن و ةها هبا  املرتبط  و ة مما  الصيي باخل املرتبط  واخلصاصي  والعمون السمي  منها املعاية

 قبت  متن وضتع  التي األصتنا  بتن فمتن املستسول   اةهتا  قبت  متن املمذجت  األصتنا  متن يتمالعم ةعطت 

 اإلقلتيم وايئت  البيئت  و اذيت تصتني و  اةزائتري القتانا  تصتني  لتمينا احمللتي املستتان علت  املستسول  اةهتا 
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  وهتاا متا العامليت  الصتي  نظمت م تصتني  نتاكر العتاملي التمويل املستتان وعلت  املستشت يا   وةصتفح والصتي 
 .سيتم التطرق ل  يف ال ص  الثاي

 
 :خ صة الفصل

وللتتت  متتتن ختتتف، تاضتتتيا بتتتمما  الرعايتتت  الصتتتيي      يف هتتتاا ال صتتت  حتميتتتم فتلتتت  امل تتتاهيم املرتبطتتت      
وة هتا تزامنيت  اإلنتتتا  واالستتهف  وكتاا عطت  القتتمذ    املاييت  الستل  عتن هلتتا املميتز وخصائصتها   مهتام ها 

وتطتاذ ال تري متن   ةصبي  عام  من عاام  تطتاذ االقتصتاي وااتمت  بصت   عامت   و كاا ة يتها ةل الستيعابي ا
نتيجتتت  لتنتتتاخم الصتتتيي  تطتتتاذ يف ةنتتتاخم هتتتا  اخلتتتمما    لتتتاحظ كمتتتا ختتتف، متتعتتت  بصتتتي  ستتتليم  بصتتت   خاصتتت  
هتتتا   ةيا االعتبتتتاذ عنتتتم جيتتت  ة  تسختتتا يف وللتتتن ضتتتمن معتتتاية   املسسستتتا  املنتجتتت  هلتتتاا النتتتاخم متتتن اخلتتتمما 

 .الصيي  اخلمما  وتقم  ةنتا  سيتم مستان ةي ةىل حتمي الي هي اخلمما  ألهنا
كي يتت  ستتة العمليتت  متتن ختتف،  ة يتت  اإلياذ  الصتتيي  وفتلتت  وظائ هتتا   ةىل   التطتترق يف هتتاا ال صتت كمتتا      

اميليتتت  يائمتتت  التغيتتتة مليئتتت  بتتتال رص والعاملتتت  ضتتتمن بيئتتت  صتتتيي  يين  اإلياذيتتت  يف ظتتت  خصاصتتتي  هتتتا  األختتتة 
تلمن يف كي ي  مماذس  فتل  الاظتائ  اإلياذيت  ظتا يا   فث ي  ةياذ  خمما  الرعاي  الصيي  واملخا ر والتيم

وكتاا   متن جهت  والتي تتميتز بالنتمذ  واحملموييت  واذت تاخم التلل ت   سفم  وذشتاي   استتعما، املتااذي املتاحت يلمن 
إلياذ  الصتتتيي  هتتتي وستتتيل  للماا متتت  بتتتن متتتااذي افتتت .لا  جتتتاي  عاليتتت  متتتن جهتتت  ةختترن تقتتم  ختتتمما  صتتتيي 

 .املسسس  الصيي  وحاجا  املرض 
فتلت  مصتايذها و  الصتيي  الرعايت  ةنشتط  مماذست  ةرينتا  الناوت ن ايتا  الم هتام  ال صت  ،ويف األختة تنتاو      
 .هامعاية تصني و 
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  مهيدت

 واحمليط البيئي النظام مفاهيم ظهرت أين اإليكولوجية املقاربة بداية ومع املاضي القرن من الستينات منذ     

 وتنظم املسؤوليات حتدد وقوانني قواعد لفرض حتمية القانون تدخل ضرورة أضحت ، اجلغرايف واملدى احليوي

 اآلثار تعاقبل نتيجةوجاء هذا التدخل  منها، النهائي التخلص غاية إىل إنتاجها من النفايات مع التعامل سبل

دمات الصحية خاصة، فبات لزاما من جممل النفايات عامة ومن نفايات اخل اإلنسان وبيئة صحة على السلبية

 أي ضمن كيفية وبأي وقت أي يف شيء أي عمل إمكانية عدم وأنواعها أصنافها بكل النفايات منتجي على

 تنتج اليت الصحية املؤسسات من كبري جانب خيص وهذا واملفروضة، املنصوصة القوانني وفق إال موطن

  .منها اخلطرية وأ ة ري طاخلغري  سواء اخلدمات الصحية نفايات

 15 يف املؤرخة األوروبية بالتوجيهة ،لوحدها النفايات جمال خيص قانون أول ظهر األوروبية ا�موعة فيف      

 ووترية الصناعة يف والسريع املسبق التقدم نتيجة وذلك ،442 - 75 رقم حتت 1975 من سنة جويلية

أما يف اجلزائر وباعتبارها دولة مستقلة حديثا فلم تسن قوانني حتد  .النفايات كمية يف الزيادة ونواتج االستهالك

 03- 83قم من خالل القانون ر  يف الثمانينات إالمن تراكم النفايات وخماطرها وآثارها السلبية على البيئة 

  . واملتعلق حبماية البيئة 1983فيفري  5املوافق  1402ربيع الثاين عام  22املؤرخ يف 

من خالل هذا الفصل حناول أن نستعرض أهم تصنيفات نفايات خدمات الرعاية الصحية سواء ف      

 وإبرامبرامج  نشاءإلوطنية أو الدولية وكذا خماطر وآثار هذه النفايات واليت عجلت من التحركات الدولية ال

  :، من خالل املباحث التاليةمعاهدات واتفاقيات دولية لتنظيم تداوهلا وجتار�ا ونقلها

  .تصنيف نفايات خدمات الرعاية الصحية: المبحث األول

  .وتأثريا�ا السلبية نفايات خدمات الرعاية الصحية خماطر: المبحث الثاني 

  .الدولية تاالهتمامات واالتفاقيا :المبحث الثالث 

  .لنفايات اخلدمات الصحية اجلزائري والقانوين التشريعي النظام :المبحث الرابع 
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  .نفايات خدمات الرعاية الصحية تصنيف: المبحث األول

 . الجزائري المشرع تصنيف: المطلب األول

 تنفيذيني مرسومني خالل من اجلزائري التشريع يف خدمات الرعاية الصحية نفايات أصناف وضع مت     

 :التايل النحو على أصناف عدة عن أسفرت اليت التصنيف معايري �ما وضعت

      سنة ديسمرب 15 املوافق 1405ربيع األول عام  22يف   ؤرخامل 378 - 84 رقم التنفيذي المرسوم -1

 معيار للنفايات أعطي: 1املتضمن حتديد شروط التنظيف ومجع النفايات الصلبة احلضرية ومعاجلتها   1984

 2:مها صنفني يف وذلك ومعاجلتها تسيريها على املسؤولة واجلهة منها املتكونة الطبيعة

 النفايات أصناف بني من الصحية املؤسسات تنتجها اليت املنزلية النفايات تشبه اليت :الصلبة النفايات  -أ

  12) .املادة(ا رفعه مسؤولية البلدية تتحمل اليت االستشفائية

 على إزالتها ةالصحي املؤسسات تتحمل الذي الثاين الصنف وهي :العالج عملية عن الناتجة النفايات -ب

  13) املادة (: وتضم اخلاصة نفقا�ا

  .املتعفنة واألزبال احليوانات وجثث التشريح نفايات - 

 الطبية األدوات، كأمراض يف تتسبب قد واليت اجلراثيم فيه تنمو وسط أو ملوثة مادة أو غداء أو شيء أي - 

.للتعفن القابلة غري امللوثة واألنسجة واجلبس الوحيد االستعمال ذات

.اجلثث تشريح عن النامجة والنفايات السائلة املواد - 

   2003ديسمرب سنة  9املوافق  1424شوال عام  15املؤرخ يف  478 -03رقم  التنفيذي المرسوم -2

 خدمات الرعاية الصحية نفايات به رتبو  ،3خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيري كيفيات بتحديد املتعلق 

 ثالث يف وذلك عنها الناجتة واملصاحل حتملها اليت واألخطار ،العالجي بالنشاط واالرتباط اخلصوصية مبعايري

  :أصناف

 ديةاجلس األعضاء من املتكونة النفايات كل بأ�ا وتوصف : الجسدية األعضاء من المتكونة النفايات -أ

 املادة( الوالدة  وقاعات اجلراحية العمليات قاعات عن الناجتة ،البشرية اخلطيفة العمليات عن النامجة والنفايات

.(05 

 تضر اليت مسيات على أو دقيقة جسيمات على حتتوي اليت النفايات بأ�ا وتوصف: المعدية النفايات -ب

 06). املادة(  البشرية بالصحة

                                                 
النفايــات الصــلبة  ، املتضــمن حتديــد شــروط التنظيــف ومجــع 1984ديســمرب ســنة  15املوافــق  1405ربيــع األول عــام  22املــؤرخ يف   378 -84رقــم  التنفيــذي املرســوم ) 1

  .1405ربيع األول عام 23، 2147احلضرية ومعاجلتها، اجلريدة الرمسية، العدد
  .222.، ص2003اجلزائر،  وهران، ،والتوزيع للنشر الغرب دار ،البيئة حلماية احمللي املنتخب دليل :حيي وناس)  2
كيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية، اجلريد   املتضمن حتديد ،2003ديسمرب سنة  9املوافق  1424شوال عام  15املؤرخ يف  478 - 03التنفيذي رقم  رسومامل )3

 .5. ص، 2003ديسمرب سنة  14املوافق  1424شوال عام  20، 78العدد الرمسية، 
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  : 10)املادة ( من املتكونة وهي :السامة النفايات -ج

.واملخربية والكيميائية الصيدالنية املواد من صالحيتها مدة انتهت اليت واملواد والبقايا النفايات - 

.واملذيبات املستعملة والزيوت واألمحاض الثقيلة املعادن من عالية تركيزات على حتتوي اليت النفايات - 

 النشاطات نفايات من نسبة أكرب يضم صنف ذكر عدم هو ماملرسو  هذا تصنيف على املالحظ     

 اليت املشعة النفايات صنف وكذا العالج أنشطة عن الناجتة املنزلية شبه النفايات وهي العالجية

 عليه منصوص هو كما تسيريها كيفيات دحيد آخر مبرسوم واستثناءها األصناف ضمن ذكرها باإلمكان كان

  .منه الرابعة املادة يف ومراقبتها وإزالتها النفايات بتسيري لقاملتع19 - 01 رقم القانون يف

من نفايات خدمات الرعاية الصحية عدا سنويا /طن124611املؤسسات الصحية اجلزائرية تنتج ما معدله و 

  :1موزعة كاآليتالنفايات املشعة، وهذه النفايات 

.منزلية نفايات السنة/طن 66503-

.ةمعدي نفايات السنة/طن 21900-

.سامة نفايات السنة/طن 29200-

 .خاصة نفايات السنة/طن 7008-

 . المستشفيات وإصالح الصحة وزارة تصنيف :المطلب الثاني

  حتت رقم 1995 -09 -12 بتاريخ صادرة تقنية وثيقة خالل ومن ،املستشفيات وإصالح الصحة وزارة     

 الصادر االستشفائية للنظافة التقين الدليل وكذا ،العالجية النشاطات نفايات بتسيري واملتعلقة 398/1958

 إىل خدمات الرعاية الصحية نفايات تقسم ،09-03 رقم الوثيقة يف العمومية للصحة الوطين املعهد عن

 صنف يف أدرجت اجلسدية األعضاء نفاياتف ،البيئة ووزارة التشريع أصناف عن ختتلف أصناف مخس

 املضايقة النفايات صنف إضافة مع منفرد، صنف يف رتبت ةوالوا غز  احلادة ةاملعدي والنفايات املعدية النفايات

  .اخلطرة النفايات صنف ضمن اإلشعاعية والنفايات

 . اإلقليم وتهيئة البيئة وزارة تصنيف :المطلب الثالث

 الوجيز رجعامل يف ذكرت أصناف أربعة يفدمات الصحية اخل لنفايات اإلقليم و�يئة البيئة وزارة ترتيب جاء     

 :2وهي احلضرية الصلبة النفايات وإزالة بتسيري املتعلقة للمعلومات

 الحتواء قابلة كو�ا الصحية ؤسساتامل داخل االعتبار بعني أخذها من البد واليت : نزليةم شبه نفايات -1

 العدوى ومةمقا إمكانية الذين واألشخاص معها املتعاملني لألشخاص خاصة واجلراثيم للعدوى ناقلة مواد

                                                 
1)RNE,2000 : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 2000 ,. Ministère de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement,2000,Algerie.p.132.  

  :نقال عن.32. ، صرجع سابقم: فياللي محمد األمين ) 2

- Hueber.D : Manuel d’information sur la gestion et l’élimination des déchets solides urbains, GTZ 
coopération technique, allemande,Alger, février 2003, république algérienne démocratique et populaire, 
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. p.136.  
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 اخلارجي الفحص ومصاحل املستشفى يف املرضى قاعات من عامة بصفة النفايات هذه وتنتج ضئيلة، لديهم

 .إخل ...ترشاوالو  واملخازن واملطابخ النظافة ومصاحل واإلدارات

 احلاملني املرضى �ا واليت املعزولة االستشفائية املصاحل من اآلتية النفايات كل تضم : المعدية النفايات -2

 وشلل كالسل :شا�ها وما الصفراء واحلمى والذباح الكولريا :مثل املعدية باألمراض املصابني أو للعدوى

 واحلادة القاطعة واألدوات كاإلبر الوحيد االستعمال أدوات مثل املعدية جد النفايات كذلك وتضم األطفال،

 للمخاطر واملتضمنة احملتوية الطبية املصاحل خمتلف من تأيت مبجملها واليت الدم، أو بشرية إلفرازات احلاملة

 جتارب يف املستعملة احليوانات نفايات إىل إضافة امليكروبيولوجي، التحليل خمابر وكذا للعدوى احلقيقية

 .املعدية األمراض تشخيص

 جتةالنا اإلنسان جسم من واألعضاء األجزاء مجيع وتضم :الجسدية األعضاء من المتكونة النفايات -3

 واألعضاء العضوية األنسجة مثل وتشرحيها اجلثث ومعارض التوليد وقاعات اجلراحية العمليات قاعات عن

  .واملشيمة املبتورة

 أساسية تقنيات إىل حتتاج قد خدمات تقدم كو�ا الصحية املؤسسات من تأيت : خاصة أخرى نفايات -4

 واحلكم مضمو�ا يف واليت الصناعية، النفايات صنف من هي باليت شبيهة خاصة نفايات تنتج أن شأ�ا من

 اخلاليا النقسام املانعة واألدوية للخاليا السامة ألدويةا: موتض اخلطرية النفايات قبيل من قانونا عليها

 كالكدميوم الثقيلة املعادن من عايل تركيز �ا اليت النفايات وكذا واملذيبات املستعملة والزيوت واألمحاض

   .األسنان جراحة وملغم صاصوالر  والزئبق

 شبه النفايات صنف أضافت أ�ا إال املشرع لتصنيف مشابه أنه الصحة وزارة تصنيف على املالحظو       

  .سامة نفايات بدل خاصة نفايات مفهوم واستعملت املذكور للمعيار املنزلية

  .العالمية الصحة منظمة تصنيف :المطلب الرابع

خدمات الرعاية  نفاياتتوجد العديد من املداخل املستخدمة لتصنيف األول كما الحظنا يف الفصل      

وسنأخذ املعيارين وهي مداخل ختتلف من بلد آلخر أومن مؤسسة ألخرى ، ومتييز مكونا�ا املختلفة، الصحية

  :التاليني ومها

  ؛ خدمات الرعاية الصحية نفاياتالتصنيف على أساس نوع  - 

 .خدمات الرعاية الصحية تنفاياالتصنيف على أساس مصدر  - 

I-  1 خدمات الرعاية الصحية نفاياتالتصنيف على أساس نوع:  

، خدمات الرعاية الصحية نفاياتوضعت منظمة الصحة العاملية تصنيفا خاصا بالبلدان فيما خيص      

  . التصنيف األول خاص بالدول األوربية والتصنيف الثاين خاص بالدول النامية

                                                 
  .278.، صسابقرجع م: سعد علي العنزي)  1



 

 

  بنفایات الخدمات الصحیة االھتمامات الدولیة والتشریعات الوطنیة المتعلقة                   الثاني                       الفصل 

65 

  :بالدول األوربية التصنيف الخاص -1

الناجتة من املؤسسات الصحية األوربية  خدمات الرعاية الصحية نفاياتوفقا هلذا التصنيف فإن           

  :وزعت بعشرة أنواع وهي

 .وهي نفايات عامة مماثلة للنفايات البلدية: النفايات االعتيادية أو المنتظمة  -أ 

 البكترييا،( مثل املرض مسببات على حتتوي أ�ا يف تبهيش اليت النفايات"هي  :النفايات المعدية -ب

 .1"هلا يتعرض ملن املرض تسبب افيةك ميةك أو يزكبرت  )الفطريات أو الطفيليات، الفريوسات،

 متييزها ميكن اليت احليوانية أو البشرية اجلسم أجزاء أيضا وتسمى): الباثولوجية(النفايات المرضية  -ج

 .املعدية النفايات من فرعية فئة الفئة، هذه اعتبار كنالتشرحيية، ومي بالنفايات

 كانت سواء اخلطورة عالية صحية رعاية نفايات عادة األدوات تعترب هذه: النفايات الجارحة أو الحادة -د

 النفايات من فرعية فئة امللوثة احلادة األدوات تعتربو . وخزية أو قطعية جروحاً  تسبب أن ميكن و ،ال أم ملوثة

  .يةاملعد

 واملنتجات واملنسكبة، املستخدمة وغري الصالحية، منتهية األدوية "على لمتشت :النفايات الصيدالنية -هـ

 التخلص األمر ويستدعي إليها حاجة هناك تعد مل اليت واألمصال واللقاحات، واألدوية، امللوثة، الصيدالنية

 الصيدالنية املواد تداول يف استخدمت اليت ةاملطروح األدوات على الفئة هذه حتتوي ماك .مالئم بشكل منها

 وقوارير التوصيل وأنابيب واألقنعة، والقفازات، الصيدالنية، املواد بقايا على احملتوية الصناديق أو القوارير :لمث

  ."2الدواء

 خواص هلا يكون أن وميكن اخلطورة شديدة للجينات السامة النفايات تعترب: النفايات السامة للخاليا - و

 هذه وتؤدي (carcinogenic) .مسرطنة أو ) teratogenic(ماسخة أو (mutagenic) مطفرة

 أن وجيب منها، التخلص بعد أو املستشفيات داخل يف سواء بالسالمة تتعلق حادة لكمشا  إثارة إىل النفايات

 :يلي ماك ا هتصنيف ميكنواليت  للخاليا املثبطة األدوية على حتتوي أن ميكنألنه  خاصا اهتماما تعطى

باخللية  احلمض النووي (nucleotides)يدات لنو  (alkylation)األلكة  تسبب :األلكة عوامل - 

(DNA) اجليين للمخزون الوراثية الشفرة وفقد متبادل ربط حدوث يؤدي إىل مما. 

 .اخللية يف لألمحاض النووية حيائياإل التخليق عملية تثبط (antimetabolites) :األيض  مضادات - 

 .اخللية وتكاثر انقسام متنع (mitoticinhibitors) :املباشر  غري اخليطي االنقسام نشاط بطاتمث - 

 إمجايل من %1 تهنسب ما اخلاليا مثبطات على احملتوية للجينات السامة النفايات تشكل أن ميكنو      

  .باألورام املتخصصة املستشفيات يفذلك ، و الصحية الرعاية نفايات

                                                 
  .2.الصحية، مرجع سابق، ص الرعاية لنفايات أنشطة آلمنةا اإلدارة :تقرير منظمة الصحة العاملية)  1
  .3.، صاملرجع نفسه)  2
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، املطروحة والغازية والسائلة الصلبة الكيميائية املواد من الكيميائية النفايات تتكون: ميائيةالنفايات الكي-ز

 انك إذا خطرة الكيميائية النفايات تعترب الصحة محاية مضمون ويف خطرة، غري أو خطرة تكون أن وميكن

 :التالية الصفات من األقل على واحدة صفة لديها

  ؛سامة - 

 أكثر هيدروجيين رقم ذات والقواعد ،2 من أقل (pH)هيدروجيين  رقم األمحاض ذات مثل( أكالة - 

 ؛)12 من

 ؛ االلتهاب سريعة - 

 ؛)للصدمات حساسة املاء، مع التفاعل لالنفجار، قابلة ( التفاعل سريعة - 

 ).للخاليا املثبطة األدوية مثل(للجينات  سامة - 

 الصفات من صفة أي تتضمن ال اليت يائيةالكيم املواد على اخلطرة غري الكيميائية النفايات وتشتمل     

  .أعاله املذكورة

 الصحية، الرعاية ومراكز املستشفيات صيانة يف غالبا تستخدم اليت اخلطرة الكيميائية املواد أنواع ومن بني     

 ياتالكيماو  الفوتوغرافية، املذيبات، الكيماويات الفورمالدهيد،( النفايات يف توجد أن جدا احملتمل من واليت

 .)العضوية غري الكيماويات العضوية،

 فئة الثقيلة املعادن من عالية نسبة على حتتوي اليت النفايات متثل: النفايات الحاوية على معادن ثقيلة-ح

 من انسكا�ا نتيجة تتولد الزئبق نفاياتف .السمية عالية العادة يف وهي اخلطرة، الكيميائية النفايات من فرعية

 أللواحا، وكذلك رئيسي بشكل املستهلكة البطاريات عن فتنتج الكادميومأما نفايات  ملكسورة،ا العيادة أدوات

 وأقسام السينية األشعة أقسام يف اإلشعاع من الوقاية يف تستخدم واليت الرصاص على احملتوية املقواة اخلشبية

  .التشخيص

 قد اليت احلروق عدا ما -احلواس ةبواسط املؤينة اإلشعاعات عن الكشف ميكن ال: النفايات المشعة - ط

 جداً  عالية جرعة الشخص يستقبل مل ما فورية تأثريات تسبب ال وعادة– لألشعة املتعرضة املنطقة يف حتدث

 (X-ray)املشعة املواد من تنبعث اليت إكس أشعة الطب تتضمن جمال يف اهلامة املؤينة اإلشعاعاتو  ،منها

ووفقا للمحددات العاملية لإلشعاعات فإن   . (γ-rays) اجام وأشعة (β) بيتا ودقائق (α)  ألفا ودقائق

 :أدناه) 05(اجلرعة القصوى املرخص �ا للتعرض لإلشعاعات مبينة يف اجلدول 

 
  

  الجرعة القصوى المرخص بها عند التعرض لإلشعاعات): 05(الجدول رقم
  

  اجلرعة القصوى  اجلزء املعرض من اجلسم لإلشعاع
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  سنة/ream(*1(رمي

  5  األعضاء التناسلية ومكونات الدم. 1

  30  جلد اإلنسان ما عدا جلد الكف والساعد والقدم والركبة. 2

  75  الكف والقدم والساعد والركبة. 3
  

البيئة الصناعية،تحسينها وطرق حمايتها، دار دجلة، الطبعة األولى، عمان، األردن، :محمد فخري الشهواني،سهير أزهر موسى: المصدر

 .256.ص، 2010

يؤدي إىل أضرار وخيمة وتأثريات  املرخص �ا عند التعرض لإلشعاعاتاجلرعات القصوى  هذه ن جتاوزإ     

والتشوهات وكذا الطفرات  ضكاحتمالية اإلصابة باألمرا. سلبية على أعضاء وأنسجة وخاليا جسم اإلنسان

  ).07(وهذا ما يبينه الشكل رقم ،الوراثية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تأثيرات المواد المشعة واإلشعاعات على أعضاء وأنسجة وخاليا جسم اإلنسان ): 07(شكل رقمال

  .اإلصابة بأهم األمراض التي تسببها واحتمالية

  

                                                 
*  ream : متثل كمية اإلشعاع الذي يؤثر على اإلنسان بنفس التأثري الناتج من امتصاص رادrad  العالية أو أشعة جاما وميكن  الفولتية واحد لألشعة السينية الناجتة من

  :ل التأثري احليوي يف وحدة راد أياستنتاجها من حاصل ضرب معام

  : حيث. معامل التأثري احليوي النسيب×  (rad)اجلرعة بالراد= اجلرعة بالرمي 

1rad =100 erk  
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          % 16.9                 %23.7                     %27.1                         %32. 3      %النسبة

  الحتماالتل

  

، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، )مخاطرها تلوثها، حمايتها،( البيئة:عماد محمد ذياب الحفيظ: المصدر

  .148.، ص2005
  

حجم الطفرات الوراثية والتأثريات على خاليا وأنسجة اجلسم، وخاصة ) 07(ويوضح الشكل رقم      

، من احتماالت إصابات  %32.3أورام سرطانية بنسبة احتماالت مئوية تقدر اخلاليا التناسلية مسببة 

من أعداد خاليا الدم بالتشوه، وأن التشوه الوراثي  %27.1واحتمال . األنسجة واخلاليا املتعرضة باإلشعاع

سبة وبن. من أعداد اخلاليا اجلنسية الذكرية واألنثوية %23.7والعقم يؤدي إىل احتمال اإلصابة بنسبة  

وهذا يوضح حجم اخلسائر .يؤدي اىل تشوه جنيين عند تعرض البويضة املخصبة ملصدر إشعاعي 16.9%

  .الكبرية واخلطرية على صحة اإلنسان إذا ما تعرض هلذه اإلشعاعات

 مصدر اإلشعاع

ملتأثرةأهم اخلاليا ا  

 

 أعضاء وأنسجة

 جسم اإلنسان

 خاليا دموية
خاليا تناسلية 

 ذكرية وأنثوية

 خاليا دموية

 مطفرة

تشوه اخلاليا 

الدموية مث املوت 

 بعد سنوات

أنسجة تناسلية 

 ذكرية وأنثوية

بويضة خمصبة 

 متأثرة

تشوه وراثي 

 وعقم

موت اجلنني أو 

تشوهه أو تطفري 

 وراثي

وراثية خلاليا أعضاء طفرات 

 وأنسجة جسم اإلنسان

تكون خاليا سرطانية يف 

 األعضاء واألنسجة املتأثرة

ورم سرطاين نشط مث اهلالك 

 خالل فرتة قصرية
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 املشعة املادة ونوع شكل فنفس الشيء بطبيعة احلال بالنسبة لتأثريات نفايات هذه املواد املشعة، ولكن     

 مستوى إذا ما كانت ذات النفايات املشعة العادة طبيعة يف حيدد الصحية الرعاية مؤسسات يف خدمةاملست

 بالنويدات امللوثة والغازية والسائلة الصلبة املواد على املشعة تشمل النفايات وهذه، إشعاعي منخفض أو مرتفع

 األعضاء وتصوير االختبار، أنابيب يف اجلسم وسوائل أنسجة حتاليل مثل إلجراءات كنتيجة وتتولد .املشعة

فعلى سبيل . املختلفة العالجية و االستقصائية األعمال ومزاولة احلي، اجلسم يف األورام متركز عن والبحث

 %30.7املثال ال احلصر جند أنه من بني أهم مصادر تلوث اهلواء باملواد املشعة هي املصادر الطبية وبنسبة 

  .1صادر طبيعية وأخرى غري طبيعيةوالنسب الباقية توزع مابني م

 الغازات(الصحية والشائع منها الرعاية يف الغازات من كثرية أنواع تستخدم :الحاويات المضغوطة - ي

 مضغوطة وخراطيش اسطوانات يف غالباً  ختزن واليت ،)املضغوط اهلواء ،سجنياألك ،اإليثيلني سيداملخدرة، أك

 مل أو فارغة كانت االسطوانات سواء أو العبوات هذه من كثري استعمال إعادة ميكنو  ،اإليروسول وعلب

ولكن عند  .التخلص منها يتم أن جيب  -األيروسول علب وبالتحديد -بعض األنواع ولكن ،ةمستخدم تعد

 انتك إذا النظر بغض حبرص هامع التعامل يتم أن بجي املضغوطة العبوات يف الغازاتالتخلص منها ومن 

  .بالصدفة ثقبت أو رمدت ما إذا العبوات هذه تنفجر أن ميكن حيث الضرر، حمتملة أو خاملة الغازات

  :يوضح بعض األمثلة التطبيقية على أنواع النفايات الطبية السالفة الذكر ) 06(واجلدول رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  تصنيف منظمة الصحة العالمية للنفايات الطبية وتوصيفها): 06(جدول رقم

  

  فالتوصي  نوع النفايات  ت

نفايات مماثلة للنفايات املنزلية مثل بقايا الطعام والعلب املعدنية   )املنتظمة(االعتيادية  1

                                                 
  .49.، ص1988قياس التلوث البيئي، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، : نوري طاهر الطيب، بشري حممود جرار)  1
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  .والبالستيكية والورق

نفايات حاوية على جراثيم مثل الضمادات واملفروشات ومالبس   املعدية  2

  .املرضى

  .أنسجة املريض وسوائل أعضاء جسمه ودمه  املرضية  3

  .زجاجات خمتربية، مقصات جراحية، سكاكني، برا  اجلارحة أو احلادة  4

  .وبقايا علبها وحاويا�ا، األدوية والعقاقري منتهية املفعول  الصيدالنية  5

  ).األدوية السرطانية(املواد القادرة على تدمري اخلاليا البشرية  السامة للخاليا  6

  .ذلكوما شابه ، اليل املختربات واألشعةمواد التعقيم وحم  الكيميائية  7

  ).الرصاص والزئبق(البطاريات وأجهزة الضغط  احلاوية على املعادن الثقيلة  8

املواد النشطة إشعاعيا من مواد خمتربات حبثية وحتاليل ومالبس   اإلشعاعية  9

  .املرضى واملعاجلني

  .اسطوانات األوكسجني وعبوات الغاز مثال  احلاويات املضغوطة  10
  

  .279.ص ،2008دارة الصحية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإل: سعد علي العنزي: المصدر
 

  :التصنيف الخاص بالدول النامية -2

يف الدول النامية إىل مخسة أنواع لكي يسهل فصلها وجتميعها  خدمات الرعاية الصحية نفاياتصنفت      

  :نواع هيوهذه األ. وختزينها ونقلها داخل وخارج املؤسسة الصحية

  نفايات طبية عامة غري خطرة؛ -       

 أدوات حادة؛  -   

 نفايات مسببة للعدوى؛ -       

 نفايات كيميائية وطبية؛ -   

  .نفايات أخرى طبية خطرة-   

هذا ما يسري اعتماده يف املستشفيات الكبرية احلجم أما يف املراكز الصحية الصغرية فيبسط التصنيف و      

 .طبية ونفايات غري طبية ليشمل نفايات

  

II-  خدمات الرعاية الصحية نفاياتالتصنيف على أساس مصدر:  

  :على أساس مصدرها كما يلي خدمات الرعاية الصحية نفاياتتصنف      

هي كل ما مت إحضاره إىل املختربات من سوائل وأنسجة وإفرازات  :نفايات مختبرات التحاليل المرضية -1

  :املريض وتقسم إىل
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  نفايات معدية؛ - 

  نفايات حادة؛ - 

  .نفايات كيميائية - 

  .مثل خمتربات كليات الطب وجمموعا�ا: نفايات مختبرات البحوث -2

  : نفايات وحدات األشعة -3

  :تتكون من

  .اخل...مواد تنظيف وتعقيم، صبغات وريدية، أمحاض: النفايات الكيميائية - 

 .دة الدرقيةيود مشع يستخدم يف فحوصات الغ: نفايات إشعاعية - 

وهي الناجتة عن معاجلة املرضى طول فرتة اإلقامة للعالج وتشتمل : نفايات الردهات واألقسام العالجية -4

  :على

  النفايات املعدية؛     -     

  النفايات احلادة؛    -     

  . النفايات اإلشعاعية   -     

ة على نقل األمراض املعدية والتسبب وهي كل النفايات اليت هلا القدر : نفايات عيادات طب األسنان -5

  :باجلروح وهي

  النفايات املعدية؛  -     

  النفايات احلادة؛ -     

  النفايات الباثولوجية كأنسجة اللثة والفم واألسنان املقلوعة؛ -     

  النفايات الكيميائية مثل مواد التعقيم؛ -     

  اس وفضة تستخدم يف حشوات األسنان؛نفايات املعادن الثقيلة مثل الزئيق والزنك والنح -     

وهي اليت تنشأ من عمل الصيدليات ومعامل األدوية وتتكون من النفايات احلادة : نفايات صيدالنية -6

  املواد الداخلة يف صناعة األدوية السرطانية؛ اوالكيميائية والسامة للخاليا كبقاي

  لمرضى واملسنني واملقعدين يف املنازل؛تنتج عن الرعاية الصحية ل: النفايات الطبية المنزلية -7

وهي تنتج من املستشفيات والعيادات والصيدليات البيطرية، وخمتربات الطب : نفايات الطب البيطري -8

   .البيطري ومراكز حبوث احليوانات وعالجا�ا يف املزارع، وكذا العالج املنزيل ملريب احليوانات

إلحصائيات منظمة الصحة العاملية، فإننا نستخلص أن النفايات من خالل ما ورد ذكره سابقا ووفقا      

فأما النفايات الطبية غري اخلطرة فهي  .الطبية على نوعني النفايات الطبية غري اخلطرة والنفايات الطبية اخلطرة

 الشبه قريبة عامة نفاياتوهي  الصحية الرعاية عن الناجتة النفايات من%90 إىل %75نسبته  تشكل ما

 الرعاية ملؤسسات العامة النظافة أعمال و اإلدارية الوظائف األقسام و عن غالباً  وتنتج .ةاملنزلي نفاياتبال
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 ال نسبة وتعترب. الصحية الرعاية مباين صيانة عمليات أثناء الناجتة النفايات على أيضاً  حتتوي ورمبا الصحية،

 أواملخلفات اليت هلا خواص  طبيعية   كل  هيو  خطرة، الصحية الرعاية نفايات من الباقية %25 إىل %10

للتخلص منها لتجنب  خماطرها على  الصحة العامة   ةخاص وطرقابيولوجية  تتطلب تداوال أو   كيماوية

 أو الكيماوية أو املعدية بالعوامل تلوثها حمتمل أو ملوثة مصادر من هذه املخلفات اخلطرة تنتجو   .1والبيئة

 الفرد على كبريا  خطرا تشكل أ�ا إال الصحية الرعاية نفايات إمجايل من األقل النسبة تشكلرغم أ�ا و  ،املشعة

املبحث وهذا ما سنتناوله يف   .منها التخلص أو نقلها أو ختزينها أو مجعها أو إنتاجها أثناء ،والبيئة وا�تمع

 .الفصلمن هذا الثاين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وتأثيراتها السلبية الرعاية الصحيةمخاطر نفايات خدمات : المبحث الثاني

املخاطر هي احتماالت وجود مواد معينة قد تؤدي إىل حدوث ضرر معني يقع بني البسيط والشديد،      

 فنفايات خدمات الرعاية الصحية .2حبكم تعامل األشخاص مع النفايات الطبية يف املؤسسات الصحية

 ومرتابطة متداخلة مفاهيم عدة على تتمحور اليت واملخاطر اآلثار من العديد تشكل خصوصيا�ا من انطالقا
                                                 

  .237 .، ص 2004، دار الفكر العريب  للطبع والنشر، األوىل، الطبعة  -البدائل ، االبتكارات ، احللول- املخلفات الصلبة  إدارة :احلجار صالح حممود)  1
  .284.مرجع سابق، ص: د علي العنزيسع)  2
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 ميكن حيث عنها، تنجم قد اليت والتأثريات واألثر واملخاطرة وا�ازفة املتعلقة باخلطورة خاصة بينها فيما

 :1حتديدها ب

  .الضرر عليه وقع الذي الشيء باعتبار يعرف : التلوث - 

 .الذي وقع عليه الضرر للتلوث احلاصل من الشيء املباشر يعكس التأثري املباشر وغري: األثر - 

 .املضرور الشيء على احلاصل األثر وجود بإمكانية صلة له: الخطر - 

 اخلطر، وقوع احتمال /املضرة :بني االجنذاب سلمية استخالص وميكن األثر نتاج هي:  المضرة - 

 .األشياء يف وظيفي خلل وقوع احتمال /املضرة

  .املضرة من املنجذب  اخلطر وقوع تمالاح هي:  والمخاطرة المجازفة - 

  :اخلصائص التالية من أكثر أو واحدة إىل خدمات الرعاية الصحية نفايات خطر طبيعة و تعزى      

 ؛معدية عوامل على حتتوي أن •

 ؛ للجينات سامة تكون أن •

 ؛ خطرة أو سامة صيدالنية مواد أو يميائيةك مواد على حتتوي أن •

 ؛ مشعة تكون أن •

  .حادة أدوات على حتتوي أن •

هذه النفايات فهم املوجودون داخل أو خارج هذه املؤسسات  ملخاطر املعرضني شخاصلأل أما بالنسبة     

  :ونصنفهم يف ا�موعات الرئيسية التالية

 ؛املستشفى صيانة وموظفو الصحية الرعاية ومساعدو واملمرضون األطباء - 

 ؛املنزلية الرعاية يتلقون لذينا أو الصحية الرعاية مؤسسات داخل املرضى - 

 ؛الصحية الرعاية مؤسسات زوار - 

 ؛والنقل النفايات، ومناولة الغسيل، مثل الصحية الرعاية مبؤسسات املرتبطة املساندة اخلدمات عمال - 

  . النفايات من التخلص مرافق يف العاملون - 

  

  الرعاية الصحية خدمات مخاطر نفايات : المطلب األول

ماثلة للنفايات وهي تلك امل العامة النفايات من كبري جزء على الصحية الرعاية خدمات تنفايا حتتوي

إال أنه ورغم قلة تلك النسبة من النفايات اخلطرة فإ�ا حتتوي  ،اخلطرة النفايات من أقل نسبةى وعل ،املنزلية

  :2على خماطر  عديدة قد تكون يف بعض األحيان مميتة وهي

                                                 
1 )Bruno Debray : gestion et traitement des déchets , Ecole nationale supérieur des Mines de Saint-étienne, 
Département  ingénierie de l’environnement, 2000, France.p.14. 

 
  .21- 18 .ص -الصحية، مرجع سابق، ص الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة :تقرير منظمة الصحة العاملية )  2
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  :الحادة واألدوات المعدية ياتالنفا من المخاطر -1

 هلذه وميكن .للمرض املسببة امليكروبات العديدة األصناف من أي على املعدية النفايات حتتوي أن ميكن     

أمهها الوخز  ،طرق عدة بواسطة اإلنسان جسم إىل تدخل أن املعدية النفايات يف املوجودة املمرضة الكائنات

  .االستنشاق بواسطةأو املخاطية  األغشية خالل ت احلادة أو منباإلبر أو اخلدش أو القطع باآلال

ألف ممرضة تتعرض كل ) 22-17(فحسب التقرير األمريكي لوكالة محاية البيئة أظهر أن هناك حوايل      

اللوايت يعملن خارج  تسنة للوخز باإلبر أو اخلدش باآلالت احلادة، ويزداد العدد بالنسبة للممرضا

 القطع إحداث يف سبباً  تكون أال احلادة لألدوات وميكن. ألف إصابة)48- 28(يصل إىل املستشفيات إذ

 اخلطر هذا وبسبب. املمرضة بالكائنات ملوثة انتك إذا اجلروح هذه تلوث ولكنها فحسب، والثقوب

 بشكل يقلق وما، النفايات من جدا خطريا صنفا احلادة األدوات تعترب -املرض ونقل لإلصابة -املضاعف

 ومتثل .الفريوسية الدم إصابات مثل اجللد، حتت املسبب العامل بإدخال تنتقل قد اليت العدوى هو رئيسي

 ما غالباً  أل�ا خطرة األخص على وهي احلادة األدوات نفايات فئة من هاماً  جزءاً  اجللد حتت املستخدمة اإلبر

  .املرضى بدم ملوثة تكون

  :لصيدالنيةوا الكيميائية النفايات من المخاطر -2

 وهي ،خطرة الصحية الرعاية مؤسسات يف املستخدمة الصيدالنية واملواد الكيماويات من ثريك تعترب     

 يتم عندما ربكأ مياتك على العثور يتم قدلكن و  الصحية، الرعاية نفايات يف صغرية بكميات ةً عاد موجودة

 قد تسبب املواد هذهو  ،الصالحية املنتهية أو افيه املرغوب غري الصيدالنية واملواد الكيماويات من التخلص

 املادة امتصاص نتيجة التسمم ويكون .قاحلرو  ذلك يف مبا واإلصابات املزمن، أو احلاد بالتعرض إما التسمم

  .االبتالع أو االستنشاق خالل من أو املخاطية األغشية أو اجللد خالل من أو الصيدالنية املادة أو الكيميائية

 ما وغالباً  بريةك بكميات تستخدم فهي، ا�موعة هذه أعضاء أهم من خاص بشكل املطهرة املواد وتعترب     

كما . الّسمية عالية ثانوية باتمرك تشكيل إمكانية لديهاو  التفاعل شديدة الكيماويات وهذه ،لالتآك تسبب

 احلرق مثل ايفالك غري للتخلص نتيجة تلوثالو  حريق حدوث إمكانيةك خرىأ اطرخم تشتمل أن كنمي

   .والدفن

  :للجينات السامة النفايات من المخاطر -3

 السامة النفايات من التخلص أو مناولة عن املسؤولني الصحية الرعاية عمال على املخاطر شدة إن     

 التعرض حيدث أن وميكن. هلا التعرض وزمن ومدى نفسها املادة بسمة تتعلق عوامل بعدة تتأثر للجينات،

 والطرق ،خاصة وكيماويات بعقاقري املعاجلة أو اإلعداد أثناء الصحية الرعاية جمال يف للجينات لسامةا للمواد

 صدفة ملوث لطعام واالبتالع اجللد، خالل من واالمتصاص الرذاذ أو الغبار استنشاق هي للتعرض الرئيسية
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 االتصال خالل من التعرض ثحيد أن ميكن كما النفايات، أو الكيماويات أو للخاليا السامة بالعقاقري

   .الكيميائي للعالج اخلاضعني للمرضى واإلفرازات اجلسدية بالسوائل املباشر

  :المشعة النفايات من المخاطر -4

 املشعة النفايات وألن .هلا التعرض ومدى املشعة املادة بنوع املشعة النفايات تسببه الذي املرض نوع حيدد     

 عالية املصادر تداولف . اجلينية املادة على تؤثر قد فإ�ا للجينات، سامة نيةالصيدال النفايات ببعض أسوة

 مثل جدا شديدة إصابات يسبب قد التشخيصية، األجهزة من املغلفة املصادر بعض مثل اإلشعاعي، النشاط

 اإلشعاعي النشاط قليلة النفايات خاطرمل أما بالنسبة .اجلسم من أجزاء برت ضرورة حيتم مما األنسجة تدمري

 ،النفايات هذه لتخزين املناسبتني غري املدة أو الطريقة أو للعبوات اخلارجية األسطح تلوث عن تنشأ أن ميكن

 النشاط هذا ملثل املعرضني التنظيف عمالأ أو النفايات مناولة أو الصحية الرعاية جمال يف العاملني مجيع ويعترب

 .خطر يف اإلشعاعي

 :الجمهور حساسية -5

 فإن ،النامجة عن النفايات الصحية جبميع أنواعها الصحية املخاطر من اخلوف عن متاماً  وبعيد منفصل بشكل

 فكرة قبول ظرف أي حتت ميكن وال ،ةالتشرحيي النفايات منظر لتأثري بالنسبة جداً  حساس الشعب عامة

ضارات اإلنسانية ترفض رفضا ، وكل احلمثال النفايات مكبات يف التشرحيية النفايات من املالئم غري التخلص

 تفرض ،آسيا يف خصوصاً الثقافات  بعض ففيباتا رمي أعضاء وبقايا بشرية من العمليات مع النفايات، 

 و .راملقاب يف لتدفن جداً  صغرية توابيت يف املريض أسرة إىل البشري اجلسم أعضاء تعاد بأن الدينية املعتقدات

  .املقابر يف اجلسم أجزاء دفن أيضاً اإلسالمية  ثقافتنا تفرض عام بشكل

  الرعاية الصحيةخدمات التأثيرات السلبية لنفايات  : المطلب الثاني

 :ةالحاد واألدوات المعدية النفايات تأثيرات -1

 على والقائمون اآلخرون املستشفى عمال وكذا -املمرضون وخصوصاً  -الصحية الرعاية يف العاملون عتربي     

 اليت اإلصابات خالل مندوى، الع من بالغ خطر يف الصحية الرعاية مؤسسات خارج النفايات إدارة تشغيل

 اإلصابة ومعدل. واليت حتتوي على كميات كبرية متنوعة من ميكروبات املرض ،امللوثة احلادة األدوات تسببها

  :1وتتمثل هذه اإلصابات يف اآليت ،عامل 1000 لكل إصابة 20 إىل 10 من يرتاوح السنوي

  اجلهاز التناسلي الناجتة من النفايات أو العينات امللوثة باإلفرازات التناسلية للمرضى؛ أمراض - 

أمراض السل واحلصبة نتيجة االلتماس املباشر وغري املباشر مع النفايات امللوثة باإلفرازات الرئوية للمرضى  - 

  ولعا�م احملتوية على امليكروبات والفريوسات؛/أو

                                                 
  .289.مرجع سابق، ص: سعد علي العنزي)  1
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وبعض الديدان املعوية املوجودة يف  ،جتة من التعامل مع بكترييا السلمونيال والشقيالااللتهابات املعوية النا - 

  النفايات الطبية امللوثة برباز وقيء املرضى؛

  التهابات السحايا بسبب التعرض ملواد ملوثة بسائل احلبل الشوكي؛ - 

املوجودة )streptococcus  spp(التهابات اجللد الناشئة بسبب التعرض ألنواع من البكترييا اجللدية - 

أو حالة اإلصابة , بالنفايات الصحية، مثل القطن والشاش امللوث بصديد جروح املرضى بعد رعايتهم

تعفن الدم وفطريات ) septicaemia(باجلمرة اخلبيثة، وكذلك احلال يف بكترييا تعفن الدم

)candidaemia.(  

 B(الوبائي الكبد التهاب وفريوسات(HIV)ة املناع نقص بفريوس العدوى خبصوصخاص  اهتمام وهناك     

G ,D,C,(، من الصحية، الرعاية نفايات طريق عن تنتقل الفريوسات هذه أن على قوي دليل يوجد حيث 

، خاصة وأنه تنتج يف أحناء العامل سنويا حوايل البشري بالدم امللوثة احملاقن إبر حتدثها اليت اإلصابات خالل

باجلروح والعدوى، وباألخص عند إعادة  ة حدوث أخطار عديدة كاإلصابمليار حقنة، قد تؤدي إىل 12

إصابة سنويا حتدث بالتهابات الكبد الفريوسي ) 160000-80000(استعماهلا دون تعقيم، فهناك حوايل 

 أطول ملدة حياً  يظلأن  على قادر الفريوس هذابسبب إعادة استعمال احلقن دون تعقيم، و ) B,C(من نوع 

  . قص املناعةن فريوس من

 عن أمثلةفيه مبينة  .الطبية النفايات عن للكوجنرس تقريراً  البيئة حلماية املتحدة الواليات وكالة أعدت وقد      

 األدوات عن الناجتة لإلصابات السنوية واملعدالت الصحية، الرعاية التعرض لنفايات يسببها اليت العدوى

املستشفيات وهذا ما يبينه اجلدول  وخارج داخل يف الصحية يةالرعا ملوظفي الطبية، النفايات يف احلادة

   .على التوايل) 08(واجلدول رقم ) 07(رقم
  

  

 
 
 

 الدقيقة والكائنات الصحية الرعاية التعرض لنفايات يسببها التي العدوى على أمثلة): 07(جدول رقم

  االنتقال ووسائل المسببة،
  

  وسائل انتقال العدوى  بة لهاأمثلة على الكائنات الدقيقة المسب  العدوى

و الضمة  مثل الساملونيال  والشغال، األمعائيةالبكترييا   العدوى املعوية

  الكولريية، و الديدان الطفيلية  

  أو القيء/ الرباز و 
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  افراز الشهيق واللعاب  املتفطرة السلية، و فريوس احلصبة، البكترييا العقدية الرئوية   عدوى جهاز التنفسي

  افرازات العني  الفريوسة اهلربسية  لعيونعدوى ا

  افرازات اجلهاز التناسلي  النيسريية البنية، الفريوسة اهلربسية  عدوى اجلهاز التناسلي

  القيح  اجلراثيم العقدية  عدوى اجللد 

  افرازات اجللد  جراثيم اجلمرية العصوية  اجلمرة اخلبيثة

  عيالسائل النخا  النيسرية السحائية   التهاب السحايا

فقد املناعة املكتسب 

  )االيدز(

  الدم واالفرازات اجلنسية  )HIV(فريوس العوز املناعي البشري 

مجيع املنتجات واالفرازات   يبوال ، ماربورغ  إفريوسات جونني، السا ،   يات النزيفيةاحلمُ 

  الدموية 

  الدم  اجلراثيم العنقودية   االنتان الدموي

 اجلراثيم العنقودية الذهبية، م العنقودية املخثرة السالبة،اجلراثي  )جترمث الدم(بكتريمييا 

اجلراثيم و املكورة املعوية، الكليبسيلة،  أمعائية،جراثيم 

  العقدية  

  الدم

  الدم  املبيضة البيضاء   املبيضات يف الدم 

فريوس التهاب الكبد 

A 

  الرباز  ) A(فريوس التهاب الكبد 

التهاب الكبد 

)B ,C(  

  الدم و سوائل اجلسم  )B ,C(الكبد  فريوسات التهاب
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، المتوسط، عمان شرقلل اإلقليمي الصحية، المكتب الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة :تقرير منظمة الصحة العالمية: المصدر

  .19.، ص2006، األردن
  

ت الصحية دول نلمس عدد كبري من األمثلة للعدوى واليت تتسبب فيها نفايات اخلدمامن خالل اجل     

 لنقل املألوفة الوسائل من تعترب اجلسم اليت سوائل وذلك عن طريق الكائنات الدقيقة اليت تنتقل بواسطة

  .املمرضات

 عن الناتج B (HBV) الفريوسي الكبد التهاب لعدوى السنوي العدد )08(كما وينب اجلدول رقم       

  .النفايات ةإدار  وعمال الطيب الكادر بني احلادة األدوات من اجلروح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من المهنية اإلصابات بسبب) HBV(يفيروسال التهاب الكبد عدوىل السنوي العدد): 08(جدول رقم

  .2001)األمريكية المتحدة الواليات( الحادة األدوات
   

العدد السنوي لألشخاص   الفئة المهنية

المصابين بالجروح من األدوات 

  الحادة

دوى إلصابات الع السنوي العدد

الناتجة عن (HBV) بفيروس

  اإلصابة

  :املمرضون

  يف املستشفى - 

  
  

17700- 22200  

  
  

56- 96  
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  45 -26  48000 -28000  خارج املستشفى - 

  15 -2  7500 -800  عاملو املخترب يف املستشفى

  91 -23  45300 -11700  عمال النظافة يف املستشفى 

  24  12200  فنيو املستشفى 

 األسنان يف وأطباء األطباء

  املستشفى

100- 400  <1  

  3 -1  1700 -500  األطباء خارج املستشفى

  1>  300 -100  أطباء األسنان خارج املستشفى

مساعدو أطباء األسنان خارج 

  املستشفى

2600- 3900  5- 8  

خارج (الطوارئ الطبيةموظفو 

  )املستشفى

12000  24  

  15 -1  7300 -500  )خارج املستشفى(عمال النفايات 
  

، المتوسـط، عمـان شـرقلل اإلقليمـي الصـحية، المكتـب الرعايـة لنفايـات أنشـطة اآلمنـة اإلدارة :تقريـر منظمـة الصـحة العالميـة :المصـدر

  .23.ص، 2006، األردن
    

ما يالحظ من خالل اجلدول أن أغلب األشخاص املعرضني خلطر اإلصابة باجلروح من األدوات احلادة      

هم بالدرجة األوىل املمرضون سواء داخل أو خارج  الفريوسي لكبدا التهاب بعدوىوباألخص اإلصابة 

 بعدوى لإلصابة السنوي العدد إذ أن .املستشفى وعمال النظافة وفنيو املستشفى وموظفو الطوارئ الطبية

 الصحية الرعاية لنفايات التعرض نتيجة األمريكية املتحدة الواليات يف (HBV)الفريوسي الكبد التهاب

 162من بني إمجايل عدد اإلصابات �ذا الفريوس واليت تقدر ب 280- 153 بني يرتاوح ابقةللفئات الس

   .حالة 300000 البالغ السنوي الكلي ا�موع من 321و

  )B,C(يبني نسبة اخلطر للعدوى بفريوس نقص املناعة والتهاب الكبد الفريوسي) 09(واجلدول رقم      
  

  الجلدية تحت باإلبر خزالو  بعد العدوى خطر): 09(جدول رقم 
  

  خطر العدوى  العدوى

  0.3%  (HIV)فريوس نقص املناعة

  B 3%التهاب الكبد الفريوسي

  C  3- 5%التهاب الكبد الفريوسي
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، المتوسط، عمان شرقلل اإلقليمي الصحية، المكتب الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة :تقرير منظمة الصحة العالمية: المصدر

  .23.، ص2006، األردن
  

أعلى منها بالنسبة   Cما يالحظ يف اجلدول أعاله أن نسبة خطر العدوى بالتهاب الكبد الفريوسي     

   .)%5- 3(واليت تقدر ب) HIV(فريوس نقص املناعة و Bاللتهاب الكبد الفريوسي 

 على عدة ابيعألس حياً  يبقى أن ويستطيع اجلاف اهلواء يف مستدميا Bالكبد  التهاب فريوس ويعترب     

 املطهرات التعرض لبعض عند حياً  يبقى أن وميكنه قصرية، لفرتة املغلي التعرض للماء يقاوم أنه كما السطح،

 املنظمة وجدت ولقد. م ◌ْ 60 حرارة درجة يف ساعات 10 لغاية حياً ويبقى  ،% 70برتكيز واإليثانول

 يف أسبوع ملدة حية تظل أن ميكنها الكبد التهاب من فريوس معدية جرعة أن الطبية النفايات ألحباث اليابانية

، بكثري منه مقاومة أقل  (HIV)املناعة  نقص فريوس وباملقارنة  فإن، جلدية حتت إبرة داخل علقت دم قطرة

 يف فقط أيام 7-3 وملدة ،% 70  يزكبرت  إليثانولل التعرض عند دقيقة 15 من ألكثر حياً  يبقى ال فهو

 .1م ◌ْ 56 عند خامالً  ويكون اجلو حرارة درجة

السابقة  األرقامالنسب و  على واعتماداً (HBV) الفريوسي وبناء على اخلاصيات اخلطرة اللتهاب الكبد     

 مناولة جمال يف العاملة الكوادر مجيع حتصني يتم بأن يوصى، )B,C (الفريوسي الكبد بالتهاب اخلاصة

 C. الفريوسي الكبد التهاب ضد لقاح يوجد ال  خاصة وأنه ضاملر  هذا ضد الصحية الرعاية نفايات

والذي تسببه النفايات  ،إن هذه األرقام إن دلت فهي تدل على درجة خطورة هذا النوع من العدوى     

 املرضى والعامة بالدرجة الثانية، سواء على العاملني باملؤسسات الصحية بالدرجة األوىل وعلى ،املعدية واحلادة

 دقة أقل يكون الوضع أين  ،الدول الناميةك بغريها من الدول إذا ما قورنت قل وقعاأوهذه األرقام قد تكون 

ففي مصر يبلغ ناتج خملفات املستشفيات حوايل  .للنفايات املعرضني املوظفني وتدريب وصرامة  يف مراقبة

راض سنة، وهذه املخلفات خطرة وملوثة للبيئة وناقلة لألم/طن 15000كمخلفات خطرة أي حوايل   20%

وأكثر األشخاص عرضة هلا هم األطباء وموظفي املستشفيات واملرضى، وذلك لعدم االلتزام األكرب . القاتلة

  . 2ملؤسسات اخلدمات الصحية بالنظام السليم إلدارة هذه النفايات، سواء داخل أو خارج هذه املؤسسات

 :والصيدالنية الكيميائية النفايات تأثيرات -2

النفايات الكيميائية واملواد الصيدالنية املستعملة باملؤسسات الصحية، ضمن مصادر العديد من  تعد     

  :نظرا لطبيعتها السمية فهي يف األغلب تسبب ما يلي. األضرار اليت تؤثر يف العاملني والبيئة احمليطة

  اإلصابة بالسرطان والطفرات باخلاليا البشرية واألحياء الربية؛ - 

                                                 
  .24.الصحية، مرجع سابق، ص الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة إلدارةا :تقرير منظمة الصحة العاملية)  1
  .52.، ص2009إنظاف البيئة، شركة ناس للطباعة، القاهرة، مصر، : زكريا طاحون)  2
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م قد تسبب التسمم عند التعرض هلا بكميات كبرية ويف مدة زمنية قصرية أو عند مواد التطهري والتعقي - 

  التعرض هلا بكميات قليلة ملدة زمنية طويلة؛

بعض املخلفات الصيدالنية هلا آثار مدمرة للنظم البيئية الطبيعية، مثل بقايا خملفات األدوية من املضادات  - 

السرطانية واليت هلا القدرة على قتل األحياء الدقيقة املوجودة  احليوية واألدوية املستخدمة لعالج األمراض

  ؛1والضرورية لتلك النظم

نظرا للصفات املميزة للنفايات الكيميائية اخلطرة أال وهي سرعة االلتهاب وسرعة التفاعل فهي قابلة  - 

  .لالنفجار

 مواد مالمسة تيجةكن حتدث أن ميكن اهلوائية للمسالك املخاطية األغشية أو اجللد أو العيون إصابات  - 

 ).ىاألخر  املتطايرة واملواد الفورمالدهيد (مثل التفاعل سريعة أو الةأك أو االلتهاب سريعة

 على سةمعاك تأثريات تعطي أن الصحي الصرف نظام يف تطرح اليت الكيميائية املواد ملتبقيات وميكن     

 ، ومناملستقبلة للمياه الطبيعية البيئية األنظمة على سامة تأثريات أو البيولوجية ا�اري معاجلة حمطة تشغيل

 حيوية مضادات على حتتوي أن ميكن واليت الصيدالنية، املواد متبقيات من مشا�ة لمشاك حتدث أن املمكن

  .واملطهرات واملعقمات، ومشتقاته، والفينوالت الزئبق، مثل ثقيلة ومعادن أخرى، وعقاقري

  :للجينات سامةال النفايات تأثيرات -3

التعرض لألدوية املستعملة للعالجات الكيميائية لألمراض السرطانية عند حتضريها، أو إعطائها يسبب      

ل وذلك ملقدرة تلك املواد على قت رارا مجة للعاملني با�ال الصحي،للمرضى أو تصريفها والتخلص منها، أض

  .2أو إحداث تشوهات �ااخلاليا البشرية، 

أن مسية األدوية املستعملة يف العالج الكيميائي عالية جدا، ومعظمها يؤثر يف احلامض النووي  كما      

 من ثريللخاليا، وأثبتت التجارب مقدرة تلك املواد يف تكوين أورام سرطانية وطفرات غريبة، كما أن الك

 ،العني أو اجللد مع ملباشرا التالمس بعد ضارة موضعية تأثريات وهلا جداً  مهيجة للخاليا السامة العقاقري

  .اجللد والتهاب والصداع والغثيان الدوخة أيضاً  تسبب أن وميكن

تعتمد خطورة وشدة  األمراض املسببة من جراء التعرض للنفايات الطبية  :المشعة النفايات تأثيرات -4

 والدوخة لصداعا مثل املشعة، على نوع وكمية األشعة اليت يتعرض هلا املرضى، حبيث تندرج بني أعراض بسيطة

  .كالتأثري على احملتوى اجليين الوراثي خلالياهم  خطورة ثرأك لمشاك إىل والقيء،

 واملرتبط ،السكان عامة على املسرطن التأثري عن واحدة حالة وتوثيق حتليل مت 1988عام  الربازيل فيف     

 عالج مصدر القدمي مقره يف ترك عاعياإلش للعالج معهد انتقل فعندما، املشعة املستشفى لنفايات بالتعرض

                                                 
موارد ، التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للإدارة املخلفات الطبية وآثارها البيئية إشارة إىل حالة اجلزائر، حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل :عدمان مريزقبراق حممد، )  1

  .320.، ص2008والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر،  ، دار اهلدى للطباعة والنشر)2008-04-07/08(سطيف، اجلزائر، املتاحة، جامعة فرحات عباس، 
  .320.، صاملرجع نفسه )  2
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 وكنتيجة منزله إىل املصدر هذا بأخذ املباين، هذه دخول من متكن قد كان شخص وقام. مغلق إشعاعي

  .1خطرية صحية مشاكل من عاىن أو العديد مات هؤالء ومن املشع، للمصدر شخصاً  249 تعرض مت لذلك

  .19782واجلزائر عام  1962سابقة عام  كما وسجلت حاالت مشا�ة باملكسيك يف مرحلة     

 نفايات تأثري عن فيها موثوق متاحة علمية بيانات وجدت الاملسجلة، فإنه  ادثو احل هذه عن ومبعزل     

 املشعة الصحية الرعاية لنفايات التعرض من ثريةك حاالت هناك تكون أن احملتمل ومن ،املشعة املستشفى

 لإلشعاعات بالتعرض تتعلق واليت فقط املسجلة احلوادث إن. توثيقها يتم مل هلا املصاحبة الصحية لكواملشا 

 املالئمة غري املناولة أو س،كإ أشعة ألجهزة آمن غري تشغيل عن نتجت الصحية، الرعاية نكأما  يف املؤينة

  .اإلشعاعي العالج يف الكايف غري التحكم أو اإلشعاعي، العالج حملاليل

  :الصحية على البيئة بعد التخلص منهاتأثيرات نفايات الرعاية  -5

 مصادر يف سواء سليمة بطريقة معها التعامل وعدم الطبيعية، البيئة يف نفايات الرعاية الصحية انتشار إن     

 األضرار إىل فباإلضافة .جسيمة وبيئية صحية أضرار إىل يؤدي منها، والتخلص ونقلها مجعها أثناء أو إنتاجها

 غري والبيئية الصحية واألضرار املخاطر من باشرة واليت حتدثنا عنها سلفا فهناك العديدامل الصحية واملخاطر

  : اآليت يف تلخيصها ميكن اليت املباشرة

  منها التخلص العامة أو املرامي تيجة للرمي العشوائي للنفايات يفن :والسطحية اجلوفية واملياه الرتبة تلوث - 

مثل الطمر والتخزين يف مستجمعات أرضية واحلق يف آبار عميقة   ،كاليفباألساليب التقليدية املنخفضة الت

الذي يعترب من أكرب أماكن الطمر يف العامل للنفايات  ،كما هو احلال يف جممع كالرك فورك يف والية مونتانا

ان الطمر يؤدي إىل تلويث الرتبة واملياه اجلوفية والبيئة، نتيجة لتسرب هذه النفايات اخلطرة من مك. اخلطرة

وهذا ما حدث لسكان مدينة ميناماتا اليت أصيب آالف من سكا�ا باضطرابات عصبية،  عندما أكلوا 

  . 3األمساك اليت أصا�ا التلوث نتيجة إلقاء النفايات اخلطرة يف البحر

 ويةكيما ومواد صيدالنية نفايات ذلك الحتوائها على خطرة،نفايات خدمات الرعاية الصحية فكثري من      

 على حتتوي الصحية املنشآت من العادمة املياه كما أن. الثقيلة باملعادن مللوثةا *احلمأة أو احلرق خملفات أو

 الثقيلة العناصر مشكلة تكمن وهنا ،فالصر  شبكات إىل صرفها يتم اليت الكيماوية املواد من كبرية كميات

 استخدامات من يقيد مما الصحي الصرف معاجلة طاتحم يف الناجتة احلمأة تلوث واليت الزئبق والكادميوم مثل

   .4الزراعية األغراض يف احلمأة هذه

                                                 
  .24.الصحية، مرجع سابق، ص الرعاية ت أنشطةلنفايا اآلمنة اإلدارة :تقرير منظمة الصحة العاملية) )  1
  .291.مرجع سابق، ص: سعد علي العنزي)  2
  .238.، ص2001الدار العلمية الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،عمان، األردن، ,اإلدارة والبيئة والسياسة العامة: كامل حممد املغريب)  3

  .األخرى املياه جممعات أو القنوات قاع على ترتسب أو املعاجلة، أثناء العادمة املياه أو املياه مثل السوائل عن تنفصل اليت اكمةاملرت  الصلبة املواد : احلمأة* 
  .171.ص املغربية، اململكة ،  الرباط، والبيئة واملاء الوطين الرتاب إعداد وزارة، النفايات إدارة ميدان يف املغربية التجربة:  عبدالقادر اجعري ) 4
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 احملارق مثل خمتلفة مصادر من املنبعثة السامة أو الضارة واألخبرة والغبار والدخان بالغازات اهلواء تلوث - 

كله من نسبة عالية من االعتيادية غري اخلطرة وما تش خدمات الرعاية الصحيةنفايات ، فالنفايات ومدافن

فإ�ا تنتج كميات كبرية من غازات الكربون   حية عند التخلص منها وذلك حبرقها،جممل نفايات الرعاية الص

فغاز أول أكسيد الكربون قدرته على اإلحتاد �يموجلوبني الدم  )CO2,CO(كأول وثاين أكسيد الكربون

 تقل نسبة األكسجني الواصلة للمخ مما يؤدي إىل مرة، وبالتايل 300حبوايل  (O2)تفوق قدرة األكسيجني 

وهناك أيضا اجلزيئات الدقيقة، واهليدروكربونات، وأكاسيد الكربيت وغريها من . خماطر عدة على الصحة العامة

  .1املواد األخرى امللوثة والضارة باهلواء 

كاحلقن  اخلطرة ية الصحيةخدمات الرعافايات عملية احلرق غري املناسب لبعض نأما عند القيام ب     

الذي أو البالستيك    polymersواملصنوعة من البوليمرات ،والقفازات واألنابيب اليت تستخدم يف نقل الدم

 السامة واملواد فإنه تنتج عدد من الغازات، 2يتميز بقوة حتمله للتغريات الفيزيائية ومقاومته لألمحاض والقلويات

   .ومسببا ألمراض خبيثة كالسرطان ليت يعترب وجودها يف اجلو خطرا جداوا) dioxins(الديوكسني  كمادة 

 والبيئة املدن ومجالية منظر وتشويه البصري، للتلوث امصدرً خدمات الرعاية الصحية  نفايات متثل كما      

 والقوارض كالصراصري األمراض لونوا ق الذباب توالدو  ،زعجةوامل الكريهة الروائح انتشار�ا من خالل   احمليطة

 التعامل مشكالت بشأن املتحدة األمم هليئة تقرير حسبف .معدية أمراض من تسببه وما الضالة يواناتواحل

 تلك مستشفيات يف املوجودة املرضية احلاالت من  90 % من أكثر النامية بالدول الصلبة النفايات مع

 تربية مت إذا أنه إذ، وغريها والصراصري لفئرانوا والطفيليات احلشرات طريق عن امليكروبات انتقال سببها الدول

 191إىل يصل الزوج هذا نسل فإن أشهر 6 وملدة مارس شهر من بداية قمامة على الذباب من واحد زوج

 ميكروب ماليني 6 حنو حتمل أن ميكنها ذبابة وكل والنمو، للتكاثر املثلى الظروفذبابة حالة توفر  بليون

 هذا نسل فإن سنوات 3 ملدة على النفايات يتغذى الفئران من زوج ترك مت اوإذ مرض، 42 لإلنسان وتنقل

 .3فأر مليون 5,6 إىل سنوات مخس وبعد فأر مليون 3,5 إىل يصل الزوج

 جلمع البلديات تتكبدها اليت الباهظة املالية األعباء عن النامجة االقتصادية اخلسائر إىل باإلضافةهذا      

 جممل تسببها اليت واألوبئة األمراض وعالج الصحية الرعاية وتكاليف منها، والتخلص وفرزها ونقلها النفايات

 والقوارض احلشرات مكافحة وتكاليف ،بصفة خاصة خدمات الرعاية الصحيةنفايات بصفة عامة و  النفايات

 واملعامل باملباين تلحق اليت األضرار وتقومي ومعاجلة هلا، مأوى العشوائية املطارح من تتخذ اليت الضالة واحليوانات

 خام كمواد النفايات استغالل وعدم الطبيعية املوارد افاستنز  عن النامجة اخلسائر وذاك هذا وفوق ،األثرية

  .اتدويره أو استخدامها بإعادة

                                                 
  . 74 - 73.ص -، ص2000مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر،  -السلوكيات اخلاطئة وكيفية مواجهتها -تلوث البيئة: حسن أمحد شحاتة)  1

  .111.، مصر، ص2000امللوثات الكيميائية للبيئة، دار الفجر للنشر والتوزيع،  الطبعة األوىل، : مجال عويس السيد)  2
  .28.، ص2003 مصر، القاهرة، ،للكتاب العربية الدار مكتبة ،والسائلة الصلبة واملخلفات القمامة من االستفادة طرق :اءوطأرن السيد حممد)  3
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  .الدولية االهتمامات واالتفاقيات :المبحث الثالث

اع رقعة واتس بشكل خاص نفايات خدمات الرعاية الصحيةالنفايات بشكل عام و نظرا لتفاقم خماطر      

الطرق يف  للبحث نظمات الدوليةاهليئات وامل اماهتم آثارها السلبية لتشمل النظام البيئي، استدعى هذا األخري

معاهدات  وأبرمتبرامج  أتوأنشواملخلفات اخلطرة ،  يةيائالكيمالنفايات اخلطرة  ومنها املواد  إلدارة اآلمنة

 أ�اوتقييم املخاطر الناجتة عنها  ورصدها وتبادل املعلومات بش ،فاقيات دولية لتنظيم تداوهلا وجتار�ا ونقلهاوات

خطورة  قلأ  لتداوهلا واحلد من خماطرها والبحث عن بدائل آمنة أساليب إىل، وجتري حبوث مستمرة للتوصل 

  .نهام اآلمنوالتخلص  

ئية اخلطرة مياقوائم باملواد الكي إلعداد ،UNEP املتحدة األممية برنامج اتفاق ومن بني هذه االتفاقيات      

ومنظمة العمل الدولية    UNEPاملتحدة   األممامج ناتفاقية التعاون املشرتك  بني بر  وكذالك. وخصائصها

ILO    ومنظمة الصحة العامليةWHO،   بازلوكذالك اتفاقية  .يةئنسب الطرق لتداول املواد الكيمياألبحث 

 األجندةوخصصت  .يف نقل املخلفات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منهاللتحكم  1989مارس عام 22يف 
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السليمة  اإلدارةفصال كامال عن يف ريو دي جانريو بالربازيل  1992عام  األرض ملؤمتر قمة)  21( 

قعت دول كثرية وخاصة  د و قو ، للنفايات السليم البيئي التسيري تدرسمن بني ثالثة فصول للمخلفات اخلطرة 

تفاقية ا أهداف أهمحد أوكان  .أراضيهاالدول النامية ضحية العمليات غري الشرعية لدفن النفايات اخلطرة يف 

ثريا خطريا ، كما تنص أر على البيئة  والصحة العامة  تتؤث أنبازل  هو وقف مثل هذه املمارسات  اليت  ميكن 

       .إجرامية عمل ري اخلطاالجتار غري الشرعي يف املخلفات  أناالتفاقية على 

  .1998 سنة اتفاقية روتردام: المطلب األول

و  ،خلطرة يف  التجارة العامليةاملسبقة للكيمياويات ا املستنريةاملوافقة   باسمتتضمن هذه االتفاقية نظاما يعرف 

 ،إليهكافة املعلومات  عن املواد الكيميائية  قبل شحنها  البلد املستورد  للكيمياويات ب إحاطةتطلب االتفاقية ت

البلدان  املشرتكة حباالت  بإخطارالسجل الدويل للمواد الكيميائية السامة    يقوم، وبعد موافقته على استريادها

ذه �تتخذ يف التجارة  أناليت جيب  اإلجراءات أنم املشورة  والتدريب  بشداحلظر يف الكيمياويات ، ويق

 .تسمح باستريادها أوكانت ترغب يف  حظر املواد الكيميائية  املعنية   إذاعندئذ تقرر البلدان ما  ،الكيمياويات

املتحدة   لألمموالزراعة التابعة   األغذيةهذا هناك عدد من التوجيهات اليت صدرت  عن منظمة  إىل باإلضافة

يات يف بيئة العمل صادرة عن منظمة العمل للتعرض للكيمياو   إرشادية ريتداول املبيدات ومعاي أنبش

     .1الدولية

     . 2001 اتفاقية ستوكهولم  عام :المطلب الثاني

مت التوقيع على اتفاقية ستوكهومل للملوثات العضوية الثابتة، وهي املركبات الكيميائية العضوية اليت تقاوم التحلل 

املختلفة، وتقضي االتفاقية بالعمل على وقف   بيئيةنظم الوترتاكم يف البيئة وتنقل  عرب احلدود لتستقر يف ال

) الصحية  لألغراضبعض الدول  ها يفاستخدام يت مت تقييدت ال.د. باستثناء مادة  د( لآلفاتمبيدات   إنتاج

( واستخدام  مركبني  صناعيني مها اهلكساكلوروبنزين وثنائيات الفنيل املتعددة الكلور  إنتاج، كذالك وقف 

PCBs  (،  والتحكم يف انبعاث جمموعة الديوكسينات والفيوران اليت تنتج بصورة ثانوية يف بعض

 ،بعض الكيمياويات واملبيدات وتبيض الورق نفايات عمليات حرق  يف وخاصة كمركبات ثانوية.العمليات

ويف  األلبان واملسار الرئيس للديوكسينات هو السلسلة الغذائية فالديوكسينات ترتاكم يف اللحوم ومنتجات

بتغريات يف وظائف الكبد   اإلصابة إىل للديوكسينات عن طريق الغذاء اإلنسانيؤدي تعرض و  ،األمساك

لغازات حمتوية  اإلنسانتعرض  إذا أما ،والضعف العام وهبوط يف جهاز املناعة واضطرابات يف اجلهاز العصيب

  .جلدية خطرية والوفاةتقيحات  إىللك يؤدي الديوكسينات يف بيئة العمل فان ذعلى 

                                                 
ادة املاجستري يف رسالة لنيل شهللنفايات الطبية اخلطرة يف مستشفى دسلدورف اجلامعي يف أملانيا منوذجا لدراسة احلالة، مقوما ت اإلدارة البيئية : سكفان عكيد حممد علي)  1

قضايا البيئة يف : عصام احلناوي: نقال عن.33. ت، ص.، ال، كوبنهاجن، الدمناركاألكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك قسم إدارة البيئة، كلية اإلدارة واالقتصاد، العلوم البيئية، 

   .   176.، ص2004مئة سؤال وجواب، جملة البيئة والتنمية، الطبعة األوىل ،
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دقت اص أوستوكهومل حيز التنفيذ ،ولقد وقعت تدخل اتفاقية روتردام واتفاقية  مل 2003عام  أيلولحىت      

بينما  ،على اتفاقية روتردامالعربية املتحدة  واإلماراتوليبيا وعمان والسعودية  األردنمخس دول عربية هي 

1ستوكهوملفاقية العربية املتحدة على ات واإلماراتنان دقت ثالث دول عربية هي مصر ولباوصوقعت 
.   

  اتفاقية بازل والتحكم في نقل النفايات الخطرة:  المطلب الثالث

 األخرىنقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود عن املعاهدات الدولية  ختتلف اتفاقية بازل للتحكم يف

ما يسميه الرئيس  إل�اءهي صك قانوين  صارم  وإمناعامة للنوايا   ةإطاريكو�ا ليست اتفاقية   يفاليت  سبقتها، 

بدور حموري يف وضع اتفاقية بازل  ومت دمج عدد من املقرتحات   إفريقياوقد قامت  .الكيين  امربيالية النفايات

 داكار الوزاري يف مؤمتر أثريتيف االتفاقية  القضايا اليت  أدرجتكما . اليت تقدمت �ا دوهلا يف نص االتفاقية

واعتمدت اتفاقية بازل للتحكم يف نقل  م1989 النفايات اخلطرة الذي مت عقده يف يناير عامأن بشاإلفريقي 

شاركت يف  هدول 116م من قبل  1989مارس  عام   22النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود يف  

املتحدة للبيئة ومت عقده يف بازل  بدعوة من  األمممج اناملدير التنفيذي لرب  عقده إىلمؤمتر املفوضني الذي دعا 

 حكومة سويسرا
2

.   

  :3اتفاقية بازل إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة وتنحصر غايا�ا مبا يلي �دفو      

نظام رقابة على عمليات نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود، وقد وضعت االتفاقية العديد من األحكام وضع  - 

  على الدول األطراف لتنفيذ هذا النظام؛وااللتزامات 

  :تداول ومعاجلة ما يتم توليده من نفايات خطرة بطريقة متكاملة سليمة بيئيا، وذلك من خالل - 

 احلد األدىن عن طريق العمل على تطوير أساليب  إىلفض توليد املخلفات اخلطرة ضمان خ

  .اإلنتاج واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة

 وطنية للتخلص من املخلفات اخلطرةاملرافق الكافية داخل احلدود ال إجيادلى ضرورة العمل ع. 

  ضمان عدم تناول أية موضوعات خاصة بإدارة املخلفات اخلطرة ، سوى بواسطة األشخاص

 . ر�ا مع اختاذ تدابري منع التلوثاملسؤولني عن إدا

  :4من أهم قرارات اتفاقية بازل ما يليكان و      

   :النفايات الخطرة حضر استيراد -1

                                                 
  .33. املرجع نفسه، ص)  1
  .156 - 155. ص  - ، ص1992النفايات اخلطرة، الدار العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر، : أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد) 2
. ، ص2006لبنان،  بريوت،لدار العربية للعلوم، ا الطبعة األوىل، ا�لد الثاين، ، )لبعد البيئي(الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة :عصام الحناوي )3

385.  
  .162 - 161.ص - أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد، مرجع سابق، ص)  4
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طرف متعاقد التزاما   أيلكل دولة حق سيادي يف حظر استرياد النفايات اخلطرة وتفرض االتفاقية على      

بلد قام حبظر استرياد تلك النفايات   أي إىل أرضهنفايات خطرة  شحنة أيةمباشرا بكفالة عدم السماح مبغادرة 

  .مضمونة لتنفيذ احلظربازل طريقة ويعد نظام الرصد يف اتفاقية  

  : خفض توليد النفايات الخطرة-2

  أراضيهوالتخلص منها داخل   أدىنحد  إىليقع على عاتق كل بلد االلتزام خبفض توليد النفايات اخلطرة      

من الناحية  األسلمكان هذا النقل ميثل احلل   إذا إاليسمح بنقل النفايات اخلطرة عرب حدوده   أالوينبغي 

د التوليد  وتوافرها يف يف حالة  انعدام املرافق  الضرورية للتخلص من نوع معني من النفايات يف بل أية  البيئي

املستنرية املسبقة  صارم للغاية يقضي باملوافقة بإجراءوجيب على كل بلد من بلدي االسترياد التقيد . بلد  آخر

  لمن جانب البلد املستورد على النق

  :التقنية المساعدة -3

القدرة التقنية الالزمة ملعاجلة  إىل األحيانيف معظم  - والسيما  البلدان النامية -  ةفتقر بلدان كثري ت     

اتفاقية  أحكام، ومبوجب   آخرنفايات مستوردة من بلد  أمنفايات خاصة �ا  أكانتالنفايات اخلطرة  سواء 

ساعدة البلدان النامية يف املسائل التقنية  املتعلقة بازل يقع على كل بلد صناعي يكون طرفا متعاقدا  االلتزام  مب

، وعلى ذالك ف يف اتفاقية بازل  هذه املساعدةبلد نام طر  أيالنفايات اخلطرة  ومن مث سيتلقى  بإدارة

بلد يف تطوير التكنولوجيا الالزمة مبعاجلة  النفايات اخلاصة به حىت وان كان حظر استرياد  أيستجري مساعدة 

    . اخلطرةالنفايات 

على وضع إطار قانوين حيّد انتقال النفايات ) 1999 - 1989(فاالتفاقية ركزت يف عقدها األول       

 .ا ونظم التحكم بالنفايات اخلطرةاخلطرة عرب احلدود السياسية للدولة، وعلى وضع أسس اإلدارة السليمة بيئي

لى إجياد آليات لتطبيق بنودها من قبل تشدد االتفاقية ع) 2010 -2000(وخالل عقدها الثاين       

الدول األطراف وعلى الضبط القانوين هلذا التنفيذ، كما أ�ا تسعى لرتويج مفهوم منع إنتاج النفايات اخلطرة 

وميكن تلخيص أولويات االتفاقية للمرحلة املقبلة  . أو ختفيضها عند املصدر كأسلوب وقائي وسياسة استباقية

  :1كما يلي

  ؛م وأدوات استعمال التقنيات النظيفة واإلنتاج األنظفترويج مفاهي - 

 أقل مستوى ممكن؛ وانتقاهلا إىل ختفيض حركة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى - 

 ورصدها عامليا؛ للنفايات منع التهريب والعبور غري الشرعي - 

لنامية والدول اليت بناء القدرات املؤسساتية والفنية من خالل التدريب ونقل التكنولوجيا اىل الدول ا - 

 اقتصاديا�ا يف طور التحول؛

  .تأسيس ودعم املراكز اإلقليمية وحتت اإلقليمية التفاقية بازل حول العامل - 
                                                 

  .385.، مرجع سابق، ص)لبعد البيئي(الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة :عصام الحناوي ) 1
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  .لنفايات الخدمات الصحية الجزائري والقانوني التشريعي النظام :المبحث الرابع

 5املوافق1403  عام الثاين ربيع 22 يف املؤرخ 03- 83 اجلزائري رقم البيئة محاية قانون بروز منذ     

 على عملت واليت اجلزائري التشريع يف وجدت اليت والتشريعية القانونية الدعامة والذي يعترب ،1983فرباير

توالت بعد ذلك النصوص ، والتكفل �ا تسيريها آليات و شروط وكذا الصلبة للنفايات السلبية التأثريات حتديد

  :راسيم وقوانني وأوامر ومن أمههاالتشريعية من م

 املتعلق 2001ديسمرب سنة 12املوافق  1422رمضان عام  27املؤرخ يف  19 - 01قانون رقم ال - 

  .وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري

 2003جويلية سنة  19املوافق  1424مجادى األول عام  19املؤرخ يف  10 - 03قانون رقم ال - 

 .ار التنمية املستدامةاملتعلق حبماية البيئة يف إط

 2003ديسمرب سنة  9املوافق  1424شوال عام  15املؤرخ يف  478 -03املرسوم التنفيذي رقم  - 

 .العالجية النشاطات نفايات بتسيري املتعلق 

 : إىلباإلضافة 

   ومجع التنظيف لشروط احملدد 1984 ديسمرب 15 يف املؤرخ 378 - 84 رقم التنفيذي املرسوم - 

  .ومعاجلتها احلضرية الصلبة النفايات     
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 1998نوفمرب سنة  3املوافق  1419رجب  13املؤرخ يف  339 - 98املرسوم التنفيذي رقم  - 

 .وقائمتها املصنفة املنشآت بتنظيم املتعلق

  2003 سنة ديسمرب 9 املوافق 1424 شوال 15 يف املؤرخ  477 -03 رقم التنفيذي املرسوم - 

 .ومراجعته ونشره اخلاصة النفايات لتسيري الوطين ملخططا إعداد وإجراءات بكيفيات املتعلق

 سنة ديسمرب 14 املوافق 1425 عام القعدة ذي 02 يف املؤرخ 409  - 04 رقم التنفيذي املرسوم - 

 .اخلطرة اخلاصة النفايات نقل بكيفيات املتعلق 2004

 سنة ديسمرب 14 املوافق 1425 عام القعدة ذي 02 يف املؤرخ 410 -04رقم  التنفيذي املرسوم - 

 النفايات قبول وشروط النفايات معاجلة منشآت واستغالل لتهيئة العامة بالقواعد املتعلق 2004

 .املنشآت هذه مستوى على

 سنة سبتمرب 10 املوافق 1426 عام شعبان 06 يف املؤرخ 314 -05 رقم التنفيذي املرسوم - 

 .اخلاصة فاياتالن حائزي أو/و منتجي جتمعات اعتماد بكيفيات املتعلق 2005

 سنة سبتمرب 10 املوافق 1426 عام شعبان 06 يف املؤرخ 315 - 05 رقم التنفيذي املرسوم - 

 .اخلطرة اخلاصة بالنفايات التصريح بكيفيات املتعلق 2005

 2006 سنة فرباير 28 املوافق 1427 عام حمرم 29 يف املؤرخ 06 - 104 رقم التنفيذي املرسوم - 

 .اخلطرة اخلاصة النفايات ذلك يف امب النفايات لقائمة احملدد

 التشريعي النظام مكونات نعرض عمل كقاعدة عليها باعتمادناو املراسيم والقوانني واألوامر انطالقا من هاته و 

  :التالية النقاط وفق النصوص تلك حمتوى من انطالقاخدمات الرعاية الصحية  لنفايات والقانوين

 ؛لصحيةخدمات الرعاية ا نفايات منتج مسؤولية 

 ؛خدمات الرعاية الصحية نفايات ونقل وفرز مجع 

 خدمات الرعاية الصحية؛ نفايات معاجلة 

 خدمات الرعاية الصحية لنفايات املالية املعاجلة. 

  خدمات الرعاية الصحية نفايات منتج مسؤولية: المطلب األول

 األشخاص لطبيعة بسطه يف خدمات الرعاية الصحية نفايات منتجي مسؤولية حتديد يف القانون عمل يتمثل

 وصف مع العالجية، أنشطتهم ختلفها اليت النفايات ومفهوم طبيعة مبضمون املعنيني والطبيعيني املعنويني

 والتصرفات املسؤوليات حصر بغية وهذا بتسيريها، التشريع ومواد نصوص وفق يلتزمون اليت وأصنافها أنواعها

 القانونية النصوص يف مسطر ماهو جند ذلك على نصت اليت املواد نيب ومن ، واآلثار املخاطر وتقليل اخلاطئة

 .التالية

I- البيئة بحماية المتعلق 03 - 83  رقم القانون:  
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 أو مادة وكل االستعمال أو التحويل أو اإلنتاج عملية ختلفه ما " بأ�ا النفاية مفهوم تعطي 89: ةالماد-1

 ."صاحبه عنه لىخت أو أمهل منقول شيء كل أعم بصفة أو منتوج

 النفايات ينتج اعتباري أو طبيعي شخص كل على جيب" النفايات منتجي مسؤولية حتدد 90: المادة-2

 تدهورا تسبب أو احليوان أو النبات أو بالرتبة مضرة عواقب هلا تكون أن شأ�ا من ظروف يف ميلكها أو

 تضر قد أعم وبصفة وروائح، سحب إحداث أو ءاهلوا أو املياه تلويث أو الطبيعية واملناظر السياحية لألماكن

 " املذكورة العواقب باجتناب كفيلة ظروف يف إزالتها ضمان على يعمل أو يضمن أن والبيئة اإلنسان بصحة

 واجلمع الفرز يف تلك املسؤولية وتتمثل تنتجها، اليت النفايات إزالة على مسؤولة إذن الصحية فاملنشآت

 وكذا جديد، من استعماهلا ميكن اليت واملواد العناصر أو والتقاطها الطاقة السرتجاع يةالضرور  واملعاجلة والتخزين

  .أعاله املذكورة األضرار باجتناب كفيلة ظروف يف هلا املخصصة األوساط يف األخرى النفايات رمي أو إيداع

II- الحضرية الصلبة النفايات وجمع التنظيف بشروط المتعلق 378 -84 رقم التنفيذي المرسوم 

 :ومعالجتها

 مشرتكة بلدية هيئات بواسطة أو نفسه بتنظيم البلدي الشعيب ا�لس مسؤولية حتدد 03 :  و 02 المادة-1

 واحلجم النوع يف شا�ها وما املنزلية النفايات يف املتمثلة الصلبة احلضرية النفايات مجع على املصاحل بإحدى أو

 :مثل

 ؛العالج مراكز أو والعيادات املستشفيات رميهات اليت التعفن أو التشريح نفايات 

 ؛املساخل ترميها اليت النفايات 

 احليوانات جثث. 

 بني من االستشفائية املنشآت تنتجها اليت املنزلية النفايات تشبه اليت الصلبة النفايات تعترب 12: المادة-2

 .رفعها مسؤولية البلدية تتحمل اليت النفايات أصناف

 :يلي فيما املستشفيات على مسؤوليتها تقع اليت خدمات الرعاية الصحية نفايات دحتد 13: المادة-3

 ؛العفنة واملخلفات احليوانات وجثث التشريح نفايات 

 مثل أمراض يف تتسبب قد اليت اجلراثيم فيه تنمو وسط أو ملوثة مادة أو غذاء أو شيء أي 

 ؛للتعفن القابلة غري مللوثةا واألنسجة واجلبس الوحيد االستعمال ذات الطبية األدوات

 اجلثث تشريح عن النامجة والنفايات السائلة املواد. 

III-وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق  19 -01 رقم لقانونا:  

 كل" أ�ا على 378 - 84 املرسوم يف سابقه من دقة أكثر النفاية مبصطلح املقصود أعطت 03: المادة-1

 يقوم منقول وكل منتوج أو مادة كل أعم وبصفة االستعمال أو التحويل أو اإلنتاج لياتعم عن الناجتة البقايا

 النشاطات نفايات مفهوم إىل إضافة ،"بإزالته أو منه التخلص قصد أو منه بالتخلص احلائز أو املالك
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 الطب جمال يف جالعال أو الوقائي والعالج واملتابعة الفحص نشاطات عن الناجتة النفايات كل" بأ�ا العالجية

 ."والبيطري البشري

 نفايات ورتبت هامدة، ونفايات شا�ها وما منزلية خاصة، إىل النفايات ضمنها تصنف: 05 المادة-2

 :املادة يف وهذا اخلطرة اخلاصة النفايات صنف خانة ضمن العالجية النشاطات

خدمات  نفايات منتجي مسؤولية يدتأك مت أين اخلاصة، بالنفايات اخلاص الثاين الباب من 18: المادة-3

 مواصفا�ا خاص مرسوم ضمن بعد فيما حددت اليت الصحية ؤسساتامل عاتق علىالرعاية الصحية 

 .وأصنافها

 .هلا مرخص غري جهة أي إىل تسليمها من اخلطرة اخلاصة النفايات منتجي على متنع 19: المادة-4

 باملعلومات بالبيئة املكلف للوزير بالتصريح واخلاصة طرةاخل النفايات حائزو أو/و منتجو تلزم 21: المادة-5

 لتفادي واملتوقعة املتخذة العملية اإلجراءات وكذا النفايات هذه معاجلة وكيفية وخصائص كمية بطبيعة املتعلقة

 عاجلت واليت واملعدية السامة الرعاية الصحية نفايات منها تستثىن ال النفايات وهذه ممكن، قدر بأكرب إنتاجها

 هذا من 58 املادة يف مدونة مالية غرامة خمالفيها على رتب اإللزامية هذه وضمن الحقا، حمددة بكيفيات

 .القانون

IV- التغليف بنفايات المتعلق 372-02 رقم التنفيذي المرسوم:   

 من معتربة كميات ينتجون الرعاية الصحية نفايات ومنتجي الصحية املؤسسات كون 03: المادة-1

 حيازة حني عليهم املادة تفرض ثانية، مرة لالستعمال موجهة غري واليت استعماهلا يعاد ال اليت التغليف اتنفاي

 النظام يف ينخرطوا أو �ا للتكفل معتمدة ؤسساتم يكلفوا أو معاجلتها بأنفسهم يتولوا أن األغلفة هذه مثل

 املرسوم يف ومتويله وسريه وتنظيمه ئهإنشا اتكيفي حدد والذي والتثمني، والتدوير باالستعادة اخلاص العمومي

   .199- 04 رقم التنفيذي

V- الخطرة الخاصة بالنفايات التصريح بكيفيات المتعلق 315 - 05رقم التنفيذي المرسوم : 

  النفايات بتسيري املتعلق 19 -01 القانون من 58 و 21 املادتني ألحكام طبقا 03 :  و 02 المادة1 -

  تنص

 نفايات منها واليت واخلطرة اخلاصة النفايات تسيري إجراءات بكافة املتعلقة املعلومات كل أن على املادتني

 �اية بعد أشهر ثالث يتجاوز ال أجل يف ترسل الستمارة طبقا تتم واملعدية السامة الرعاية الصحية خدمات

 .بالبيئة املكلفة اإلدارة إىل للتصريح املعتربة السنة

VI- 2003 :فيفري في المؤرخ ةالصح قانون مشروع 

 ونقل مجع البيئة ومحاية العمومية الصحة على احملافظة �دف" بأنه يفرض املادة حمتوى : 127 المادة-1

 .املخصصة والتشريعات القوانني يف احملددة املعايري وفق تكون أن بد ال النفايات ومعاجلة
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 والكيمائية البيولوجية بالنفايات اخلاصة روفوالظ الشروط بأخذ ملزمة الصحية ؤسساتامل : 128 المادة-2

 .السامة والبقايا

VII- العالجية النشاطات نفايات تسيير بكيفيات المتعلق 478 -03 رقم التنفيذي المرسوم: 

  :ة وهيخدمات الرعاية الصحي نفايات بإنتاج املعنية الصحية املؤسسات تصف 02: المادة-1

 املؤسسات االستشفائية املتخصصة؛ 

 راكز االستشفائية اجلامعية؛امل 

 العيادات املتعددة اخلدمات والعيادات؛ 

 وحدات العالج األساسي؛ 

 العيادات الطبية؛ 

 عيادات جراحة األسنان؛ 

 خمابر التحاليل. 

 :أصناف ةثالث يف خدمات الرعاية الصحية نفايات ترتب 03: المادة-2

 ؛ اجلسدية األعضاء من متكونة نفايات 

 ؛معدية نفايات 

 سامة ياتنفا. 

VIII- الخاصة النفايات ذلك في بما النفايات لقائمة المحدد 104-06 رقم التنفيذي المرسوم 

 :الخطرة

 :التايل األسلوب وفق تصنيفا النفايات قائمة تصنف 02: المادة-1

  لرمز؛ رقم إسناد - أ

 :حيث املعينة النفاية إليه تنتمي الذي النفايات صنف تعريف -  ب

 .نفايات منزلية وما شا�ها :ش.م.م                

 .اهلامدة النفايات: هـ  

 .اخلاصة النفايات: خ  

 .اخلطرة اخلاصة النفايات: خ.خ  

 هـذا مـن األول امللحـق يف احملـددة املقـاييس حسـب املعينـة اخلطـرة اخلاصـة النفايـة خطـورة بيـان -  ج

 قابلـة االشـتعال، سـريعة لالشـتعال، القابليـة شـديدة ملهبـة، لالنفجـار، قابلـة :وهـي املرسـوم

 خطـرة مبدلـة، للتكـاثر، بالنسـبة سـامة معديـة، أكالـة، للسـرطان، حمدثة ضارة، مهيجة، لالشتعال،

 .البيئة على
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 والنفايات شا�ها وما املنزلية النفايات قائمةمن قائمتني مها  �ا النفايات قائمة تتكون 03: ةالماد-2

احملددة  اخلطرة اخلاصة النفايات ذلك يف مبا اخلاصة النفايات وقائمةاحملددة يف امللحق الثاين من املرسوم  اهلامدة

 بامللحق وهي 18 الرمز يف الرعاية الصحية نفايات أصناف األخرية يف وجند ،يف امللحق الثالث من املرسوم

 احلاجة عند تكييف موضوع القائمة بأن العلم مع ،من هذا البحث) 01(وهي موجودة يف امللحق رقم الثالث

  .النفايات جمال يف والتقنية العلمية التطورات أساس على

 األحوال مجيع يف نفاية أ�ا يعين ال بالقائمة مادة وجود وأن القائمة نفايات طبيعة على تنص 04: المادة-3

 19- 01 القانون من 03 املادة يف احملدد النفاية مفهوم تطابق املادة كانت إذا إال أثر له يكون ال وتسجيلها

   .ومراقبتها وإزالتها النفايات بتسيري ملتعلقا 

 أنه ية الصحية نالحظخدمات الرعا  نفايات املراسيم ملسؤولية منتجي يف  وصف من خالل ما ورد من       

 غري اخلدمات الصحية نفايات صنف من الكبري اجلزء تصنيف مت إمهال 478 -03يف املرسوم التنفيذي رقم 

 لألنشطة ومرافقة الصحية املؤسسات نتاج وهي النفايات العادية والشبيهة باملنزلية وهي اخلطرة غري أو/و املعدية

 التذكري مع التصنيف يف إليها اإلشارة باإلمكان كان اليت اإلشعاعية، نفاياتال صنف إىل إضافة العالجية،

 الثاين والصنف ة،املنتج الصحية العالجية املؤسسات أو البلدية السلطات اختصاص من األول الصنف بأن

 قائمة أن 104- 06أيضا يف املرسوم التنفيذي رقم  املالحظو  ، حمدد إطار يف يدرج به خاص تشريع له بأن

 البحث أو/و البيطري أو الطيب العالج عن النامجة النفايات من األول القسم جند أين الثالث بامللحق النفايات

 عن أيضا تنجم أ�ا ذكر دون العيادات نتاج بأ�ا ذكرت العالجية، النشاطات لنفايات والعاكسة املشرتك

 .اجلامعية أو املتخصصة االستشفائيةؤسسات وامل املراكز

 خدمات الرعاية الصحية نفايات ونقل وجمع فرز :المطلب الثاني

 نفايا�م، أصناف وترتيبات خدمات الرعاية الصحية نفايات منتجي لطبيعة القانون وصف عرض بعد     

 تنفيذها العالجية املؤسسات جمموع على اليت األوىل اخلطوات من النفايات ومجع فرز وجماالت مراحل تعد

 الصحة حبماية كفيلة وفعالة، مستدامة العالجية أنشطتهم لنفايات وتسيريهم تصرفا�م جلعل وتكامل بدقة

 .التالية القانونية داملوا حمتوى وفق حيثيا�ا القانونية النصوص فصلت الذي األمر وهو والبيئة،

I- وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 19 -01 رقم القانون: 

 والفرز معاجلتها، مكان إىل نقلها بغرض النفايات وجتميع مل بأنه اجلمع مصطلح توضح 03: المادة-1

 .تهاملعاجل التوجه قصد وكالمها طبيعتها، حسب النفايات بفصل املتعلقة العمليات كل بأنه

 .األخرى النفايات مع واخلطرة اخلاصة النفايات خلط خطر على تنص 17: المادة-2

 .والنقل البيئة وزاريت من لرتخيص واخلطرة اخلاصة النفايات نقل ضعخي 24: المادة-3

II- المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10-03 رقم القانون : 

 .البحر يف للغمر املوجهة النفايات حتميل أو لشحن البيئة وزارة من ترخيص تفرض : 55 المادة-1
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III- النشاطات العالجية نفايات تسيير بكيفيات المتعلق  478 -03 رقم التنفيذي المرسوم: 

 منبع عند فرزها ووجوب الرعاية الصحية أنشطة نفايات رص منع على تنصان 14 :  و 13 المادة-1

 .بينها فيما متزج وال هلا واملماثلة املنزلية نفاياتال مع متزج ال حبيث إنتاجها،

 .تبينها عليها بطاقة وضع مع وتغليفها السامة النفايات فرز تلزم 12 :  المادة-2

 هو ما حسب الغرض هلذا أكياس يف إنتاجها فور مسبقا الرعاية الصحية نفايات جتمع 04 :  المادة-3

 اجلسدية األعضاء من املتكونة للنفايات جعلت حيث سوم،املر  هذا من 11 و 9 و 6 المواد-: يف موضح

 ال مسكها بالستيكية صفراء أكياس املعدية وللنفايات أخضر، ولو�ا وحيد استعمال ذات بالستيكية أكياس

 السامة وللنفايات ترميدها، عند الكلور منها يتسرب ال وصلبة مقاومة واحدة مرة تستعمل ملم 0,1 عن يقل

 .ضمنها مطهرة مواد وضع مع املعدية النفايات أكياس شروط وبنفس أمحر لو�ا ةبالستيكي أكياس

 بإحكام الثلثني إىل امتالئها عند تغلق اليت اجلمع أكياس مواصفات توضح 17 :  و 16 و 15 المواد-4

 حمل إىل حتول امتالئها وبعد النفايات طبيعة تبني إشارة حتمل اللون، نفس من صلبة حاويات يف وتوضع

 .وتطهريها تنظيفها من البد احلاويات لتلك استعمال كل وعند للمعاجلة، رفعها قصد التجميع

 خمصصة جتميع حمالت يف الرعاية الصحية نفايات توضع املواد هذه وفق 20 :  و 19 و 18 المواد-5

 دخول ملنع احملكمة راسةواحل هلا الدوري التنظيف مع تصريفه، ومنافذ واملاء واإلنارة التهوية على تتوفر هلا فقط

 .له مرخص غري شخص أي

 إن الصحية، ؤسسةامل وحالة وضعية حسب الرعاية الصحية نفايات ختزين مدة فيها حتدد 21 :  المادة-6

 أي (ساعة 48 عن املدة تزيد ال العكس حالة ويف ساعة، 24 تتجاوز ال فاملدة خاص مرمد لديها كان

 .)الصحية املؤسسة خارج يكون الرتميد

IV- الخطرة الخاصة النفايات نقل بكيفية المتعلق 409 -04  رقم التنفيذي المرسوم:  

 :من كل مفهوم وضعت : 02 المادة-1

 .ونقلها وتفريغها اخلطرة اخلاصة النفايات شحن عمليات جمموع : اخلطرة اخلاصة النفايات نقل - 

 .اخلطرة اخلاصة النفايات نقلب يتكفل معنوي أو طبيعي شخص كل :اخلطرة اخلاصة النفايات ناقل - 

 اخلطرة اخلاصة النفايات على حائز معنوي أو طبيعي شخص كل :اخلطرة اخلاصة النفايات مرسل - 

 .نقلها أجل من الغري إىل يسلمها أو ينقلها

 اخلطرة اخلاصة النفايات إليه تنقل معنوي أو طبيعي شخص كل :اخلطرة اخلاصة النفايات إليه املرسلة - 

 .إزالتها أو هاتثمين أجل من
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 نقلها،حيث أثناء اخلطرة اخلاصة النفايات توظيب أو بتغليف املرتبطة الشروط حتدد :6 و 5 و 4 المواد-2

 واملقاومة املساكة خصائص هلا توظيب بأنواع وذلك اخلطرة، وحالتها لطبيعتها مالئمة توظيبات يف توضع

 .بسهولة هويتها على بالتعرف وتسمح للمحو ابلةق غري واضحة ببطاقة عنونتها مع واالهتزازات، للضغوطات

 طبيعة مع تكييفها من اخلطرة، اخلاصة النفايات نقل بوسائل املرتبطة الشروط حتدد  9 :و 8 و7 المواد-3

 واضحة خارجية إلشارة احتوائها وكذا الدورية، التقنية للمعاينة خضوعها إىل املنقولة النفايات خطر وخصائص

 .تنقلها اليت اتالنفاي بنوع خاصة

 تطهر أن البد واخلطرة اخلاصة النفايات إليها املنقول املعاجلة ؤسساتم مغادرة قبل 19 :  المادة-4

 .واخلطرة اخلاصة النفايات حائز على تطهريها وتكاليف النقل، وسائل ومقصورات احلاويات

 شهادة على وحائز ا�ال هذا يف مكون يكون أن جيب واخلطرة اخلاصة النفايات ناقل  10 :المادة-5

  .مهنية

 حالةيف  املعنية احمللية اجلماعات كل وإبالغ إخطار واخلطرة اخلاصة النفايات ناقل تلزم 11 :  المادة-6

 .النامجة وامللوثات اخلطرة اخلاصة النفايات واسرتجاع التسرب إليقاف حادث، وقوع

 ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق 01 -19ونالقان من 24 املادة ألحكام طباقا 16 :  و 14 المادة-7

 مراقبة كل عند وعرضه النقل ترخيص صالحية ضرورة مع ناقلها تأهيل النفايات نقل رخصة تثبت وإزالتها

 .املؤهلة للسلطات

 من بالتحقق تسمح اليت "احلركة وثيقة"ل اخلطرة اخلاصة النفايات ناقل إرفاق تلزم 21 :  و 17 المادة-8

 انتهاء عند عليها التوقيع اخلطرة اخلاصة النفايات نقل عملية أطراف كل على ويتعني لغرضها، سطرةم أهداف

  ).والتفريغ لشحنا( النقل عملية

V- النفايات حائزي أو/و منتجي تجمعات اعتماد بكيفيات المتعلق 05 -314 رقم المرسوم 

 الخاصة

 ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق 19 - 01انونمن الق16 املادة أحكام عليه تنص ما وفق02 :المادة-1

- 58رقم األمر من 416 املادة حسب اخلاصة النفايات حائزي أو/و منتجي جتمع مفهوم وضع ومعاجلتها

 1975. سبتمرب 26 املوافق 1995 رمضان 20 يف املؤرخ واملتمم املعدل املدين للقانون 75

 الطلب ملف تقدمي خالل من التجمع تشكيل كيفيات املواد هذه توضح: 7 و 6 و 5 و 4 المواد-2

  ووثائقه

 انتهاء كل عند االعتماد وجيدد سنوات، 5 ملدة البيئة وزارة قبل من االعتماد منح مث ومن له دراسة إجراء مع

  .احملددة املدة



 

 

  بنفایات الخدمات الصحیة االھتمامات الدولیة والتشریعات الوطنیة المتعلقة                   الثاني                       الفصل 

96 

 478 - 03قم ، خاصة املرسوم ر حظ أنه ومن خالل املواد فيهاالورد يف املراسيم اآلنفة الذكر ن من ما       

عدم التفصيل يف طبيعة أو أصناف النفايات املعدية فيما يتعلق  املتعلق بتسيري نفايات النشاطات العالجية هو

 حاويات تستدعي وإمنا أكياس، يف توظيبها أو مجعها ميكن ال ةغز واوال احلادة النفايات صنفف ،باجلمع والفرز

لصحية فمدة التخزين حتدد وفق معيار حالة ووضعية املؤسسة أما فيما يتعلق بتخزين نفايات الرعاية ا خاصة،

الصحية وإمكانية امتالكها ملرمد أو ال، يف حني أنه هناك معايري أخري حتدد مدة التخزين وهي الكمية املنتجة 

              .من النفايات

 الرعاية الصحية خدمات نفايات معالجة: المطلب الثالث

 واآلثار امللوثات كون ،تسيري هذه األخرية يف احلساسة احللقة الرعاية الصحية نفايات معاجلة تعترب      

 النظام وضع لذا هلا، احملكم وغري السيئ التطبيق عن تنتج ا�تمع وصحة البيئة عناصر متس اليت السلبية

 خالل من العالجية اهليئات نفايات صنف معاجلة يف تعتمد اليت واملعايري األساليب تصف نصوص القانوين

 .التالية والقوانني املراسيم

I- ومعالجتها الحضرية بالنفايات المتعلق 378-84 رقم التنفيذي المرسوم:  

 مفرغة حمروسة، مفرغة :التالية األساليب حسب احلضرية الصلبة النفايات معاجلة تتم 22 :  المادة-1

 .الرتميد وأ التسميد احلرق، مفرغة التفتيت، مفرغة تسميد، مفرغة مراقبة،

  موقع اختيار أجل من املتبعة اإلجراءات على تنص 36 :  و  24-25- 26- 27-28المواد-2

 .الطرح موقع إعداد مراحل ترافق شروط من يلزم وما الالزمة االحتياطات كل وذكر ومراقبتها، النفايات طرح

 يف املقبولة وغري املقبولة حلضريةا الصلبة النفايات أنواع املادتني هاتني ضمن تصنف 33 :  و 32 المواد-3

وفقاً  ومعاجلتها ونقلها العمومية املفارغ يف طرحها ميكن ال اليت النفايات أصناف رفع ويتم العمومية، املفارغ

 .للنفايات اجلديدة واملراسيم للقوانني

II- وقائمتها المصنفة المنشآت بتنظيم المتعلق 339-98 رقم التنفيذي المرسوم : 

 املقنن اجلزائري أصدر والبيئة، اإلنسان صحة على املصنفة املنشآت تشكلها أن ميكن اليت للخطورة انظر      

 تاله مث املالئمة بالصحة غري املضرة أو اخلطرية باملنشآت املتعلق 1976 فيفري يف املؤرخ 34 -76 األمر

   .املصنفة باملنشآت املتعلق149 - 88 التنفيذي باملرسوم

 تشغيلها قبل واليت املصنفة، للمنشآت املنظمة اخلاصة األحكام قاعدة 339 -98 التنفيذي املرسوم ويعترب

 ا�لس رئيس أو أوالوايل بالبيئة املكلف الوزير طرف من إما تصريح أو ترخيص إىل ختضع أن البد وعملها

 صنف(املصنفة للمنشآت الثالثة األصناف من صنف كل حسب منصوصة إجراءات ووفق البلدي الشعيب

 املرسوم ويذكر ،)البلدي الشعيب ا�لس رئيس خيص والثالث الوايل خيص الثاين بالبيئة، املكلف الوزير خيص

  .التوقيف لقرار أو للغلق تعرضها وأثناء تشغيلها أثناء املصنفة املنشأة صاحب التزامات

III- وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 19-01 رقم القانون : 



 

 

  بنفایات الخدمات الصحیة االھتمامات الدولیة والتشریعات الوطنیة المتعلقة                   الثاني                       الفصل 

97 

 النفايات تثمني :وهي وإزالتها ومراقبتها النفايات تسيري عليها يرتكز اليت املبادئ تضع 02 :  المادة-1

 االستعمال إلعادة قابلة مواد على باستعماهلا احلصول من متكن طريقة بكل أو رسكلتها أو استعماهلا بإعادة

 .إخل...للنفايات العقالنية البيئية املعاجلة وكذا الطاقة على واحلصول

 لشروط وفقا تتم أن جيب إزالتها أو تثمينها خالل من النفايات معاجلة أن على تنص 11 :  المادة-2

 عناصر على أخطار تشكيل أو للخطر واحليوان اإلنسان صحة تعريض عدم السيما البيئة، ملعايري املطابقة

 .اخلاصة األمهية ذات واملواقع رباملناظ واملساس الكريهة بالروائح أو بالضجيج إزعاج إحداث أو البيئة

 اخلاصة النفايات كميات جرد يتضمن اخلاصة النفايات لتسيري وطين خمطط ينشأ 13 :  و 12 المواد-3

 أصناف من صنف كل ملعاجلة املختارة املناهج وحتديد وأصنافها، املخزنة النفايات لكمية اإلمجايل واحلجم

 ؤسساتوم الرعاية الصحية نفايات فيها مبا املوجودة املعاجلة ؤسساتوم املواقع أيضا وحيدد اخلاصة، النفايات

 بقدرة املتعلقة االحتياطات بأخذ وأخريا الصحية، ؤسساتامل مستوى على املتواجدة املرامد خاصة معاجلتها،

 انياتاإلمك وفق جديدة ؤسساتم إلجناز احملددة األولويات وكذا املتوفرة القدرات اعتبار مع النفايات معاجلة

  .التنفيذ حيز لوضعها الضرورية واملالية االقتصادية

 النفايات معاجلة ميكن ال أنه على 98 -339 رقم التنفيذي املرسوم يف موجود هو ما تُقرر :15 المادة-4

  .�ا املعمول التنظيمية لألحكام وفقا وذلك بالبيئة املكلف الوزير قبل من هلا املرخص ؤسساتامل يف إال اخلاصة

 املخصصةؤسسات وامل واملواقع األماكن غري يف اخلاصة النفايات وغمر وطمر إيداع حيظر 20 :  المادة-5

 .واملعدية السامة النفايات مثل هلا

 ضمنها وتضم اخلطرة اخلاصة النفايات وتصدير استرياد ومتنع حتظر 28 :  و 27 و 26 و 25 المواد-6

 كال يف خاصة وإجراءات تراخيص وتضع اإلشعاعي، التصوير اياوبق واألدوية خدمات الرعاية الصحية نفايات

  .)تصدير أو استرياد (بالبيئة املكلفة الوزارة قبل من احلالتني

 إجراءات خضوع على تنص النفايات معاجلة ؤسساتمب املتعلق اخلامس الباب من 41 -45: المواد-7

 من رخصة على احلصول من بد ال عملها يف لشروعا وقبل البيئة، على التأثري لدراسة املعاجلة ؤسساتم �يئة

 غلقها أو استغالهلا إ�اء وعند ،الرعاية الصحية نفايات ومنها اخلاصة للنفايات بالنسبة بالبيئة املكلف الوزير

 ؤسساتم واستغالل لتهيئة العامة بالقواعد اخلاصة التقنية املواصفات حيث موقعها، تأهيل بإعادة املستغل يلزم

 .أدناه 410-04 رقم التنفيذي املرسوم يف مدونة مستواها على النفايات قبول وشروط النفايات معاجلة

 .األخطار كل يغطي تأمني اكتتاب شرط إىل النفايات معاجلة مؤسسات تشغيل وخيضع

 03-83 القانون ألحكام طبقا النفايات معاجلة ؤسساتم ومراقبة حراسة ختص  46-49 المواد-8

 خربة وإجراء واملراقبة، باحلراسة املكلفة للسلطات املعلومات كل بتقدمي االلتزام مع البيئة، حبماية املتعلق

 .الضرورة عند البيئة على أو/و العمومية الصحة على واآلثار األضرار لتقييم الالزمة بالتحاليل

IV- المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10-03 رقم القانون: 
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 طبقات تزويد إلعادة املخصصة املياه يف طبيعتها كانت اأيً  النفايات رمي منع على تنص :51 ةالماد-1

 .ختصيصها غّري  اليت املياه جذب وسراديب أواحلفر اآلبار يف أو اجلوفية املياه

V- العالجية النشاطات نفايات بتسيير المتعلق  478-03 رقم التنفيذي المرسوم:  

 الرعاية الصحية  نفايات أصناف خمتلف معاجلة كيفيات حتدد 31 :  و 24 و 23 و 22 المواد-1

  :حيث املدرجة

 تدفن اجلسدية األعضاء من املتكونة النفايات. 

 وذلك الطبيعة نفس من اخلاصة النفايات �ا تعاجل اليت نفسها الشروط وفق تعاجل السامة النفايات 

 .به املعمول للتنظيم طبقا

 ترمد أن البد املعدية النفايات. 

 النفايات طريقة بنفس تعاجل احليوانية النشاطات عن النامجة احليوانية األعضاء من املتكونة النفايات 

 .املعدية

ؤسسات امل داخل مرامد يف إما :املعدية النفايات ترميد يتم أين توضحان 26 :  و 25 المادة-2

 معاجلة يف متخصصة ترميد ؤسساتمب أو صحية، ؤسساتم عدة خيدم مرمد ضمن خارجها الصحية،أو

  42 املادة أحكام وفق ترخيص إىل واخلاضعة الرعاية الصحية نفايات ملعاجلة قانونًا كلها واملؤهلة النفايات،

  01 -19 القانون من سابقا إليها املشار

 .الرتميد نشآتم عن الناجتة والبقايا النفايات إزالة عملية توضح 28 :  المادة-3

VI- معالجة ؤسساتم واستغالل لتهيئة العامة بالقواعد المتعلق 04-410 رقم ذيالتنفي المرسوم 

 :ؤسساتالم هذه مستوى على النفايات قبول وشروط النفايات

 معنوي، أو طبيعي شخص كل بأنه النفايات معاجلة ؤسسةم مشغل مفهوم تضع 4 :  و 3 و 2 المواد-1

 لتثمني موجهة ؤسسةم كل هي واألخرية ،النفايات معاجلة ؤسسةم باستغالل مكلف خاص أو عمومي

 :الرعاية الصحية نفاياتب تعىن واليت بينها ومن وإزالتها، وختزينها النفايات

 ؛اخلاصة للنفايات التقين الطمر مراكز 

  ؛اخلاصة النفايات ترميد ؤسساتم 

 ؛املشرتك الرتميد ؤسساتم 

  للنفايات الفيزيوكيميائية املعاجلة ؤسساتم. 

 املتعلق 19-01 القانون من اخلامس الباب ألحكام ختضع ؤسساتامل من األصناف هذه إنشاء وشروط 

  .وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري

 مستوى على النفايات وقبول املراقبة إجراءات جمموع النفايات قبول بشروط يوصف 10 :  المادة-2

 .معاجلتها ؤسساتوم ةاملعاجل النفايات مطابقة بضمان للسماح النفايات معاجلةؤسسات م



 

 

  بنفایات الخدمات الصحیة االھتمامات الدولیة والتشریعات الوطنیة المتعلقة                   الثاني                       الفصل 

99 

 معاجلة ؤسساتم لتهيئة العامة القواعد املرسوم من الفصول هذه مواد تصف: والرابع والثالث الثاني الفصل

 معاجلة ؤسساتم استغالل بقواعد املوضوعة بالشروط مستواها على النفايات استقبال وكيفية النفايات

  .القبول شروط استوفت اليت النفايات

VII- ر لتسيي الوطني المخطط إعداد وإجراءات بكيفيات المتعلق 03-477 رقم التنفيذي المرسوم

 :ومراجعته ونشره الخاصة النفايات

  مواد تنص وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق 19-01 القانون من 14املادة ألحكام تطبيقا     

 :على املرسوم هذا

 البيئة وزير يرأسها جلنة طرف من يعد اخلاصة النفايات يريلتس الوطين املخطط 3 :  و 2 المادتين-1

  :هي فئات أربع وهم للتجديد قابلة سنوات 3 ملدة يعينون جلنة أعضاء من وتتكون

 ؛اخلاصة النفايات مبوضوع صلة هلا اليت الوزارات كل عن ممثلني 

 ؛النفايات بتثمني نشاطها املرتبط املهنية املنظمات عن ممثل 

 ؛النفايات تسيري ميدان يف تعمل اليت العمومية ؤسساتامل عن ممثل 

 البيئة محاية مجعيات عن ممثل. 

 عليه املصادقة ويتم سنوات 10 مبدة اخلاصة النفايات لتسيري الوطين املخطط يعد  6 :و 5 و 4 المواد-2

 سنوي تقرير ادهإعد جلنة وتقدم الظروف، اقتضت كلما مراجعته مع الرمسية اجلريدة يف ينشر تنفيذي مبرسوم

  .اخلاصة النفايات لتسيري الوطين املخطط تنفيذ مبستوى يتعلق

 على يعمل من خالل ما سبق وفيما يتعلق مبعاجلة نفايات خدمات الرعاية الصحية نالحظ أن املشرع       

 إىلدارية اإل اإلجراءاتولكن هذا التدقيق جيب أن يتعدى  ا�تمع، وصحة بالبيئة تضر اليت التصرفات تقييد

 االنبعاثات معايري حتديد مثل الصحية، تقنية فيما يتعلق مبواصفات عمل مؤسسات معاجلة النفايات إجراءات

 صنف كل من املستثناة النفايات وقائمة الواجبة، االحرتاق ونسبة النفايات مرامد يف املوظفة احلرارة ودرجات

 العاملية والتوجيهات والتجارب اخلربات من ستفادةاال خالل من وهذا النفايات، معاجلة ؤسساتم أصناف من

  . والصحة البيئة حلماية العاملية الربامج وكذا

 خدمات الرعاية الصحية لنفايات المالية المعالجة :المطلب الرابع

 يتحمل ،03-10رقم املستدامة التنمية إطار يف البيئة محاية قانون أقره الذي الدافع امللوث مببدأ عمال     

 من الوقاية تدابري كل نفقات بالبيئة، الضرر إحلاق يف يتسبب أن ميكن أو نشاطه يتسبب شخص كل فقهو 

 من الوقاية إىل بذلك القانون ويهدف األصلية، حالتها إىل وبيئتها األماكن وإعادة منه والتقليص التلوث

 البيئة، على واخلطرية ثةامللو  النشاطات على تفرض إيكولوجية رسوم تأسيس خالل من ومكافحته التلوث

 �دف النفايات إزالة على التحفيز غرضها رسوم لفرض القانونية النصوص جاءت بالنفايات يتعلق وفيما

 .توزيعها وكيفية تقع من مسؤوليات وعلى املعاجلة أعباء لتوضح وكذا ختزينها عدم تشجيع
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I- 2002: لسنة المالية لقانون المتضمن21-01 رقم المالية قانون  

 ملخزون الطن/دج 10,500 مببلغ حيدد التخزين عدم تشجيع رسم تأسيس على تنص  203 :المادة-1

 هذه معاجلةؤسسات م إلجناز سنوات 3 إمهال مع توزيعها، كيفية و اخلطرة أو/و اخلاصة الصناعية النفايات

  .وإزالتها النفايات

 املستشفيات يف العالج بأنشطة ملرتبطةا النفايات ختزين عدم على للتشجيع رسم يؤسس 204 : المادة-2

 والعالج القدرات وفق املعين الوزن ضبط ويتم الطن،/دج 24,000 قدره مرجعي بسعر الطبية والعيادات

 لفائدة  10 % إىل الرسم حاصل توزيع ويتم مباشر، قياس طريق عن أو معينة ؤسسةم كل يف وأمناطه

 وقد التلوث، وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لفائدة  75% و العمومية اخلزينة لفائدة  15% و البلديات

 .حياز�ا أو املالئمة الرتميد بتجهيزات للتزويد الطبية والعيادات للمستشفيات سنوات ثالث مهلة منحت

II- وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 01-19 رقم القانون:  

 .ومعاجلتها نقلها بتكاليف اهلامدة والنفايات اخلاصة فاياتالن حائزو أو/و منتجو يتكفل 50 :  المادة-1

 وإزالة وتثمني ونقل مجع نشاطات تطوير تشجيع قصد حتفيزية إجراءات الدولة متنح 52 :  المادة-2

 .التنظيم حيددها اليت الكيفيات حسب النفايات

III- الجيةالع النشاطات نفايات بتسيير المتعلق  03-478 رقم التنفيذي المرسوم:  

 .تنتجها اليت نفايا�ا معاجلة بنفقات الصحية ؤسساتامل تتكفل أنه على تنص 27 :  المادة-1

 النفايات بتسيري املتعلق 01 -19القانون ألحكام املخالفني على تفرض جزائية أحكام وجود إىل إضافة

 قبل من املخالفات تلك ةمعاين حالة يف �ا يلزمون وعقوبات مالية غرامات خالل من وإزالتها ومراقبتها

  .01 -19 القانون من السابع الباب يف مدرجة وهي الوصية اجلهات

 نفايات تسيري كيفيات حتدد ومواد نصوص من القانون سطره ما تنفيذ يف والنجاعة االستمرارية ضمانلو      

 نصوصه مبواد أمهية أعطىو  بالعملية املرتبط البشري باجلانب االهتمام القانون أوىل ،خدمات الرعاية الصحية

 اليت والقرارات اإلجراءات يف يسهموا لكي النفايات، تسيري مبجاالت املرتبطني األشخاص حتسيس لعمليات

  :النصوص تلك من وجند وبيئتهم، بصحتهم متس اليت واآلثار األضرار من حتد قد

IV- مةالمستدا التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 03-10 رقم القانون   

واليت من بينها تدعيم  العناصرمحاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة �دف إىل مجلة من :  02المادة  -1

  .اإلعالم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وخمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة

 املشاركة و اإلعالم أمبد :الثامن املبدأ منها عامة مبادئ على البيئة محاية قانون يتأسس 03 :  المادة-2

 عند املسبقة اإلجراءات يف واملشاركة البيئة حبالة علم على يكون أن يف احلق شخص لكل مبقتضاه يكون الذي

  .بالبيئة تضر قد اليت القرارات اختاذ
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V- العالجية النشاطات نفايات بتسيير المتعلق 03-478 رقم التنفيذي المرسوم   

 واملعلومات الالزمة بالوسائل النفايات ومعاجلة ونقل مجع عملية مع تعاملنيامل وتأطري تكوين 29 : المادة-1

 .معها التعامل وكيفيات وخماطرها النفايات كمية حول الضرورية

وكافة التدابري  من خالل القوانني واملراسيم الصحية الرسوم املفروضة على منتجي النفاياتمن رغم بال       

إن مل يلتزم �ا منتجيها ويتحملوا مسؤوليا�م   ذات جدوىتكون  ذه األخرية لن، فهاملتخذة من طرف الدولة

  . جتاه أنشطتهم لتقليل املخاطر واآلثار ومحاية البيئة من التلوث

  

       

  

  

  

  خالصة الفصل 

فيم يتعلق بإصدار التشريعات وسن القوانني للحد من املخاطر على الرغم من اجلهود املبذولة دوليا وحمليا 

سواء على العاملني داخل املؤسسة  خاصةبصفة احملتملة من النفايات عامة ونفايات خدمات الرعاية الصحية 

غري كافية إن مل  ، فإ�ا تبقىاملرضى، وتأثريا�ا السلبية على ا�تمع ككل والبيئةعلى الصحية أو خارجها و 

تدعم  وهذه األخرية والتحسيسي والتقين يلواملا التنظيمياملؤسسايت و  ستوىامل على فعلية إجراءاتتواكبها 

   .اجلوانب القانونية

 خدمات الرعاية الصحية لنفايات والقانوين التشريعي النظام عليها ينبين اليت واملواد النصوص مختلفف     

 طور يف ةمعترب  جهود مبثابة تعترب املستدامة، التنمية إطار يف البيئة حلماية العام ا�ال يف واملدرجة اجلزائري،

 أكثر تفصل ومراسيم نصوص خالل من واإلجراءات التنظيمات من التكثيف تستدعي حلداثتها، تبعا نتاجها

  .خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيري جماالت خمتلف

فالتحدي الذي تواجهه اإلدارة الصحية، هو كيفية تسيري نفايات خدمات الرعاية الصحية، لتقليل      

 وبيئية صحية شاملة مستدامة تنمية حتقيق مبا يضمن ،ها وتأثريا�ا السلبية على الفرد وا�تمعأضرارها وخماطر 

   .وهذا ما سنتناوله يف الفصل الثالث ،الالحقة األجيال مبتطلبات تضر وال احلالية األجيال باحتياجات تفي
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 تمهيد
 فكا ململةك    شكاة  صفكف بالةك باينفليكل بصفكف بمل ك بايفليكل بايةمليك بايفك ة  تسكةر إشكالية  تعترب       

 ايسكةطل  تتخكههل ايكي اايسةلسكل  ايقكةااا  تكثرةبحةك  ايعلمل يف األاةى دان  نطق  مةى اجودهل يقتفة

 ايةمليك  أيشكط  أرنكل  اينلجت  فلينفليل .بيبةئ ا تةوث داج  مةى اينفليل بههه ا علجل  صتفةيف ااملتعةق  املعنة 

  ن فإيه امةةه اينفليل    ن آاة يوع أي  ن أكثة صلإلةلص  ايتسبب أا يةعداىبإ الية بكبرة حتمل ايف ة 

 املستشكفةل  مكلت  مةكى يقك بإذب تتويكد حةثمكل اينفليكل  هكهه ملنلايك بفةهكل ا وركو  آ نك  طكة  اجكود ايضكةااي

 يتعة  فةمل الة ب سثايةل  امةةهل ايعل    اايف   يةبةئ  ايةملي  ااجب األاةى ف ة اي ايةملي  ثسسل ا 

 يتقةةكل أهكدافهل حتقةك  سكبةل ايفب  علكسك باصةئةك  ةك ة  يتكلج  اجكود مكد  يضكملن منهكل ايفكلداة صلينفليكل 

 حنكو يطبةك اا ايب ثةك  ثسسكل امل تتجكهاإليسكلنب ةك   مةكى احملتمةك  املخكلطة  كن اايكتخة  ايفك ة  املشكلكل

 كنباكا ببايفك ة  ايةمليك  يفليكل  إلدااة سةلسك  اجمتمعلهتكلباذيكببصتنفةكه ملوظفةهكل آ نك  ةك ة  صةئك بحتقةك 
 . لينفليلهت اايفعل بايسةةمباملستدا  ايتسةر

ب :إىل صليت ديد تعةضففيبههابايففلبي      
 . بايةملي بايف ة اد لبيفليل  ايتنمة باملستدا  بيفبتسةرأصعلدبا بلدئبب:المبحث األول
ب.اطوا با ةاحلبايتسةرباملستدا بينفليل بايةملي بايف ة :بالمبحث الثاني
ب.يفباملثسس بايف ة باإلدااةبايفلمة بينفليل باخلد ل بايف ة ب:المبحث الثالث

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 .خدمات الرعاية الصحية نفايات لتنمية المستدامة في تسييراأبعاد ومبادئ : المبحث األول
تعتمككدبةكك  باإليسككلنبصشككالب طةكك  بمةككىب ككداةبالتمكك بيفبإدااةبايتفلمككلبصكك بيشككلطل باإليسككلنباصكك بببببببب

اايكيببكببأنبتفكلنبصطكة بحتمكيباتةتقكيبصفك  باإليسكلن بدانبأنبهتكددب.ايبةئل بايفةزيلجة بااياةمةلجة بااحلةوي 
كلب نبايبةئ بامللدي بصعنلةةهلبايطبةعة بااحلةويك باتضمبايبةئ بب.بافوةة باأليظم بايطبةعة باييبتعتمدبمةةهلبايبةئ 

ايشكملبذيكبباحلفكللبمةكىب نكلقب سكتقةبادملو ك باملفكلدابايبةئةك باألسلسكة ب.ب1اايبةئ باملعنوي باكهابايبةئك بايفك ة 
 كككنبهكككوا با كككل باتةصككك  باككككهاباسكككتمةااي بايعنليككك بصلأليظمككك بايطبةعةككك باملسكككتقبة بيةمخةفكككل باينلجتككك ب كككنبالتمعكككل ب

ب املسكككلربصةفلهةككك باألجةكككلبأابسكككلية باصكككلألا بايطبةككك ب نهكككل بدانبتعكككةيذبالتمككك بملخكككلطةبهكككههباملخةفكككل اإلي
اإليسكلنباكلبتشكملبككلبجوايكببةك  ب"اههاب كلبيقوديكلبإىلب فهكو ب هكمبأوباهكوبايفك  بايبةئةك باايكيب.املستقبةة 

كمكلبتنسكببإىلببب جتملمةك بااينفسكة بيفبايبةئك اايكيبتت كددبصليعوا كلبايفةزيلجةك بااحلةويك بااوبيفبذيببيومة باحلةكلة 
ا نكك بتةككببايعوا ككلباملوجككودةبيفبايبةئكك ببهككل اينظةيكك بااململاسكك بيفبتقةككةمباتفكك ةمبهككههباململاسككل باايسككةطةةبمةة

ب".2ااييبملانبأنبتثرةبصشالب تنل ذبمةىبة  باألجةل باحللية بااملستقبةة 
يتنمةككك باملسكككتدا  بةكككةحاباألجنكككدةباحللديككك باايعشكككةينب كككنباتأكةكككدابمةكككىبايعا ككك بصككك بككككلب كككنبايفككك  بااببببببب

زباوهتمكككل بيفبايتنمةككك بصكككأنبصكككربايبشكككةبهكككمب ةككككب2991صةيكككل  باأل كككمباملت كككدةبااملتفككك بمةةهكككلبيفبايكككوبدبكككليراب
ب.بباهمب ثهةونبيعةشبحةلةبة ة با نتج بايفبتنلغمب  بايطبةع باملستدا   

 مفهوم التنمية المستدامة: المطلب األول
I- تعريف التنمية المستدامة: 

ايقكةنببأاااكةايتنمة باملسكتدا  بيةسكابفاكةةبجديكدة بفقكدبحكدثبتطكوابسكةي بيفبأطةهكلباسكبلبتنفةكههلب نكهبببببب
امللضكككي بيتةجككك بيبدايككك باةكككطدا ب طليكككببلليككك بايبةئككك باطليكككببايتنمةككك باو تفكككلدي بايكككيبملبتأاكككهبصعككك باومتبكككلاب

ب. ةايبةئببلاا اومتحلجل باألجةل باملستقبةة باوب
لدباذيككببيتعككددباجلهككل بايدااسكك بوككهاباملفهككو ب ككنبمةمككل با تفكك  تعككدد بتعةيفككل بايتنمةكك باملسككتدا  ا ككدبببببب

ب:3اصشالبمل بامةمل بايبةئ بابحىتبايفاسف  
 املوااد؛ احقو  او تفلدي  الكفاءة مةى ايرتكةز اا   ن تسلهم او تفلدي  اينظةي  •
 ايتال ل مةى المحافظة ا البيئية النظم تشغةل مةى ايرتكةز اا  ن  تسلهم ايبةئة  اينظةي  •

 ايبةئي؛

                                                 
1
ب.46. بص1009جغةافة بايف   بداابايففل بيةنشةباايتوزي  بايطبع باألاىل بمملن األادن ب:باةفبحس بمةيبايديةمي(ب 

2
ب.58. بص1004اينظل بايبةئيباة  بالتم  بداابجمدوايبيةنشةباايتوزي  بايطبع باألاىل بمملن باألادن ب:بكورةبأصوبم (بب 

3
  بصليتعلان ايزاامة  يةسةلسل  ايوطر  املةكز ايزاامي اإلةاح ا ايزاام بازااةب GCP/SYR/006/ITA املستدا    شةاع ايتنمة  ا ايبةئي او تفلد:باا ليو دايلتو ( 

ب .35. بص1002اويطليل بد ش  بسوايل ب ايتعلان  ا املت دة يأل م ايزاام  ا ظم باألغهي  نب  
ب
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 ايعوا كب مةكى ايرتكةكز اكا   كن تسكلهم هبكل حتكة  ايكي األاا ةك  ااملوا كف ايعدايك  يظةيك  •
 ايتوزيعة 

بب.ايسةلسل  يبداجلب
 باملسكتدا  بألا ب كةةباصشكالباممو كلباادب فهكو بايتنمةكب.ايكثاث اينظةيل  هبهه تعىن اايتنمة باملستدا  ببببببب

يفبتقةيككككةببBrundtlandيةجةسكككك بازاا باينكككةاي بب2951 ثسككك بيفبتقةيككككةبايةجنككك بايعلملةكككك بيةبةئككك باايتنمةكككك بمكككل ب
قيييداة األجييييال علييي   المسييياومة الحاضييير دو  حاجييياتالتيييي تلبيييي  تنمييييةهيييي ال":ب فكككريلباملشكككرتابكليتكككليل

 .1"حاجياتهمتلبية  فيالمقبلة 

ب:ا  ب نباا بههابايسةل بحتتويبمةىب فهو  بأسلس فليتنمة باملستد
ب.ااييبينبغيبأنبتعطىباألايوي باملطةق احللجل باألسلسة بيفقةا بايعلمل بب فهو باحللجل باالة  -
فاكةةبايقةكودبايكيبتفةضكهلبحليك بايتانويوجةكلباايتنظككةمباوجتمكلميبمةكىب كداةبايبةئك بياسكتجلص بحللجككل ب -

ب.بباحللضةبااملستقبل
يتةجكك باجلهككودباملبهايكك بية ككدب ككنبايظككواهةب"صأهنككلبب7991مككل ببClaudeبBARDINETِ ببهككلمةفكمككلبببببب

ب".2املثرةةبمةىبايبةئ بصشالبفعل 
باوجتملمةك صليةفلهةك بباواتقكل ذيكبباينشكلابايكهيبيكثديبإىلب"صأهنكلببEdoird BARBIERكمكلبيعةفهكلبببببب

 .3"صأ لب دابممانب نباألضةااباباإلسل ةبإىلبايبةئ بأكربب داب  باحلةصبمةىباملواادبايطبةعة باملتلح  با
مجكلدىباألاىلب كنبمكل بب29بيفباملكثاقب20-02نايقكليوب  كن 03 املكلدة يف املسكتدا   ايتنمةك  مةفكابكمكلبببببب

 يعكر  فهكو  " صأهنكل املسكتدا  بايتنمةك  إطكلا يف ايبةئك  حبمليك  املتعةك ب1002يويةكوبسكن ب29املوافك بب2616

 تنمةك  إطكلا يف ايبةئي ايبعد إدااج أي ايبةئ  باللي  ياستمةاا  لصة  ااو تفلدي  اوجتملمة  نمة ايت ص  ايتوفة 

ب.4" ةاملستقبةبااألجةل  احللضةة األجةل  حلجل  تةبة  تضمن
ب: نباا بايتعلايفبايسلصق بيتةخ ب فهو بايتنمة باملستدا  بيفباينقلابايتلية ببببب

بتةبة باحللجل باألسلسة ؛اواتقل بصةفلهة باإليسلنباب -
 بللي بافلهة باألجةل بايقلد  ؛ب -

 احلفللبمةىباملواادبايبةئة بالليتهل؛ -

ب.إدال باألطةباو تفلدي باايبةئة بمندبةن بايقةاابب-
ب

                                                 
1
ب.49. بص2951حممدبكل لبملاف بالة بايوطربيةثقلف باايفنونبااآلداب باياويا :ب ستقبةنلباملشرتا بتةمج :بتقةيةايةجن بايعلملة بيةبةئ باايتنمة (ب 

2
( Ouvrage collectif sous la direction de Gabriel Wakerman, Le développement durable, Ellipses édition 

marketing , 2008,p.31 
3
) ibid, p. 31. 

4
ةيدةبايةمسة  باملستدا   باجلبايتنمة  إطلا يف ايبةئ  حبملي  املتعة ب1002يويةوبسن بب29املواف بب2616مجلدىباألاىلب نبمل بب29املثاقبيفبب20-02نايقليوب  ن 03 امللدةب( 

ب.9. بص1002يويةوبسن بب10املواف بب2616مجلدىباألاىلب نبمل بب10 صتلايخب62ايعدد
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II- أهداف التنمية المستدامة: 
يككيبملاككنبتةخةفككهلبتسككعىبايتنمةكك باملسككتدا  ب ككنباككا بآيةلهتككلباحمتواهككلبإىلبحتقةكك بجممومكك ب ككنباألهككدافباببببب

ب:ب1فةملبيةي
فليتنمةكك باملسككتدا  ب ككنباككا بممةةككل بايتخطككة باتنفةككهبايسةلسككل بب:حتقةكك بيومةكك بحةككلةبأفضككلبيةسككالنب-2

منبطةي بايرتكةكزبمةكىبب حتلا بحتس بيومة بحةلةبايسالنباالتم با تفلديلبااجتملمةلبايفسةلباااحةلب ايتنموي 
ب.اجلوايبباينومة بوبايامة بيةنمو

اتتعل كلب ك بايكنظمب.بايتنمة باملستدا  بتةكزبمةىبايعا  بص بيشلطل باإليسلنباايبةئك ب:احرتا بايبةئ بايطبةعة ب-1
ب.اتعملبمةىبتطويةبهههبايعا  بيتفبمبما  بتال لباايسجل ب ايطبةعة باحمتواهلبمةىبأهنلبأسلربحةلةبايبشة

احككثهمبب جتككلهبصةئككتهمب ببصتنمةكك بإحسلسككهمبصلملسككثايةاذيككب:تعزيككزبامككيبايسككالنبصلملشككاا بايبةئةكك بايقلجمكك ب-2
 ككنباككا ب شككلاكتهمبيفبإمككدادباتنفةككهبا تلصعكك باتقةككةمبصككةا  ب.بمةكىباملشككلاك بايفلمةكك بيفبإبككلدبحةككو ب نلسككب بوككل

ب.ببا شلاي بايتنمة باملستدمل 
ابتكد رباملكواادبايطبةعةك بفليتنمة باملستدا  بحتو بدانباستنزافبأب:حتقة باستغا بااستخدا بمقاينبيةمواادب-6

ب.اتعملبمةىباستخدا هلباتوظةفهلبصشالبمقاينب ااييبتعتربهلب واادبحمدادة
ا بتومةكككك بايسككككالنبصأنةكككك بايتقنةككككل باملختةفكككك بيفبالككككل بلحتككككب:اصكككك بايتانويوجةككككلباحلديثكككك بصأهككككدافبالتمكككك ب-8

دانبأنبب التمك باحتقةك بأهدافكهباملنشككودةاكةفةك باسكتخدا باملتكلحبااجلديكدب نهكلبيفبحتسكك بيومةك بحةكلةبب ايتنمكوي
خككلطةبااآلرككلاب سككةطةاابمةةهككلباذيككببمةككىباأل ككلبأنبتاككونبهككههباملبأاب يككنجمبمككنبذيككببآككلطةباآرككلابصةئةكك بسككليب 

ب.صوجودبحةو ب نلسب بول
ب.إحداثبتغةرب ستمةبا نلسببيفبحلجل باأايويل بالتم ب-4

III - سسهامبادئ التنمية المستدامة ومقوماتها وأ 
صلإلضككلف بإىلبأهككدافبايتنمةكك باملسككتدا   باب ككنبأجككلبحتقةكك بتنمةكك ب سككتدا  بحقةقةكك ببككببأنبتاككونب بنةكك بمةككىب

 :2املبلدئبايتلية 

 االندماج بين الجانبين البيئي واالقتصادي: المبدأ األول
مثةكك بيفبافكك ب سككتوىبإنباحمللفظكك بمةككىبايبةئكك بابايتفلمككلبايسككةةمب عهككلبيتملشككىبابأهككدافبايتنمةكك باو تفككلدي باملت

ب.املعةش بايهيبوبملانبحتقةقهبإوبمربباوستغا باملنظمبابايةشةدبملفلدابايثةاةباباملواادباملتلح 
 حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عل  الموااد الطبيعية: المبدأ الثاني

                                                 
1
فةسفتهلباأسليةببختطةطهلباأداا ب ةلسهل بداابةفل بيةنشةباايتوزي  بايطبع باألاىل بمملن باألادن بب-ايتنمة باملستدمل :بمثملنبحممدبغنةم ب لجدةبأصوبزي (ب 

ب.19-15.صب- ص1001
2
(  Jean Luc Bourdages:  Le Développement Durable, Edition Bibliothèque du parlement, CANADA, Juillet 

1997, p-p. 7-11. 
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إلضككلف بإىلب نكك باسككتنزافباملككواادبيتمثككلبهككهاباملبككدأبيفبلليكك بايالجنككل باحلةكك باينبلتةكك باباحلةوايةكك ب ككنباويقككةاضبصل
فعند لبيتعة باأل ةبحبملي بايبةئك  بفكإنبايو ليك بتاكونب.بايطبةعة بابتشجة باستخدا بايطل ل باجلديدةباباملتجددة

أااكك بكثككرابابأكثككةبفعليةكك ب ككنبايعككاج بابتسككعىب عظككمبايبةككدانباآلنبإىلبتقةككةمبابختفةككفبايضككةاباحملتمككلب ككنب
بنةكك بايت تةكك بابأةككب اب عظككمبايككدا بتضكك بيفباحلسككبلنبايتاككليةفباباملنككلف باينسككبة باوسككتثملاا باجلديككدةبيفباي

ب.مندبتفمةمباسرتاتةجةهلباملتعةق بصليطل  
 الحذا، الوقاية والتخطيط: المبدأ الثالث

 بلبصداي بأيب شةاعبتقو باملثسس بصدااس بآرلاهبمةىبايبةئ بابمةىباملدىبايطويل بفإذابتة بابآركلاابسكةبة بفهكيب
 .حتلا بتعديةهبأابإيغل هبهنلجةلبإذابكلنب نبايفعببايتخة ب نهل

 الشراكة والمشااكة:بالمبدأ الرابع
تاونبايشةاك بمنبطةي بتو ة بابتطبة باوتفل ةكل بايعلملةك بابايرباتوككوو باخللةك بحبمليك بايبةئك بيفبظكلبايتنمةك ب

احلاو ك  بايقطكلعباخلكلص ب:بثارة باييبتشكملإذنببببمةىباحلاو ل باومتملدبمةىباواتبلطل باي.باملستدا  
ب. نظمل بالتم باملدينبابغرهلبابتنفةهبتداصرب تضلفةةبيةتفديبيبعذب ضليلبايبةئ 

أ كلباملشككلاك بفتاكونباسككلن باجلمةك بيفبكلفكك باملسكتويل بفعنككدبايتفكديبيةمشككاا بايبةئةك بيبةككدب كلبتاككونبفككةصب
ب:باملواطنونباحملةةون باب ثلبهههباملشلاك بضةااي بيألسبلبباآلتة باينجلحب وي بصداج بكبرةبافوةلبإذابشلاا

بب؛ داةباملواطنونبمةىباملستوىباحملةيبمةىبحتديدباألايويل ب-
بب؛أمضل بالتمعل باحملةة بيعةفونبحةووبممان بمةىباملستوىباحملةيب-
بب؛أمضل بالتمعل باحملةة بيعمةونبغليبلبمةىب ةا ب ب شلاي بايبةئ ب-
 .إنب شلاك باملواطن بملانبأنبتسلمدبمةىبصنل ب وامدبمجلهري بتثيدبايتغةرب-

 التعليم، التكوين والتوعية: المبدأ الخامس
ابياونبههابمنبطةي باحلما بايت سةسة بصلإلضلف بإىلبإد لجبايبةئ بيفبايربا  بايتاوينة بابايتعةةمةك بيفبكلفك ب

ب.املستويل 
 خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيير في المستدامة التنمية أبعاد وعناصر: المطلب الثاني

 ايتنموي صلينشلابتعتر ا تال ة  شل ة  ا لجة  إسرتاتةجة  اينفليل  تسةر يف املستدا   ايتنمة  إسرتاتةجة  تعترب

 مك    كثرة يف ااضم صشالبا بةواة جمسدة ايعل   اإلسرتاتةجة  ههه ظهة  ا د ايقطلمل   كلف  ايف صأكمةه

 اايكي صتطويةهكل مجةكا  ضكليل يكربازبمكدةبيتةجك  اذيكب   1992سكن  صليربازيكل جكليرابديبايكو ادينك  األاض

ب:ب نهل
؛ب فلداه ا ة  أحجل هل ااخنفلض ايعلمل  نلط   عظم يف املةله يومة  تدهواب-
؛ب ة ول صشال اايطل   اخلل  املواد أسعلا ااتفلعب-
؛باايفنلمة  اخللة  اخلطةة صلينفليل  عةق املت ااأليظم  ايتشةيعل  ةةا  ب-
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؛باينفليل   ن ايتخة  اتاليةف أسعلا ااتفلعب-
؛باينفليل  يدفن ةلحل   نلط  اجود  ة ب-
باوسكتغا  األازان  طبقك  ااكتا  املنكلق  حكةااة داجك  ااتفكلع :مكلملي صعكد ذا  صةئةك   شكاا  اياشكلفب-

 ...ايطبةعة  يةموااد املفةا

 يف املسكتدا  بايتنمة  اأصعلد  علمل اض  جمل  يف ايعلملي املستوى مةى الة  صهيا ايي األممل   ص ا نببببب
ب:جند الة  ايةمة بايف ة  ايفليل  مل   اينفليل  تسةر

 حكو  املت كدة األ كم  كثرة تقةيكة تضكمنه ا كل    1992 جكوان صليربازيل جليرا صةيودي األاض  م  أممل ب-

.أجندته ففو   ن ففل يف اينفليل  افا اتوجةهل  أهداف ن  اايتنمة  ايبةئ 

 2002 ديسكمربيفب املنعقكد صكل  اتفل ةك  يف األمضكل   كثرة اا   ن يةبةئ  املخف  املت دة األ م صةيل  ب-

 ايسكلدر اوجتمكلع يف اضكعابأيكن  نهكل  ايكتخة  اطكة  اخلطكةة يةنفليكل  احلدادي  احلةك  اةا ب  ااملتعة     

.ايطبة  ايعاجل  ايفليل بايبةوطبة  يةنفليل  ايسةةم ايبةئي يةتسةر تقنة  توجةهل  يةمثرة

 يةنفليكل  املسكتدا  صليتسكةر املعنكون صإفةيقةكل ايعلملةك  ايفك  ب نظمك  ملاتكب املةجعةك  اخلطكوا  شكةاعب-

 اإلستشكفلجة  ل يةنفليكباملسكتدا  ايتسكةر يظكل  اضك  سكبل يف تب ك  ففكو   ن مةةه احتوى ا ل اإلستشفلجة  

. ايوطرباملستوى مةى ايتنفةه أا (ايف ة  املنشآ ) ايوحداي املستوى مةى سوا 

 اةامكلةباضكعا كوهنكل ايكدا   مجةك  يكدى حليةكل تعتمكد ايكي اايةكةكزة ايدمل ك  اثلصك  األممكل  هكهه اتعتكرب

 ااجكدة دا  إشكةافباحتا مللدي  اا ايبشةي  اإل اليةل  توفة ا دى اينل ة  ايبةدان فةهل ال ايبةدان افوةةل 

ب. اينفليل  تسةر جمل  يف
 تتمثكل حتقةقهكل  أجل  ن صةنهل فةملباايةص  ايتنسة  فةهل ىيةام أسلسة  يةتنمة باملستدا  برار بأصعلد اض ا دب

ب:يف
  :االقتصادي البعد -1
 ايبةئ   مةى يا تفلد قبةة املستبا ايةاهن  اويعالسل  حو ا  باملستد يةتنمة  او تفلدي ايبعد يتم واببببب

 يةبعكد اافقكل .ايطبةعةك  املكوااد توظةكفبجمكل  يف ايفكنلمة  ايتقنةكل  احتسك  ارويكل ااتةكلا  سكأي  يطكةح إذ

 مةى ايبةئة  ايتوازيل  صلحلسبلن األاه    او تفلدي بايتنمة  تطوية مةى   ااملستد ايتنمة  تعمل او تفلدي 

 سةلسك  اضك   ك ب.اينبلتةك  اككها ايطبةعةك  ايبشكةي   ية ةكلة اايقلمكدة األسكلر هكي ايبةئك  صلمتبكلا ايبعةكد  املكدى

 اا   ن اينفليل  إيتلج افذ اصليتليل ااملوااد املواد استهاا تةشةدبأهدافهل  ن اايي صةئةل سةةم  ا تفلدي 

ب. اينظةفبايتانويوجةل   دال
 

1او تفلدي ايبعد حموا اآلتة  ايعنلةة ارثل
بب: 

                                                 
1
 .29.، صسابقمرجع : عثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط(  
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  ؛املستدا او تفلدي واينم -

 املل ؛ اأر كفل ة -

 األسلسة ؛ احللجل  إشبلع -

ب.او تفلدي  ايعداي  -
 :االجتماعي البعد -1

  كن بعكل إذ ايضكة   صكلملعىنباإليسكلين ايبعكد ملثكل اهكو اكلص  صشال ايبعد هبها   املستدا ايتنمة  تتمةزببببب

 ايةاهنك  األجةكل  مةكى يتوجكب إذب األجةكل بصك  إليفكلفا ااتةكلا اضةااة اوجتملمي  يايت ل  اسةة  اينمو

 األجةكل  ااغبكل  يةغبلهتكل افقكل اينمكو صلاتةكلاا بايقةكل  أي اايعكد  اإليفكلف ممةةك  اضكةااة ملهمك  اينظكة

 ملثةكه ايكهي اوجتمكلمي صليبعكد كبكر صشكال يكةتب بااو تفكلدي ايبةئكي ايبعكد  كن ككا فكإن اهاكها ايقلد ك  

1اوجتملمي ايبعد منلةة أهم يةي افةمل.بايفةد أا اإليسلن
 : 

بايتوزي ؛ يف املسلااة -
 اوجتملمي؛ احلةاا -

 ايشعبة ؛ املشلاك  -

 ايثقليف؛ ايتنوع -

ب.املثسسل  استدا   -
   :البيئي البعد -3

 أسكلر ىمةك وكل األ ثكل ااوسكتخدا  ايطبةعةك  املكوااد مةى احلفلل يف املستدا   يةتنمة  ايبةئي ايبعد يتمثلببببب

  ك ب.اايو ليك  اوحتةكلا صغكةض اذيكب ايتنمةك   جكةا   كن اوياويوجةك  يةكنظم حيكدث  كد ملكل اايتنبكث  سكتد، 

 .اخلد ل بايف ة  يفليل   نهل اايي اأةنلفهل أيوامهلبجبمة  اينفليل  إيتلج افذ

2يف تتمثل ايعنلةة  ن جمموم  حو  ايبةئي ايبعد ايتم وا 
 : 

 اوياويوجة ؛ اينظم -

 ايطل  ؛ -

 ايبةويوجي؛ ايتنوع -

 ايبةويوجة ؛ اإليتلجة  -

ب.ايتاةف مةى ايقداة -

                                                 
1
 .60.المرجع نفسه، ص(   

2
 .60.المرجع نفسه، ص(   
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 بياككنبهككههباألصعككلدبوبملاككنبأنبتتجسككدبيفبغةككلببايبعككدبايسككلصق بايثاركك بصعككلداأل عظككمبايتقككلايةبتثكككدبمةككىبببببب
ىباألصعككلدبمةككىب سككتوبباوسككتدا   سككتويل بفهككوبيهككدفبإىلبجتسككةدب بككلدئبايسةلسككيباب ككلبيككةتب بصككهب ككنب هككل باب

 .األاةىبابذيببصلحلةصبمةىبتطبة ب بلدئباحلامبايةاشد

ب:باملانبايتأكةدبمةىبتةبباألصعلدبيفبايشالبايتليل
 أبعاد التنمية المستدامة(: 08)الشكل اقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Beat Burgenmeier : Politiques Economique du développement durable. édition de ب

بببببببببببب boeck,  édition, 2008, p. 43. 

ببببببب Ludovic schneider :100 questions pour comprendre et agir, le développement-بببببببببب
durable territorial, édition Afnor, France, 2010 .p7.بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

ب
باجلوايكب أيضكل تشكمل صكل فقك   او تفكلدياجلليكبب مةكى تةككز و تنمةك  هكي املسكتدا   ايتنمةك  إنببببب

 ايبعكدباوجتمكلمي او تفكلدي  ايبعكد يف تتمثكل ا تال ةك   رتاصط  أصعلد صثار  تنمة  فهي اوجتملمة باايبةئة  

 املسكتدا    يةتنمة ايثار باألصعلد اتعرب ااألنة   املستوى صنف  مجةعهل مةةهل ايرتكةز بب اايي ايبةئي  اايبعد

 باحةك بأنبهكههباألصعكلدبايثارك بوكلبتال كلبفةمكلبصةنهكلبااضكم صشكال اواتفلةكل   تعكدد املفهكو  طبةعك  مكن
ب:فقدبمتبتةخةفهلبيفباجلدا بايتليل

ب
 

 
 

 

 الحوكمة
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.مستدامةتكامل أبعاد التنمية ال  (:10)الجدول اقم  

 

ب
 

األهلية للنشر والتوزيع، عما ،  ، الطبعة األول ،التنمية المستدامة مخاطر العولمة عل -العالم ليس للبيع ،باتر محمد علي وادم: المصدا
 .491.، ص 3002األاد ، 
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فمككنباككا باجلككدا بأمككاهبياحكككةبأنبايتنمةكك باملسككتدا  بحتتككويبمةككىب فهكككو بأسلسككيبأوباهككوبتةبةكك باحللجكككل ب
فهنككلابااتبككلابارةكك بصكك ب.ب  ايفككاهككيباملككل باايغككها بااملككأاىباايطل كك باايتعةككةمباايككدالبصلإلضككلف بإىلباألسلسككة  ب

حةك بأنببجةدةبيعتكربب كنبأهكمب بكلدئبايتنمةك باملسكتدا  بايف  باايتنمة باملستدا   بفلحلفو بمةىباملي بة ة 
اواتقككككل بصقطككككلعباخلككككد ل بايفكككك ة با ككككلبيعاسككككهب ككككنبحتسكككك بيألاضككككلعبايفكككك ة بيةمجتمكككك بيسككككلهمبيفبجنككككلحب

ب.تدا  باخلط بايتنموي بصشالبااضمباسةةمااس
 املقكةاة احملةةك  اجلملمكل  صك  ايتوافك  تنظكةم يفبصكه سلهمت أن ملان ا ل اتأكةدابمةىب بلدئباحلامبايةاشدببببب

باألصعكلد تةمجكا قكدف املسكتدا    ايتنمةك   كةااا  اختكلذ يف ااملسكلن بااملشكواة ايشكفلفة  اكا   كن اجمتمعلهتكل 
 اتوجةهكل  أممكل  آتةكف يفاخلكد ل بايفك ة ب ايفليكل  اينفليكل  جمكل  يفباملسكتدا   ايتنمة  يت قة ايسلصق ب

ب:حة بايداية  الموم 
اهكوبب12تةمجكابصربيكل  بممكلبصلسكمبأجنكدةب   1992جكوان صليربازيكل جكليرا ديبصةيكو األاض  مك  أممل ب-أ

 ارةقك  مكن مبكلاة هكي 12ااألجنكدة.بدايك ب212باؤسكل بايكهيبامتمكدهقكةنباحلكلديباايعشكةينبممكلبيةاطك ب

 املكوااد مةكى احمللفظك  حكو  ففكل 14 صكه  نهكل ايثكلين اجلكز  ففكا  أاصعك  مةكى اتشتملبجزا أ برار  ن  اوي 

1اهي يةنفليل  ايسةةم ايبةئي ايتسةر تدار ففو  أاص  ا نهل ايتنمة   أجل  نباتسةرهل
: 

شككةاعبيفباملككوادباككلبيفبذيككبب نكك باوجتككلابايككدايلبغككرباملب-اإلدااةبايسككةةم بصةئةككلبيةمككوادباياةمةلجةكك بايسككل  ب -أاو
ب.19)ففلاي( - بااخلطةة لاياةمةلجة بايس

-البيفبذيبب ن باوجتلابايدايلبغرباملشةاعبيةنفليل باخلطةةب-اإلدااةبايسةةم بصةئةلبيةنفليل باخلطةةب -رليةل
ب.د ل بايف ة لة بصلخلاخلبنفليل اي  هلا ن  (10ففلاي)

ب.)12ففلاي(اايقضليلباملتعةق باةلهبايفةفبايف ياإلدااةبايسةةم بصةئةلبيةنفليل بايفةب ببب-رليثل
ب22). ففلاي (اإلدااةبايسةةم بصةئةلبااآل ن بيةنفليل باملشع ب -ااصعل
 :هي أهداف أاصع  يت قة  األاصع  ايففو  ههه اضعا ا دببببب

ب؛يةنفليل  املمان صليقدا اخلفذ -
ب؛فليل يةن ايسةةم ايبةئي اايتداية اوستعمل  إملدة ممةة  تاثةفب-
ب؛يةنفليل  ايسةةم ايبةئي اايتخة  املعلجل  ممةة  تشجة  ب-
 .اينفليل  أيشط  يف املختف  املفلحل توفرب-

 حكو  صكل  اتفل ةك  يف األمضكل  ملكثرة ايسلدسك  اجلةس  اا  ا ن يةبةئ   املخف  املت دة األ م صةيل  ب-ب

  كن تقنةك  توجةهكل  شكال يفباألاككلن تةمجكا هكل  ن ايكتخة  اطكة  اخلطكةة يةنفليكل  احلداديك  احلةكك   ةا بك 

                                                 

1
 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21, consulter le: 17- 12- 2011,07:00. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
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 يف أملليةك  اكربا  اسكلن  جكل   ايطبةك  ااييبايعكاج ايفليكل  ايبةوطبةك  يةنفليكل  ايسكةةم ايبةئكي ايتسكةر أجل
  :1 ة ق  صه ايتوجةهل  اتضمناباينل ة  باايدا  املتقد   ايدا  ص  اصليتعلان الل  هها

ب: نهل اايي ايتقنة  ايتوجةهل  أهداف صه:باألا 
 ااملتكوافةة املتكوفةةباملعطةكل  افك  تاةةفهكل مةكى يعمكل اايكي ايعكلمل  صةكدان ياكل ايتوجةهكل  هكهه اتوزيك   كنمب-

ب.اينل ة  صليدا  الة  يديهل
 ايطبةك   ايعكاجبايفليكل  ايبةوطبةك  اينفليكل  مكن اينلمج  اايبةئ  صليف   املتعةق  املخلطة تقةة  مةى ايعملب-

 يةمسكتوى املوافقك  ايتقنةكل بيف املتواجكدة املاجمك  ايبةكدان ا كداا  اوةلككل تطكوية داجك  اومتبكلا صعك  أاكها

ب.اايتاةف  اايقداا  اإلصدامي
 اآتةكفبوكل  فهكو  إمطكل   كن اينفليكل  صتسكةر املتعةقك  اجلوايكب ياكل املتضكمن  ايتوجةهكل  صه ُففةا :اايثلين

 أسكليةب آتةكف ذككةباككها  نهكل  اينهكلجي اايكتخة  ااملعلجلك  ايتسكةر يف قك املطب ايتانويوجةكل  إىل آلطةهكل 

 .ايتسةر  داا  تطوية

 اوستشكفلجة   يةنفليكل  املسكتدا  صليتسكةر املعنون يةف   ايعلملة  يةمنظم  املةجعة  اخلطوا  شةاع يف أ لب-ج

 املنشكآ   سكتوى مةكىبسكوا  يناملةكدا ايعمةكي يةتطبةك  اضكعا  ا بلحك  ففو  شال يف األاكلن تةمجا فقد

 ايتسكةر يظكل  اطبةعك  اوستشكفلجة باينفليكل   شكاة  أصعكلد صتففكةل اذيكب ايكوطر  املسكتوى مةكى أا ايفك ة 

 اض  اكةفة  ملةا بته  هبل املعمو  ااألسليةب صهباملةتبط  ايورلج  آتةف    ايف ة   املنشآ  داال ول املستدا 

. ستشفلجة او اينفليل  يتسةر اطر آط 

ب:ب2حتقة  إل الية  ايعلملة  ايف  بنظم   حسب املشةاع هها اض  ا د
ب.ايف ة  املنشآ  داال يةنفليل  ايسةةم ايتسةر ضةااة حو  املعنة  األطةاف تومة ب -ب
  ن اايتقةةل اينفليل   علجل  اطة  ايتسةر يظل  سةلسل  أجل  ن  ةجعة  اطوا اض  -ب

ب.حجمهل
ب.اوستشفلجة  اينفليل  تسةر جمل  يف ايتاوين تنظةم -
 .اوستشفلجة  يةنفليل  ايتسةري يظل هل اتطبة  اض  أجل  ن املوااد يتعبئ  ايدا   سلمدةب-

 خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيير في المستدامة التنمية مؤشرات :المطلب الثالث

 يقةلر املثشةا   ن اياثر اجد  لهنل أاك اجتسةد املستدا   يةتنمة  ايدا  حتقة   دى ملعةف ببببب

 يةتنمة  حتقةقهل اداج  ايدا  أدا  تقة   ثشةا   ثل ايتنموي   ايقطلمل  كلف  امشةا األدا   ذيب

                                                 
1
 :نقال عن. 11.فياللي محمد األمين، مرجع سابق،ص(  

-UNEP/CHW6/20 « directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets 

biomédicaux et des déchets de soins médicaux (y1; y3) » programme des nations unies pour 

l’environnement,distr. Générale UNEP/CHW.6/20, 22 août 2002. . 
2
)OMS/AFRO : gestion durable des déchets hospitaliers, projet de lignes directrices,Bureau régional de 

l’OMS pour l’Afrique p.6. 
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 حتقة   ستوى ملعةف   ثشةا   )...املديوية  او تفلدي  اينمو  عد ( املستدا   او تفلدي 

 املسكتدا  بصليتنمةك  الةك  ا ثشكةا   )...اوجتملمةك  طبقكل اي ايفقكة   سكتوى(املسكتدا   اوجتملمةك  ايتنمةك 

1 نهلباايي اينفليل   تسةر يف املستدا   ايتنمة   ثشةا  جند أين صليبةئ   املتعةق 
ب:ب 

ب ضكةاببيفبايسكالن مكدد مةكى)ايطكن (صليامةك  يقكلر ايفةب   ايبةدي  ااينفليل  ايفنلمة  اينفليل  إيتلج -2
 ايسكالن مكدد يسكب   كن أمةكى املنتجك  ايامةك  يسكب  كليكا كةمكل صأيكه ايعاك   ) ايسكن×بيسكم ب/طكنب(ايسكن 

 اوستعمل  إلملدة ااو تفلدي  ايبةئة بايطة  تتب  امد  املوااد يف هدا اجود مةى ذيب د  ب ايسن   يف)األفةاد(

ب.ة ةم اايعا  يةنفليل   اايتداية
 يةمكواد ايفكةدباسكتهاا كمةك  يعاك   )ايةكو /يةفكةد كك ( ايةكو  يف ايفكةد  نهل يتخة  ايي اينفليل  كمة  -1

 صةئةك  اآكلطة آركلا منهكلبيكنجم  كد ممكل اوسكتعمل  إمكلدة أا يةتكداية  لصكل هكو  كل  نهكل اايكي يةنفليكل   املنتجك 

  .جتملمة ا آرلا اكها اايبعةد  ايقةيب املدى مةى اا تفلدي 

 إمجكليلب ك   قلايك   (%)  ئويك  كنسكب  اتفكنةعهل تكدايةهل ايعكلد اسكتخدا هل يعكلد ايكي اينفليكل  كمةك  -2

 .ايتداية صل تفلديل بيعةف  ل جمل  يف املستخد  ايتطوا  دى ايعا  اينفليل    ن املنتج  ايامة 

 ). اإلمجليل احملةي اينلت   ن احدة يال طن (اخلطةة اينفليل  إيتلج -6

 ). اعب  رت (املشع  اينفليل  إيتلج -8

 .ايسن  يف اإلمجليلباحملةي اينلت   ن احدة طن اثشة منه ايعرب  نهل ايتخة  يتم ايي اينفليل  حجم -4

 .اخلطةة اينفليل   علجل  مةى تفةف ايي األ وا  حجم -1

2 نهل فنجد اد ل بايةملي بايف ة  صنفليل  تتعة  ايي أ لببببب
: 

 اايكهيبيكو /سكةية /يكرت أا يكو /سكةية/كك  اثشكة سكوا  ايفك ة  املثسسكل  تنتجهكل ايكي اينفليكل  كمةك  -2

 ادااكلباينفليكل  كمةك   عكلير حسكب حةك  أاكةى  مكن  ثسسك  تقكد هل ايكي اخلكد ل  حجكم يعاك 

 ااآلسكةوي  ااإلفةيقةك بااأل ةياةك  األاااصةك  ايبةكدان  كن ايعديكد ضكمن ااألةكنلف األحجكل  آتةفك   ستشكفةل 

ب :بايتلية  املعدو  اف  ممو ل املثشة ظهة
ب يو /سةية/ك  1,80بببببببببببببببببببببب%90بب ببببهباملنزية بببببببباينفليل بشب-
ب يو /سةية/ك  0,12ببببببببببببببببببببببب%4اينفليل باملعدي بببببببببببببببببببب-
ب يو /سةية/ك  0,02ببببببببببببببببببببببب%2اينفليل باجلسدي بببببببببببببببببب-
  ببيو /سةية/ك  0,06ببببببببببببببببببببببببب%2بيفليل بأاةىبالة ببببببببببببب-

ب

                                                 
1
اياويا ب ايعةصة   املدن  نظم    1999أكتوصة -سبتمرب92 مدد املدين بايعةصة   جمة  ايفةب   ايبةدي  يةمخةفل  ااملستدا   املتال ة  اإلدااةب :املدين حممد إمسلمةل(ب 

 .29.ص
ب.19. بص ةج بسلص :بفةايلبحممدباأل   (2
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 أا ايسن /طنباثشة إ ل اذيب املعدي  كلينفليل  فق  ايعاجي صلينشلا ااملةتبط  اخللة  اينفليل  كمة  -1

باخللةك  اينفليكل  إيتكلج   كدا اإل ةكةم اهتةئك  ايبةئك  ازااة مكن ايفكلدا ايتقةيكةبايكوطربيةبةئك ف سكبب بايسكةية/كك 
 آكلطة رثكل يفليكل  طكن 500 اب عديك  يفليكل  طكن 8500  نهكل ايسكن   يف طكن 9000 ب جصكليعا

  كن  علجلتهكل إ اليةك  ا كدى اكد ل بايةمليك بايفك ة  يفليكل  حجكم يعاك  املثشكة اهكها .1اسكل   كةمةلجة 

 .املوايل املثشة    املقلاي  اا 

  نهكل ايفكلحل  يسب با دى املةا د  نهل لة ا  ايةملي بايف ة  يفليل  ملعلجل  املخفف املثسسل ب مدد -2

  .و أ  ايسلص  املثشة    تتا   اايي استعملول ا داا  املعطة  إىل

  ة د12  نهل ايسلصق   اينفليل  كمة  يرت ةد  وجه   نشأة 235 ب ايوطن  ستشفةل  يف  دا ا دبببببب

ب:كليتليل ايوطر ايقطةبمةى يعاجة ا اجلهل  حسب  وزم  اهي  2 عطة   30 %صنسب  أي اخلد    الاج
 الجزائرية الوطنية العالجية الجهات حسب المرامد توزيع(: 11) اقم جدول

 
Source: RNE,2003 « rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 2003 

»Observation National de l’Environnement et du Développement Durable(ONEDD) 

et gtz coopération technique Algero-allemande, 2003.p.342. 

 اينفليكل بتسكةر يف تفكةف ايكي األ كوا  ك جكم  أاكةى مل ك   ثشكةا  ايسكلصق  املثشكةا  إىل ايضكلفببببب

 بينفليكل املخففك بايتقكر ايكةد   ةاككز مكدداب ايفك ة   املثسسكل   سكتوى مةكى أا ايكوطر املسكتوى مةى سوا 
ب.املعةلاي باملثشةا   ن اغرهل ) فلافة املهةأة املفلاغ  ( يف ة اد ل بايةملي با
 .خطوات ومراحل التسيير المستدام لنفايات الرعاية الصحية: المبحث الثاني

                                                 
1
 (RNE2003 : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 2003,.Observation National de 

l’Environnement et du Développement Durable(ONEDD) et gtz coopération technique Algero-allemande, 

2003.p.341. 
2
) ibid,p.342. 
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 آكلطة  كن اتهإداا سكو  مكن يكنجم ملكل يظكةاا املة ك  املواضكة  أهكم  ن اد ل بايةملي بايف ة بيفليل  تسةر إن
 اامك  ياويكوا أن يتوجكب ايكهين  بلشكة صشكال  عهكل ااملتعكل ة  احملةةك  النايسك مةكىبتكنعا  اصةئةك  ةك ة 
 صكأي ا علجلتهكل  نهكل ايكتخة  احكىت تويكدهل حلظك   كن اصتكدا اب اآ نك  سةةم  صطةيق باينفليل     ايتعل ل يضةااة

 .املنلسب  ايطة   ن
 نفايات الرعاية الصحية وتوظيب فرز: المطلب األول

 :الفرز -1
 تتبك بيضكملن أنةك  األكثكة ااملةحةك  اكد ل بايةمليك بايفك ة  ينفليكل  ايفعكل  ايتسكةر  فتكلح ثلصك ا ايفكةز ممةة 

 اصليضكب  اينفليكل   نكت   سكثاية  حتكا ايفكةز ممةةك  اتكتم ب نهكل اايكتخة  ملعلجلتهل املنلسب ايطةي ل باينفلي

 املخفك  حمةطهكل يف نفليكل اي يضعون حة  ول  ايف ة  املثسس بأشخلص مجة  ااملاس  اإليتلج  نب  مند

ب.اخلطةة اد ل بايةملي بايف ة  ينفليل  صلينسب  الة بايفةز تاةاا تفلدي    ول
 املنبثقك  األةكنلف آتةكف ك ب ةامكلةبافوةكة بب ايتمبفةزبيفليل باد ل بايةملي بايف ة بحبسكببيومهكلببببب

املاكنبايعمكلبيفب.بمةةهكل سكةطب  ايكهي اايكتخة  املعلجلك  يكوع اككها  صكه املعمكو باايقكليون ايتشكةي  تفكنةف من
 بايبدايكك بصنظككل بايففككلبايثارككيبكطةيقكك بسككهة بتعمككلبهبككلبأيب ثسسكك بةكك ة بحككىتبايككوبكليككابإ اليةلهتككلبصسككةط 

ب:حة ب نباملفةدبأنبيتمبتقسةمباينفليل بيثاثبأ سل باهي
 يفليل باد ل بايةملي بايف ة باومتةلدي باايشبةه بصلملنزية ؛ -بأ

مليككك بايفككك ة باخلطكككةةباتظكككمبككككلب كككنباينفليكككل باملعديككك بااينفليكككل باياةمةلجةككك بيفليكككل باكككد ل بايةب -بب
 ايسل  باغرهل؛

 .بباينفليل باجللاح بااحللدةباايقلطع ببببب -بج

اكةمككلباجككدبيظككل بفعككل بيفككةزباينفليككل بكةمككلبحسككنبذيككبب ككنباةككلاا باملعلجلكك باايككتخة ب نهككل بفضككابمككنبببببب
 :1صدب نبتوفةب بلدئبينبربمةةهلبتنفةهبايفةزباجلةدباهي بيهيببوختفةذباياةفباإلمجلية بإلدااهتل

ب؛املفلحلبكل ضمن  وحد اصتطبة  اجلمة   بل  ن إدااهتل    اينفليل  أةنلف يف اايوضوح ايبسلط بب-
اكد ل ب يفليكل باحةقكل  جمكلو   ك  ااخلطكةة املعديك  اينفليكل   كزج مكد  اا   ن اايسا   ايو لي بب-

بب؛ي ايعلد ايةملي بايف ة 
بببب ايعاجبصنظل  اإلاا  دان ايتخة   حةقل   ةاحل اآتةف املوافق  ايتشةيعل     اويسجل  ب-ببببب

ب؛ااملقةا ببببببببببب
ب؛املتاةاة األاطل   فدا املعلير تغر حة  ايز ن يف اوستقةاا -ببببب
 .اينومة  يضملن صلستمةاا اتقةةمهل ايفةز يشةاا املتلصع  -ببببب

                                                 
1

 :نقال عن. 95.مرجع سابق، ص: فياللي محمد األمين( 

- ADEME : déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), ADEME Agence De l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie, Mai 2003,p.1.(www.ADEME.fr). 
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ب:1الة  صتوفرهل ينفم طةبل  ت اكها
 داال اململاس  ااألشخلص ايعمل  فئل  كلف  يدى املتوفةة ااملعةو   املستمة ايتاوين 

ب؛ايفةز ممةة  صتفلةةل ااملتعةق  املنشأةببببب
 ؛(ايتوظةب)ايفةز يعمةة  الهزة ااملعدا  األداا  مجة  توفر 

  صاألشخل يسا   احلملي  ا عدا  اإلشلاا  يظل  اض. 

باجلسكدي  ااينفليكل  ايفكاحة  املنتهةك  ايفكةدوية  املكواد  كن اكد ل بايةمليك بايفك ة  يفليكل يفةزبب صلينسب  أ ل
 كلجلملمكل بايسكةطل   كن ايعديكد فةهكل تتكدال إجةا ا  يتب  كويه الة   طبةع  ذا فهو ايبشةي  ااألمضل 

ب.ايف ة  ثسس امل إدااة  ااعة ا ديةي بللي بايبةئ بايدينة  ايشثان ا ديةي  احملةة 
صكلبب كةكلراأل يف ايتشكةحية  اينفليكل  مجك  املقبكو  غكر  كن جتعكلبايدا  صعذ يف اايدينة  ايثقلفة  ايقةود كهيباب

 شكةاا تضك اب ايعكلدة يف حتكدد ايكي احملةةك  األمكةاف  ك  ينسكجم اكل اينفليكل  ههه  ثل    ايتعل ل يتم أن بب

ب. ايدفن
 :التوظيب -2

عمككلبصنظكككل بايففككلبايثارككيبينفليكككل باككد ل بايةمليكك بايفككك ة باهككيبيفليككل بامتةلديككك بشككبهب نزيةككك بصعككدبأنبمتباي
بيةقكواي   وافقك  اعكدا  األةكنلف تةكب آتةكف توظةكب ممةةك  تكأيباطكةةبااينفليكل باجللاحك باحلكلدةايفليكل ب

 حةك  ايتوظةبل  بتةب مةى دايةل مةةهل املتعلاف اايعنوي  ايرت ةز ممةة  إىل إضلف  ول  املستدا  ايتسةر ايظل 

 ااملةاةاصكل   اجلكةارةمباآتةكف اكد ل بايةمليك بايفك ة  يفليكل  أةكنلف صك  ايفةزيكلجي احلكلجز ايتوظةكب يعترب

ب.صهبتتواجد ايهي احمةطهل اينفليل  أةنلف صلاتاف اختتةف
بوحتكوا  اأكةكلر جكماحل كبكرة أا ةكغرة حلايكل  يف اكد ل بايةمليك بايفك ة  يفليكل  توظةبكل  اتتمثكلببببب

: نهل خبفوةةل  ايتوظةب  عدا  رتلز ايعاج يفليل  ايطبةع  أةنلفهل  آتةف أحجل 
ب2

ب؛ايعاجة  اينشلطل  يفليل  اكتة  حجم     اةف  سع  -
 اتسكهةل مجعهكل مةكى ايعل كل اسكتقةاا يضكملن  تنقةك  حلايكل  ضكمن أا اجلكداان مةكى ايتثبةكا يظكل  -

؛صعد فةمل يقةهل
؛ااألاضة   ستعمةهل حسلب مةى ااتدادهل آلطة اغةلب س بية  قلا   -

                                                 
1

 :نقال عن. 99المرجع نفسه، ص،( 

- Basel Action Network (BAN) « 11 recommendations pour améliorer la gestion des déchets biomédicaux » 

provieded to the technical working group of the Basel Convention by the Basel Action Network (BAN), 

Avril 12-14, 1999,p.4.(www.ban.org/library/11REcSfr~1.pdf).  
2
 :نقال عن.200المرجع نفسه، ص،(  

-Véronique chaudier-delage « l’officiel: principaux textes officiels relatifs à la surveillance et la prévention 

des infection nosocomiales » Hygiènes,Revue officielle de la société française d’hygiène hospitalière, 

Volume 4, N3 

juillet 1999, France,p.281.                                                                                                                                     
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 ايتسكةصل  تفكلدي أجكل  كن ا نلمك  حاكل صإ ُتسكد حةك  يرتكةبتهكل   اجكم اإحال هكل إغا هكل يظكل  -

؛تفةيفهل حلي  اايقاهبل
؛سهة  صاةفة  ينقةهل ااإل سلا ايقبذ  واض  اجود -
  كد ايكي ايسكلجة  يةةااسكب احلصسك  اايضكغ   ااخلكة  ااويكزو  ايفد ل  ا قلا   ايفاص  :طبةعتهل -

.اياةوا  ثل اطرة  اويل  مةى احتواجهل دان يةرت ةد ايقلصةة اب حتدث 

 أا صاسكتةاة  أكةكلر مةكى اتوزيعهكلبايفك ة  ايةملي  يفليل  فئل  صتعةيف طةيق بيةتوظةببهو أيسب اتاون

توضكك بيفبأكةكككلربسككودا بدااككلبحلايكككل  ب نزيةكك بفبفبلينسكككب بيةنفليككل باومتةلديكك باايشكككبه بيويةككلب ة  ككزةحلايككل ب
  ثكل اخلطكةة ااينفليكل ااينفليل باخلطةةبكلينفليل باملعدي بتوض بيفبأكةلربةفةا بداالبحلايلهتكلباملخففك  ب

 بصكر يةفك   ايعلملةك  املنظمك  حسكب فةوهنكلباايسكل   اياةمةلجةك  ااملكواد ايفكاحة  املنتهةك  أا املسكتعمة  األدايك 
ب.(02)املة  با م وضمبيفبباحللدة األداا  امبوة اايففةا  ايثاثبايسودا  وا ايعب يظل اب

 شكةابأنبتاكونب "أداا بحكلدة"بأ لباينفليل باجللاح باباحللدةبفتوض بيفبحلايل بةةب بيوهنلبأةفةب  بمبكلاة

 لكمكببصلألغطةك  ا زادةب )اياثلف  مليل ايباستةب أا املعدن  ن  فنوم  تاون اغليبلاب(يةثقب  ضلدة احللايل 
 أي أيضلاب حتتجز ايانهل فق  احللدة األداا  حتفة و أهنل يداج   نفهة اغربايفاص   شديدة تاون أن بب

 ايفكعب  كن( هبكل يةعبك   قلا ك  احللايكل  تاكون أن بكب اوسكتخدا  بسكو  املنك  .احملكل ن  كن سكلجة  صقليكل

 احةثمل.بياستعمل   لصة  تاون و حبة  حملل ناا اإلصةبشال يف تغةر إحداث بب ملك  )سةهلك أا فت هل

 اياةتكون  كن املفكنوم  صلحللايكل  يوةكى جكداا ب اةفك  أا  تكوفةة غكر املعديةك  أا ايباسكتةاة  احللايكل  تاكون

هكوب وضكمبيفبكمكلبببصاسكتةاة  صبطليك   كزادة تاكون أن املاكن اينقكلبيسكهوي  ايعةكب هكهه ركر املاكنبايثقةكل 
ب.(02)املة  با م

األداا باحلككلدةبحتمككلبإ اليةكك بيةعككداىبألنبياحككةباية ككزبايككدايلبيةمككلدةباملعديكك ب(ب02)اككا باملة كك با ككما ككنب
ب.اهيبجتم ب علبصغذباينظةبإذاب لبكلياب ةور بأ بو

إىلبراركك بأاصككلعبحجمهككل بيقككو بايعككل ةونبصلملثسسكك بسككوا بأكةككلربأابحلايككل بببظةبككل امنككد لبتفككلبأحجككل بايتوب
آيةك ب ك بتفكلديباذيكببصلسكتعمل باةكة بصاسكتةاة بب فليل بجبمعهلباغةقهلبصطةيقك ب نلسكب ايف ة باملاةف بصلين

ببب. نبأجلبايسا  ب صعدبذيب فت هل يتفلدى غةقهل امند.بطةيق بايتشبةب
 ففكي صةكد  ياكل اكد ل بايةمليك بايفك ة  يفليكل  صتسكةرباملتعةك  اايتشكةي  اينظكل  حبسكب ايرت ةكز يتغكرابببببب

 افةمكل  )اايسكل   اياةمةلجةك ( اخلطكةة اينفليكل  يفكنف املخففك بيألكةكلر األلكة ايةكون تمكدام  كثا اجلزاجكة

 أةكفة  يكون ذا  أكةلسكهل ايعكلملي اإلطكلا ضكمن ايتشكةحية  اجلسكدي  األمضكل ب كن املتاويك  اينفليكل  خيك 

 ايتشةي  اضمن

  نلسب اا زبإشلاة    "اىايعد اطة"ب تعنون اكةهل األاضة  ايةون ذا  صاستةاة  أكةلر فهي اجلزاجةي

ب.  ايعلملة ايف    نظم  صه توةي ايهي ايةوين ايرت ةزبايتليل اجلدا  يتضمناب.بيةسا  
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لنفايات خدمات الرعاية الترميز اللوني الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية : (12) جدول اقم
 الصحية كنموذج لنظام الترميز الملو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والرعاية (Y1; Y3)األحيائية - الطبية للنفايات بيئيا   السليمة اإلدااة بشأ  فنية مبادئ:)2002(م المتحدة للبيئة برنامج األم: المصدا

 .11.،ص2002ديسمبر /11 -9، األمم المتحدة، جنيف،الصحية
 .ايبةدانبأحد يف أاةى صأيوان تة ةز استخدا  ملان ايعا ل   ااض  صلأليوان ةز يةرتب املقرتح اينظل  *

 .ايابرة املستشفةل  يف إو حيدث و **

 مجةكك ب ككن هنككلا بصلإلضككلف بإىلب ككلبسككب بفةمككلبيتعةكك بصنظككل بايفككةزباايتوظةككبب ككنباككا ب لمككدةبايرت ةككزببببب

1اتشملباملخةفل  جبم  ةفوناامل املسلمدان ايعمل  اينفههلبيتبعهل أن ينبغي ايي املعنة  ايتوةةل 
: 

ب؛املةكزيبايتخزين  الن إىل ايقةهل املطةوص   صليوترة أا ةايعنلص  ن يو ةل اينفليل  مج بب-
 ) ايعنكرب أاباملستشكفى( اينفليكل  حكداث يقطك  توضكم مةةهكل صةليكل  اضك  دان أكةكلر أي  إزاي  ينبغي و ب-

بااحملتوى؛
ب؛اينوع يف   ن جديدة صأاةى فواا ايعبوا  أا األكةلر استبدا  يةعمل  ينبغيبب-
 .اينفليل  إدااا يقط  يف صسهوي  ايفلاغ  اجلم  مبوا  أا أكةلر توفر ينبغيبب-

 
 نفايات الرعاية الصحية ونقل جمع وتخزين: المطلب الثاني

 :الجمع -1
تعكككدبممةةككك بمجككك بيفليكككل باكككد ل بايةمليككك بايفككك ة بهل ككك باضكككةااي باذيكككببألهنكككلبتضكككمنبمكككد بتاكككدرباتكككةاكمب

آلطةباآركلابغكرب ةغكوببفةهكل بكليتفكلما بيبحداثباينفليل بيفب وا  باأ لكنبإيتلجهل بباتسلمدبمةىبتفلد
                                                 

1
ب.61-62.صب-املةج بيفسه بص:بب)1001(صةيل  باأل مباملت دةبيةبةئ ب(ب 
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ايسةبة باييبتضةبصليف  بايعل   بيهيبب نباألنة باالنبأنبتض باإلدااةبايف ة بجكداوبرلصتكلبجلمك باينفليكل ب
 كك بإجككةا بتنسككة بفعككل بصكك بايطككل مبايطككخلباايشككبهبطككخلبااخلككد يبيفبهككهاباخلفككوص ب.بابايةدهككل  ككنباأل سككل ب

  ن دكيةتأ اذيب

 اينظلفك بممكل  صك  فهكم إسكل ة أا تعكلاض أا تضكلاب أي املنك  األ سل  مجة   ن  نتظم صشال اينفليل  إزاي 

 ايفضكل يو ةكلا بااحكدة  كةة اعكد   سكم لكك  كن اينفليكل  إزايك  بكب األ كل امةكى .ايطخل ايالدا  وظفي اص 

 ايسكودا  ةكلركاأل جلمك بآتةفك  اصأا كل   نففكة  صةيكلجم  اضك  بكب مكلك ممكل   نلاصك  لكك اكا  إزايتهكل

ب  بمد باة باينفليل بسوي بمنكدباجلمك بألنبككلبيكوعب كنباينفليك .احللدة األداا  احلايل  ايففةا  ةلركااأل
 ةكنف يكون يفك  احتمكل ايبةويوجةك   يةخطواة ااإلشلاة املفواة صلية وز جةة  صعنوي   وض  بحتملبمةىبحلاي 

 املعديك  اكد ل بايةمليك بايفك ة  يفليكل  مجك بحلايكل  صك  ايفكة  داااإ إ اليةك  أجكل  كن تقةهكل ايكي اينفليك 

ب:1 بيهيببيفضلبمندباجلم ب ةاملةب لبيةيايعلدي  اينفليل  مج  احلايل 
 زيككاملةب ايتخكزين  و ك  إىل ايقةهكلب )احللجك  حسكب  تاكةا صشكال أا (يو ةكلاب اينفليكل  مجك  بكب -

 ؛املع 

 أا اجلنكلح أا املستشكفى( تويكدهل  اكلن حتكدد صةكلن صطل ك  لمةةهك ياكون مل  كل ةكلراألك تنقكل أو بب -

 ؛ااحملتويل  )ايقسم

 ؛اينوع يف   ن جديدة صأاةى فواااب ةلراألك أا احللايل  تستبد  أن بب  -

ب.اينفليل  تنت  ايي املوا   لك يف جديدة حلايل  أا ةلرأك  ا دادإ توفر بب -
بكببأنبب اينفليكل  جتمةك  مكن املسكثاي  املسكلمدين ايعكل ة صلإلضكلف بإىلبايعنلةكةبايسكلصق با كنبأجكلبسكا  ب

   :2تتضمنبممةة باجلم ب لبيةي
بصلألشخلصباملسثاي بمنباجلم ؛بجدا  -
 جدا باجلم ؛ -

 طةي باينقلبايدااةي؛ -

 يةمعدا بايوا ة ؛يب باألشخلصب -

 طة بغسلبمةصل باينقلباتطهرهل؛ -

 .استخدا ب نطق بايتخزينباةةليتهلباأ نهل -
 :ينالتخز  -2

صشكالبيتنلسكبببايتخزين  نلط  يف هبل اوحتفللبيتع   اد ل بايةملي بايف ة  يفليل  مج   ن اويتهل  صعد
 ب نبحة بحتديدباأل لكنباملنلسب باطة بايتخكزينبايفك ة  ب صليشالبايف ةم   بأسةوبب علجلتهلبفةملبصعد

                                                 
1

 .88. بص1004 األادن بناملتوس  بممل ةشة ي ةمياإل ة املاتببالصحية، الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدااة، (1004)منظمة الصحة العالمية( 
2
معهد الصحة العامة والمجتمعية، وحدة الصحة البيئية، ، "دراسة في الوضع القائم"إدارة النفايات الطبية في فلسطين: عصام أحمد الخطيب(  

 .22 -21.ص -،ص1002جامعة بيرزيت، فلسطين، 
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 يامةل  افقل  بىن  أا غةف  أا  نففة   نطق  أكليابسوا  ههه  ايتخزين اأ لكنب نلط  أصعلد حتديد ةنبغيف

لنب كنبأنبيتمبيقكلباينفليكل بصليطةيقك بايكيبرنك بتا سكهلب كداباإل اك ينبغي بكملبمجعهل ااترة املت قق  اينفليل 
ب:بب1ملبيةياخللة باملةتبط باقةا بايتخزينبفةأاةلفبايتجهةزا بصةزبانبتةخة بأ باايسلجق  بامل بلبايعمل

 ةله؛ صإ دادا  اجمهزة اايتطهر ايتنظةف اسهة  جةدة ةةف صشبا   زادة فلذةي غر ةةب   لمدة -

 صسهوي ؛ إيةهل ايوةو  اينفليل  انلاي  املاةف  يةموظف  ملان -

 املةاف ؛ غر األشخلص داو  ملن  صقفل  زادة -

 صسهوي ؛ إيةهل ايداو  اجلم ب )مةصل ( بملةكبل  ملان -

 اايطةوا؛ ااحلشةا  احلةوايل  مةى  نةع  -

 جةدتلن؛ اهتوي  إضل ة -

 ايطعل ؛ إمداد  نلط  أا طلزج  أغهي  آلزن  ن صليقةب توجد و -

ب.اينفليل  مبوا  أا اأكةلر ايوا ة  ااملاص  اينظلف   عدا  إ دادا   ن صليقةب تق  -
 اسة   ختزينبهبل ايتخزين اطواص  ايعاج صوحدا  األايةت  املةحةت  مند  ةاحل  صثاث ايتخزين ممةة  ارة

 ايي ايف ة املثسس ب صنليل بداال مج  يقلا اهي يةنفليل   ايدااةي ايتسةر ايظل  ايتشةي  شةاا اف  يتم

 احكدا  اكلاج هكو وكل املفضكل ااملاكلن املنزيةك  بشكبه ااينفليكل  ايوسكخ  ااأليبسك  املةور  املواد يتخزين تستعمل

 يبدأ ايوسة   ايتخزين  قةا  يف اينفليل  مج  حلايل  رتةئ  لامندب اينفليل  تفةيف  سلا اجبواا ايعاج

باملفةغك  يف ايتفةيك  أا اايتكداية  ياسكرتجلع إ كل اذيكب اينهلجةك  يةمعلجلك  صةفعهكل ايعلديك  ايةمليك بايفك ة  نفليكل ص
 ايتجمك  حملبإىل فت و  ااخلطةة املعدي  اينفليل  احلايل  أكةلر أ ل اصليتظل   يو ي صشال اذيب ايعمو ة 

 اتعنكون   يةمعلجلك بافعهكل ممةةك  أي  بكل اكد ل بايةمليك بايفك ة  يفليكل  إليكداع فقك  خيف  ايهي املةكزي

 .ايبةويوجة بيةمخلطة املشرة ااإلشلاا  املفواة صلية وز ااض   اعةقل  احملا 

  كد ايكي ااملخكلطةبركلااآل يتفكلدي حمكددة  كدة يف اكد ل بايةمليك بايفك ة  ينفليكل  املةكزي ايتخزين  ةحة  اتتم

  علجلتهل  ا ةحة  اينفليل بإيتلج ص   ل ايتخزين  دة تقدا حة  املنتج   اايامة  املنلق حبسب اهها حتدث 

 :ايتليل صليتو ةا يةف   ايعلملة  املنظم  صه تنفم اايهي

ب.ايفةف يف  فوى سلم  48 ا ايشتل  يف  فوى سلم  72:باملعتدي  ااملنلال باملنلط  -
بايففكل اكا   فوى سلم  24 ا ايبلاد ايففل اا   فوى سلم  65:بباحللاة ااملنلال بلط املن -

 .احللا

 فمكدة ااملعديك باخلطكةة اكد ل بايةمليك بايفك ة  يفليكل  يتكلجإ كمةك  اعةكلا املةافك  ايقفكوى يةمكدة اصلينسكب  

ب:ايتلية  اآلجل  تضم ختزينهل
 .لم س 72 ايتخزين  دة أسبوع/ك  100  ن أكرب إيتلج

                                                 
1
 .62.سلص  بصب ةج :ب)1001(صةيل  باأل مباملت دةبيةبةئ بب( 
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 .أيل  سبع  ( 07 ) ايتخزين  دة أسبوع/ك  100 ا ايشهة/ك 5 ص   ل إيتلج
 :النقل-1

سكوا ابةةباخللةك باخلطكبممةة بيقكلباينفليكل بهكيب ةحةك بحسلسك بألهنكلبتتمثكلبيفبجممكوعبممةةكل بشك نباينفليكل 
مةكىباسكةة باملعلجلك بمةكىبإذاب كلبتكوفة بباتكتمبدااكلباملثسسك بايفك ة  بأاباحلكلدةبااجللاحك باملعدي باايسل  ب نهكل

ب.تتمبالاجباملثسس بايف ة بممةة بيقلباينفليل بتوفةهلبفإنبحلي بمد ايفبب ستواهل
 ايكتخة بأا ملعلجلتهكل زيك املةك ايتخكزين  نطقك   كن اينفليكل  ينقكل  نلسكب  شكلحنل اب مةصكل بتكوفر بكبيكهيبب

 ملنك  يةسكواجل  نفكهة غكربقكلاين نل شكلحاب ايعةصكل بتاكون أن بب هيبك الاجه  أا املو   داال سوا   نهل

 ب املسكط   أا احلكواف ذا  شكلحنل اي عةصكل بأاايباسكتخدا  بكوز افك  احملةطك  ايبةئك  إىل اخلطكةةباملكواد تسكةب
 اويسكالب  تكايف تضمن صطةيق  ايف ة  ايةملي اد ل ب يفليل  يقل يف املستخد   ايعةصل  تفمةم ةنبغيف

 صليفكفل مةصكل باينقكلب تتسم أن اينبغي .ايشلجع  ايتنظةف ملوادبايتعةض ملحت مةى  لداة  واد  ن  تفن اأن

1ايتلية 
: 

ب؛ اايتفةي ايت مةل سهة  -
 أا ايت مةكلباكا  اينفليكل  مبكوا  أا صأكةكلر أضكةااااب حيكدث أن ملاكن ممكل حلدة حواف اجود مد  -

 ايتفةي ؛

ب.ايتنظةف سهة  -
 ابكب .املكواد هكهه ايسكالب حكل  يف ايتفكةفبصاةفةك  مةكم مةكى ايشكلحنل  سكلجقي ياكون أن بكب هيبكك

ب.اينفليل  استا   و    ن  و ع  يقل ارةق  مةى احلفو بدان اطةة يفليل  يقل مد  اينل ل مةى
 

 

 تقنيات معالجة نفايات خدمات الرعاية الصحية: المطلب الثالث
باملاكنبأ كلباطكواةبطكرةبجلعةهكلبوادباخل نبتغةرب ةكزا بااكواصباملكب علجل باينفليل بايقفدبهبلبايطة باييبران

يقةهكككلبأابمجعهكككلبأابختزينهكككلبأابايكككتخة ب نهكككلبصكككدانبأنبتسكككبببأضكككةااببأكثةبأ كككلن بكمكككلبملاكككنايتعل كككلب عهكككلبصككك
اطة باملعلجل ب تعددةباآتةف بجدابيفباحملفة بااينكلت باينهكلجيباياكلبطةيقك ب ةزاهتكلبامةوهبكلبا كدب ب2يألفةادباايبةئ 

 بفةاكككلبةكككنفب كككنباينفليكككل بطةيقككك بيةمعلجلككك بتكككتا  ب بيكككوعباينفليكككل باملكككةادب علجلتهكككلوبتتوافككك بطةيقككك ب عةنككك ب ككك
ب:آتةفبأسليةبباملعلجل بتنفببيفبأاص بطة بكربيباهيامةىبايعمو بب.اطبةع باملوادباملاوي بولبةة اال

بايطةيق باآلية ؛ب-أبب
 ايطةيق باحلةااي ؛ب-ب

                                                 
.61.المرجع ننفسه، ص  (

1
  

 
 info@libyanmedicalwaste.com.1. ،صالنادي الليبي للمخلفات الطبية المحااق وطرق معالجة المخلفات الطبية،:الطاهر إبراهيم الثابت (2

mailto:info@libyanmedicalwaste.com
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بايطةيق باياةمةلجة ؛ب-ج
ب.ايطةيق باإلشعلمة ب-د

ب:1اومتبلاا باييبتأاهبملدةبمندبااتةلابايطةيق باايتقنة باملنلسب بيةمعلجل بهياب
بمةةهل؛ نطويي ايهي ااخلطة اينفليل  طبةع  -
 املفةاف ؛ يةنفليل  ايقبو  -

 ايبةئ ؛ مةى املفةاف  يةنفليل  احملتمة  ايضلاة ايتأررا  -

 ايتخة ؛ طةيق  ا ورو ة  سهوي  -

 ايتاليةف؛  ن ذيب اغر ايتخة  تاليةف -

 ؛عل ة ااي ا نلايةهل اينفليل  ههه  نتجي مةى ااملخلطة ايعل   املهنة  األاطلا -

 .اايعل   احملةة  ايبةئ  مةى ايتفةيف أا ايتخة   عدا  أا ملعمل ايعل  ايتأرر -

 :2جندا نبطة باملعلجل باملستخد  ب
  نباسككتعمل بطةيقكك بايككةد ب ككنبأ ككد بايطككة باملتبعكك باإىلباآلنبوبتوجككدبآككلطةب ككب(:الطميير)الييردم

 Sanitary)يةمخةفكل بايطبةك باايبةويوجةك بإذابركابإجكةا ا بايكةد بصطةيقك بةك ة  باآ نك ب

Landfills)باهككيبطةيقكك ب ثليةكك بيككدا بايعككلملبايثليكك  بايانككهبوبيفضككلباسككتعملولبيفبحليكك ب 
 ب. نهلاينفليل بايطبة باملشع بايفليل بأداي بايعاجباياةملايبفهنلابطة بأكثةبأ ليلب

 بالتعقيييم بييالحرااة الرطبيية(Steam Sterilisationب:)نكك بيةبةئكك باأ ككلبتاةفكك بيفبطةيقكك بآ 
ايتشككغةلباحتتككلجبيفنةكك ب ككثهة  باهككيبطةيقكك بيككتمبهبككلبتعككةيذباينفليككل بإىلبخبككلاب تشككب بحتككاب
ضكككغ بمكككليلبدااكككلبأحكككواضبالةككك ب قفةككك بتسكككمىباألاتوكةةكككفبوكككلب واةكككفل بململةككك ب تفككك ب

يةبخكلابإىلباينفكلذباااكرتا بككلباينفليكل باتاكونبهكههباألحكواضب قلا ك بمةةهل بحبة بيسكممب
بب.اةل دةبضدباحلةااةباايضغ باينلشئبمنبممةةل بايتشغةل

 بالتعقيييم بييالحرااة الجافيية(Dry Heat Sterilisationب:)اسككتخدا بايةهككبباملبلشككةبأاب
ةيقك بحتتكلجبألفكةانبصلستخدا بايفةنبايسكلانبصكداجل بحكةااةبمليةك بملكددبز نةك بطويةك  بهكههبايط

 زادةبصتجهةزا ب ةا ب بيةعمةة بصأكمةهلبا ك باجكودب ثشكةا بالةك بدااكلباملخةفكل بايطبةك ب
ب.ملعةف بجودةبايتعقةمباوبملانباستعملولبيةامةل بايابرة

 بالتخزين(Storageب:)طةيق بتعتمدبمةىبختزينباملخةفل باياةمةلجة بيفبازايل ب فنع ب كنب
هبايطةيقكككككك بتسككككككتعملبمككككككلدةب كككككك باينفليككككككل بايسككككككلجة باوبينفككككككمب ككككككلدةب قلا كككككك بيةتآكككككككلباهككككككه

 .صلستخدا هلبيألضةااباييب دبتنت بمنهلبمةىباملدىبايطويل

                                                 
.81.سلص  بص ةج بب(ب:1001)صةيل  باأل مباملت دةبيةبةئ   (

1
  

.8-1.صب- ص ةج بسلص ب:ايطلهةبإصةاهةمبايثلصا(ب 2
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 بالييتخلع عيين طريييل التيليييف فييي كبسييوالت(Encapsulationب:)طةيقكك بصسككةط باآ نكك ب
ا ةةةككك بايتاةفككك  باتكككتمبمكككنبطةيككك باضككك باينفليكككل بايطبةككك بيفبةكككنلدي بأابحلايكككل ب كككنب كككوادب

أابصةا ةككككلب ككككنباحلديككككدب(بhigh-density polyethylene)صاسككككتةاة بمليةكككك باجلككككودةب
(بbituminous sand)ايضكلفبمةةهكلب كوادب ثبتك بككأيواعب كنبايةغكوةبايباسكتةاة بأاباية كلب

هكههبايطةيقك ب.بل باصعكدبجفكلفباملكوادباملضكلف بيكتمبإغا هكلبهنلجةكلاباتة كىبيفباملابكل أابايفةف
ايطبةككك باحلكككلدةب كككنباإلصكككةبااحلقكككنباصعكككذباملخةفكككل بايطبةككك بايفكككةدوية  باوببنفليكككل ةكككلحل بية

ايطبةككك ببنفليكككل ينفكككمبهبكككلبيأليكككواعباألاكككةىبا كككنبأهكككمب زايكككلبهكككههبايطةيقككك باحلكككدب كككنبايعبككك بصلي
ب.بببعذباألشخلصبيفباملابل احللدةبصواسط بص

 بالعيييزل الجيوليييوجي(Geological Isolationب:)بيةتخكككزينبفقككك بهكككههبايطةيقككك بشكككبةه 
اسكككتعمل ب وا ككك بجةويوجةككك بطبةعةككك ب كككنب نكككلط بةكككخةي بممةقككك باصعةكككدةبمكككنبباواكككتافبهكككو

ايسطمبامنباملةلهباجلوفة بيفبختزينباينفليل باخلطةة بايطةيق بغرب فضة بصسببباألضكةاابايكيب
 ككدبتنشككأب نهككلبمةككىباملككدىبايبعةككدباحتتككلجبملةا بكك بتسككةبباينفليككل بمككنبطةيكك بآصككلاباملةا بكك بحككو ب

ب. نطق بمز باينفليل 
 باليتخلع عين طرييل اآلبياا العميقية(Deep Well Disposalب:)تكتمبهكههبايطةيقك بحبقكنب

 ب كرتب100اينفليل باياةمةلجة بايسلجة بذا بايسمة بايعلية بيفبآصلابممةق بايكيب كدبتفكلبإىلب
ب.ببطةيق بولبآلطةهلبايبةئة باحتتلجبإىلبآصلاب ةا ب بحمةط بانطق باحلقنباهي
 بعادة التدويرإ(Recyclingب:)اهيبإمكلدةبتفكنة باينفليكل بياسكتفلدةب نهكلبصكد بايكتخة ب

كمككلبأهنككلب اةفكك بصعككذببب  نهككلباياككنب ككنبمةوهبككلبمككد بةككاحةتهلبيعديككدب ككنباينفليككل بايطبةكك 
ب.ا ا بةلا  بيفبممةة بفةزبامج باينفليل بمندب فدابإيتلجهلايشي باحتتلجبإلجةب

 بطيييرق التثبييييت(Inertizationبب:)اهكككههبايطةيقككك بتسكككتعملب ككك باملخةفكككل بايفكككةدوية ب كككنب
اتكتمبخبةك باينفليكل ب ك باإلمسنكابااجلكربااملكل بصنسكبب عةنك بإلصطكل بب أداي ب نتهة بايفكاحة 

يبةئكك  با ككنبمةككوببهككههبايطةيقكك بأهنككلبغككربجمديكك ب فعككو بتةككبباألدايكك بااحلككدب ككنبايتشككلاهلبيفبا
ب.افعلي ب  باملخةفل باملعدي بااحملتوي بمةىباجلةارةم

 بالتحليل العويوي(Composting)ةكتخة ب كنباينفليكل بايعضكوي بايفكةب بهكههبايطةيقك بي:ب
 نهكلبمنبطةي بايتخمةبايعضويبأابايت ةلباحلةويباإملدةباملوادبإىلبدااهتلبايطبةعةك  بايسكتفلدب

مكنب%بب18طةيق بتسلمدبيفبتقةةكلبحجكمباينفليكل بإىلباهيببباستخةاجباألمسدةبايعضوي  يف
 كك ببليفضككلباسككتعملوب طةيكك بايتخمككةبايككهيبحتدرككهبايباتريككلباايالجنككل باحلةكك بايد ةقكك باألاككةى

ب.أيواعب عةن ب نباينفليل بايةساباينفليل بايطبة ب
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 ايطبةك ببنفليكل ةكل بايقةةةك ب كنبايتستعملبمةىبيطل بضة بجداباتستخد ب  بايام:بالتقطير
ب.اياةمةلجة 

 بالترشيح(Filtrationب:)تستخد بملعلجل بايامةل بايقةةة بجدابكففكلبايباتريكلب كنبحمليةكلب
 .اتستعملبهههبايطةيق ب  بايسواجلباييبيةادبتنقةتهلباوبتت ملباحلةااةبكلأل فل 

ب:اهنلابأيضل
 بالكيماوي التطهير(Chemical Disinfection:) 

 احلةك  ايالجنكل  يقتكل ايفك ة  ايةمليك  يف ااتةكر صشكال املسكتخد  اآلن  اياةمةكلجي ايتطهكر اسكتخدا  اتسك 

  بايفك ة ايةمليك  يفليكل   علجلك  يةشكمل ااجلكداان  ااألاضكةل  ايطبةك  صلملعكدا  ايعليقك  (املةاةاصكل )بايد ةقك 
هكلبثةبكأ ابحتتويهكل  ايكيبيأل كةاض املسكبب  نكل ايالج تثبكة  أا يقتكل اينفليكل  إىل اياةمةلجةك باملكواد تضكلفبحةك 

 األ ويةكو  اأ كاحباياةكواين بكل كا ةب األيدهةكدا  بكل ك ةب هكي ايفك ة  ايةمليك  يفليكل  تطهكري اسكتخدا ل

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب.ببببايفةنوية  بل كااملةب
بايفك ي ايفكةف  ةكله أا ايكرباز أا ايبكو  أا ايكد   ثكل لجة ايسك اينفليكل  ملعلجلك   نلسبلاب اياةمةلجي ايتطهر ايعدب

 فةهكل اكل -اخلطكواة شكديدة اينفليكل  حكىت -ايفكةب  ايفك ة  ايةمليك  يفليكل  فكإن ذيكب ا ك  .1ىيةمستشكف

 يةت ديكدا  اطبقكلاب أيضكلاب ةمةلجةكلابك تطهكة أن ملاكن  إخل ... احلكلدة ااألداا  املةاةاصةويوجةك  باملسكتنبتل 

2ايتلية 
ب:
 ياكون  كل غليبكلاب ايتقطةك  جهكلز إوبأن ايتطهكر  بكل ط نهكل أا/ا اينفليكل  تقطةك  مكلدة يضكةاايا  كن 

 ؛املتاةا ايتعطل أا املةاليةاي يةخةلب عةض أيه حة  املعلجل  سةسة  يف ضعف يقط 

 أشكخلص  بكل  كن اسكتخدا هل ابكب أيضكل اطكةة صكدااهل اهكهه  ويك    طهكةا  اسكتخدا  يتطةكب 

 ؛ايالفة  احلملي   عدا  مايديه جةدااب  داص 

 امللدة مة كب  املستخد  اياةمةلجة  امللدة يوعب:اتشملبايتشغةل ظةاف مةى ايتطهر فل ةك تعتمد 

  ااينفليكل  املطهكةا  صك  ايكتا    كدى  ااينفليكل  املطهكةا  صك  ايكتا    كدةب املسكتخد   اياةمةلجة 
باخل؛... ب(PH)اوةدااجةر اية م ص  ايةطوب ايتشغةل  حةااة داج   يةنفليل  ايعضوي احلمل

 ب.ايفةب  يةنفليل  ايسطم تطهر فق  يتم
 بباإلشيعاع(Microwave radiationب:)طةيقك بتعقكةمبجةكدةباآ نك بإذاباسكتخد ابصفكف ب

ايطبةككك ببنفليكككل جةكككدةبا كككنبمةوهبكككلبتاةفتهكككلبايعليةككك بمنكككدبايتشكككغةلباايفكككةلي باتسكككتعملبفقككك بية
ب.3 باحملتوي بمةىبسواجلايطبة باملعديبنفليل ايسلجة بااي

                                                 
.54. ةج بسلص  بصب: نظم بايف  بايعلملة    (

1
  

.51ب-54.ص- بصيفسهةج باملب: نظم بايف  بايعلملة   (
2
  

.8. ةج بسلص  بص:ايطلهةبإصةاهةمبايثلصا  (
3
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 بالحرق(Incineration:) 

 مضكوي   غكر  كواد إىل ياحكرتا  اايقلصةك  ايعضكوي  اينفليكل  ختتكز  ملية  حةااة حتا جلف  سدةكأ ممةة  هواب 

 مكلدة ايعمةةك  هكهه ااتةكلا ايكتم  اينفليكل  اازن حجكم يف بكرك تقةةكل إىل اتكثدي ياحكرتا   لصةك  غكربا كواد

اتكتمبب 1ايطمكة  و ك  يف  نهكلبايكتخة  أا اسكتخدا هل إمكلدة أا تكدايةهل إمكلدة ملاكن و ايكي  اينفليكل ملعلجلك 
ب:2ممةة باحلة بمةىب ستوىباحمللا بااييبيوجدب نهلبايعديدب نباأليواعب نهل

 Pyrolytic incineration with an efficient gas)باملزادةباففةل بيةغلزببايربايوتةحملا بب-

cleaning:) مندبايتعل لبصلألا ببعلية بيفبايتعقةماي نب زايلهلبايقداةببحملا بذا بغةف ب زداج باهي
ابولبب ئوي ب900-500داج بحةااهتلب نببايفةدوية بااياةملاي  صعذباملخةفل باملعدي باببنفليل اي  ب

تخد بايةو باههابيةج بحلجمباملستشفةل باملدةب لبتس/طنب20ايةو بإىلب/ك بب100 داةباستةعلصة ب نب
ب.ايةو بيةمستشفةل بايابرة/بطنب2احمللا بصقداةب

بايغبلابب- بتقةةل بأجهزة ب   بايواحدة باحلجةة بذا  بSingle chamber with dust)بحملا 
reduction:) ولب داةبملية بلبأيواعبصسةط باأيواعبأكثةبتطوابهههباحمللا بآتةف باأليواعبااألشال بفمنه

باينفليل بااية لدبايبل يبملانباد ه بنفليل ايبةمباايتقةةلب نبحجمباازنيفبايتعق باهيبفعلي بيفب علجل 
باوبحتتلجبيتقنةل بملية بيتشغةةهل باأ لبتاةف بيفبايتشغةل با نبمةوهبلباملعدي بالبفةهلباملخةفل باحللدة

أ لببهتلاداج بحةاابب ااييب دبحتتويبمةىبغلزا بسل  ب ثلبايديوكس بامةل بكبرةب نباألخبةةيبإيتلجهل
ب ببب500 ن ب ئوي  بايبغرايداج  بيةتخة ب ن بآفلحل  بايسل   بةفل باألداي  (cytotoxic drugs)ب

باملشع  بايعلية ب ااملخةفل بايطبة  بيداجل باحلةااة بااملقلا   .باغربفعلي ب  بصعذباملةكبل بايغربمضوي 
باينوعبترتااحب نب بهبها بدااجل باحلةااة باب600-200ملدة باايقداة ب ئوي  ب نبداج  -200وستةعلصة 

ب.ايةو باوبيفضلباستعمل بههاباينوعبيفبايدا باييبتعلينب نب شلكلبتةوثباجلوي/ كبب100
بملية ببب- باينوعبفعل ب  ب :(Rotary Kilns incinerators)حملا بداااةبذا بدااجل بحةااة هها

بباينفليل بايف ة  بفةهل بال بااباينفليل املعدي  باايبلرويوجة  باحللدة بفةهلباملعدي  بال باايفةدوية  ياةمةلجة 
احملتوي بمةىبكمةل بكبرةبباينفليل املشع بابباينفليل بايف ة آةفل بايعاجباياةملايباغربفعلي ب  ب

احلةااةبيفبههاباينوعبترتااحب.ب نباملعلدنبايثقةة بااييبينت بمنهلبأخبةةبسل  ب ثلبايةةلصباايالد ةو باايزجب 
 اةف باهيبب ايسلم /طنب2إىلبب0.8ايقداةباوستةعلصة بترتااحب نبداج ب ئوي بابب2400-2100 نب

ب.رباألسطواي باحلةااي بايداااةبمةىبفرتا ةاحتتلجبيتقنةل بملية بافنة ب ثهة باحتتلجبيفةلي بدااي ب نهلبتغ
اهيبأصس بأيواعباحمللا باتسمىبأحةليلب :(Drum or Brick incinerator)احلجمبباحمللا بايفغرةب-

باينفليل فهيبمبلاةبمنببصة ةلب نباحلديدبأاباحلجلاةب فتوحباجلليب بتوض بفةهبأكةلربب لا باحلقةة صلحمل
                                                 

.12. ةج بسلص  بصب: نظم بايف  بايعلملة    (
1
  

.21-20.ص - ةج بسلص  بص:هةمبايثلصاايطلهةبإصةاب (
2
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املةادبايتخة ب نهل باايرب ةلب وضوعبمةىبشبلابيداو باووا بفو بحجلاةبتت ملباحلةااةبايتمبإشعل ب
املانباد باية لدباوببنفليل ايولب قداةبملية بيفبايتقةةلب نبازنباحجمباينلابيفباحلطببحتابايرب ةل ب

بايتاةف  با ةةة  بحتتلجبإىلبشخ ب ثهلبيتشغةةهل بمةىب  بايقضل  اوببب نباملةاةاصل %بب99ملانبول
فأغةبباألحةلنبوبتفلبداج باحلةااةبإىلببايفةدوية اينفليل بملانبولبايقضل بايال لبمةىباياةملايل باب

ب.غلزايتطليةباباملة لدبايايسودا باببألخبةةرةب نباامةل بكبيب نبمةوهبلبإيتلجهل بداج ب ئوي ب100
هيبحملا ب تال ة بذا بتقنةل بملية ب وضوم بمةىب (:Mobile Incinerators)احمللا باملتنقة بب-

ب ب فلدا بإىل بايعةص  بتنتقل بحة  بالة   بايف ة مةصل  بحديث ببباينفليل  بطةيق  بههه كلملستشفةل  
باا بايشوااعباتاونب زادةباففلةباينفليل لهلبجتنببيقلبا نب زايب.اتستعملبحليةلابيفبصعذبايدا 

ب.تعملبمةىبتقةةلبايغلزا بايسل  باايغبلاباملتطليةب نبممةة باوحرتا 
ب(.02)يفباملة  با ماكلبيوعب نبأيواعباحمللا بايسلصق بايهكةب ةف بصشالب

بايتقسةمبمتبمةىبأسلرب عةلابايرتكةبباأ لبمةىبأسلرب عةلاباحلببببببب  احسببجمبفتقسمباحمللا هها

ب:1اكلي بللي بايبةئ باأل ةياة بإىل
 .ايسلم ب نباينفليل /ك 92سعتهلبأ لب نب :محااق صييرة -
 .ايسلم /ك 111-92سعتهلبص ب :محااق متوسطة -

 .ايسلم /ك 111سعتهلبتفو ب :محااق كبيرة -
بشالب بس بيةم لا ب(ب09)ا مببايشال ايوضمب

 نفايات خدمات الرعاية الصحية ةشكل مبسط لمحرق(: 09)الشكل اقم

                                                 
.21.مرجع سابل، ص:الطاهر إبراهيم الثابت   (

1
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 األاد ،-المتوسيط، عميا  للشيرق اإلقليميي الصيحية، المكتيب الرعايية لنفاييات أنشيطة اآلمنية اإلدااة :منظمية الصيحة العالميية: المصيدا

 .22.، ص2006
صوجكودباألكسكج بصكداجل بحكةااةبمليةك ببياحةبأنبممةةك بحكة باينفليكل بتكتمب نباا بايشالبأماهببببببب

ةنكت بفب احكرتا ياودفب نهلبحتويلباملةكبكل بايعضكوي بااملكوادبايقلصةك بياحكرتا بإىلب كوادبغكربمضكوي باغكرب لصةك ب
باصعكذ اينةرتاجك  اأكلسكةد اياةصكون أكسكةد اركلين ايبخكلا تشكمل غلزيك  يبعلرل إاحرتا باملةكبل بايعضوي بمنب
 ايعمةةك  مكن اينلجتك  ايعلد ك بااملةكله اية كلد احيتكوي .ا كلد شكال مةكى ةكةب   تبقةكل  إىل صلإلضكلف  بايسل   املواد

ب.اايبةئ  ايف   مةى ايعاسة  ايتأررا  ملن   علجلتهل بب ايي سل    ةكبل  مةى أيضل
ياحكككةبأنبككككلبطةيقككك بوكككلببايفككك ة ب كككنباكككا ب كككلبسكككب بذككككةهب كككنبتقنةكككل باأسكككليةبب علجلككك بيةنفليكككل ببببببب

يفباوسكتخدا بململةكلاباكا ببااايطةيقك باألكثكةبايتشكلبايان بةل باسةبةل الةةل برةزهلبمنباألاةىباولبابلص
هككيبطةيقكك باحلككة باايككيبتككتمبصواسككط بايعديككدب ككنباحملككلا بكككمبذكككةببايسككنوا بامللضككة با ككلبزايككابكثككرةباوسككتعمل 

مةكىبايفك  بباايكيبتشكالباطكواةب ألنباحمللا بولب قداةبكبرةبيفبايتقةةلباإيقلصبكمة باينفليل باملعديك سةفل ب
ايانهككلبيفبيفكك بايو ككابايفبحليكك باجككودباةككلبأابمككد بايقةككل بهبككلبصوجككهبسككةةمبهنككلاباحتمككلو ببب.ايعل كك بااألفككةاد
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ياكيبوبتاكونبهنكلاباهكلبسكةبة با كد ةةبيةبةئك باحملةطك  بيكهيببابرلابأضةاابيتةج باملعلجل ب دبتاونبآكبرةبيفبظهوب
بببببببببب:ب1أنبتتوافةبهههباحمللا بمةىبايشةاابايتلية آرلابسةبة بيعمةة باحلة باآلطةبمةىبايبةئ بببب

 كك باجككودبأجهككزةبب 2080ºبككببأنبتعككدباحملة كك بصطةيقكك بتسككممبصككلحلة بايتككل بمنككدبداجكك بحككةااةبوبتقككلبمككنبب-
يقةلرباتسكجةلبداجك باحلكةااةبتعمكلبصافكل ةبأرنكل بفكرتةباحلكة بيتسكجةلبايتغكرا بيفبداجك باحلكةااةبيفبأرنكل بممةةك ب

باحلة ؛
بببايتأكدب نباملوادباملتبقة بصعدباحلة  باأيهبوبيوجدبهبلبأيبآركلابملةوركل ب ةاةاصةك بأابكةمةلجةك ب كدبتسكبببب-

بابة ة بأابصةئة ؛أضةاااب
ببببأنبتزادباحمللا باعدا ب اجم بملعلجل بايغلزا باينلجت بمنبممةة باحلة ب بلبةةفهلبيةهوا باجلوي؛ب-
استفلدةب نبايطل  بايهاتة باملتويدة بااويتفلعبهبكلبيفبممةةك باحلكة بيتكوفربايو كودبتزادباحمللا باحلديث باعدا بيب-

باملستخد ب نب فلدابالاجة ؛
بببأنبختض باحملة  بيةفةلي بايدااي  باافوةلبةةلي بايغافباملكبطنبا عكدا بحكة بايو كودباأجهكزةب ةكلربب-

بداج باحلةااة؛
ااككداانبذا بااتفككلعبكككلف باكككهيبببايغلزيكك باينلجتكك بمككنباوحككرتا تزايككدباحملككلا بصوسككةة بيغسككةلباويبعلرككل بب-

بتةكةببأجهزةببأاتو لتةاة بيقةلربكثلف بايدالنباتةكةزباملوادبايعليق ؛
تككوفرب اككلنب نلسككببيفب و كك باحملة كك با عككزا بمنهككلبيةتخككزينباملث ككابيعبككوا باينفليككل بايككواادةب ككنباملثسسكك بب-ب

 و كك ببإىلببتككوفرب و كك بآاككةبيتخككزينباية ككلدباصقليككلباحلككة ب بككلبيقةهككلبايفكك ة بأاب ككنب فككلدابالاجةكك  بكمككلببكك
ب.ايةد باينهلجي

 .في المؤسسة الصحية اإلدااة الفاعلة لنفايات الخدمات الصحية :المبحث الثالث
بكل ةك باملسكثاية بتت مكلبكعمةةك بدااةإلاباجكودباظةف بسة ددبايف ة بثسس املبةعةدبمةىبيتب بايهيباملدالبإنب
بمكددبإمجكليلب كنبفقك بيقةكلبوباكلباينهكلجيب الهنكلبإىلبتويةدهلبيقط ب نبيبدأبف ة ايبينفليل ابةابادإلبايعملبتطويةف

باظكككلجفبيت سككك ب عكككلباملكككداا بابيةعكككل ة بايالفةككك بايفكككةصبملكككنمبأيضكككلبصكككلب ف سكككبباملهنةككك باإلةكككلصل ابباحلكككوادث
 .بإدااهتلبيفباملستخد  باايز نة ببشةي اايبااملعةو لتة باامللية بااية لص باايتنفةهبايتنظةمبابايتخطة 

                              صحيةال النفايات تجاه المستشفيات لمدااء الكبرى المسؤوليات:  المطلب األول
بثسس بيةمب ةوبكفبإدااةباجودبمةىبكبربصشالباد ل بايةملي بايف ة بيفليل ب  باينلجمبايتعل لبيعتمد

ببببببببببببببببببببببببببب.ببببببببببببببببببببببببببببببببتدايببأحسنب دابباظةفيبطل مبابكلفة  ب لية ب وازي باب نظم  بمملبا اإجةا بيواجمبيديهلبايف ة 
 :ب2يأيب لباجلليببههابيفبثسس بايف ة املب ديةب سثايةل بأهمب ناب

                                                 
.229ب-225.صب- ص1004اإلدااةبايبةئة باملتال ة بيةمستشفةل  باملنظم بايعةصة بيةتنمة باإلدااي  بايقلهةة بمجهواي ب فةبايعةصة  :بسل ة بجا بسعدب  (

1
  

2
ب.222ب-222.صب- ةج بسلص  بصب:سعدبمةيبايعنزي(ب 
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بفةهكلباحمكددةب اتوصك باا كةأابب كةااا باوجكببثسسك املب سكتوىبمةكىبايطبةك باينفليكل بإدااةبفةيك بتشاةل -2
باايعكل ة بايتمةيضكة بااوةئ بايطخلبايطل مب نبكلنبسوا ب فةهلبمضوبكلبأدااابا سثايةل بةاحةل 

 ب؛ااينقلباخلد  باممل باملخترببأابايفةدي بيف

بجمككل بيفب عككهبيعمةكونبايككهينباايعككل ة بيفباملثسسكك بايفك ة باينفليككل بإدااةبمكنباملسككثا باملوظككفبتعةك  -1
بايتنفكككلب كككنب نعكككلبكتلصةكككلباظكككلجفهمبمجةككك بتوةكككةفبيكككتمبأنبمةكككىب ايكككتخة باباايتخكككزينبقكككلااينباجلمككك 

 ؛اينفليل باهوبشي بأاطةب  بايتعل لبيفبايتقفربأابايوظةفي

باضكككك ب سككككثاية بمةةككككهبتقكككك باايفككككةلي باوندسكككك باشككككعب باألطبككككل ب كككك باافوةككككلباآلاككككةين ب كككك بصليتعككككلان -2
بمةكككىب نهكككلباايكككتخة باينفليكككل بتكككدف باخطككك بيكككداحتدبابصلسكككتمةااباحتديثكككهبثسسككك يةمبايعكككل باملخطككك 

 ؛يةعل ة بااحلةك باايز لنباملالنبأسلر

بمككنبفضككاب ثسسكك صلملباينفليككل بإدااةبصةيككل  بإلجنككلحباأل ككوا ب ككنبكلفةكك بختطةطةكك بوازيكك  باضكك ب ةامككلة -6
 ؛ملية بصافل ةبايربيل  بيتنفةهبايدامم باامللدي بايبشةي باملواادباط بإمداد

باإجككةا باتاةةفهككلبصتعككديةهلباايقةككل بايعمككلبمككنبتككنجمب ككدبايككيبصككأا بأا باوحنةافككل بدىايتفككلبصلسككتمةاا -8
باخللاجةككك باجلهكككل ب ككك باايتنسكككة بايسكككةم باجكككهبمةكككىب كككث ت بمكككل ة بتعةككك بيتطةكككبب سكككةيع باملعلجلكككل 

 ؛ايبةديل بأاباأل لي بأابايبةئ بازااةبأابايف  بازااةب  باملو فبملواجه 

بإداكل بسكعيبمكنبفضكاباملسكتجدا باحكدثبمةكىبباينفليكل بصفةيك بايعل ة باتأهةلبتطويةب نبايتأكد -4
 ؛اايبةئة بايعةمة بيةتطواا با واكبتهب علافهبزيلدةبهبدفباملتقد  بايربا  بيتةببثسس يةمبكمديةبيفسه

بايفككةفبأيظمكك ب ةا بكك باكككهيبب بااإلةككلصل بااحلككوادثبصككلأل ةاضباإلةككلص ب ككنبايعككل ة بالليكك ب ةا بكك  -1
ب وامككدبخيككة بملكنبايقلسككة بايعقوصككل باأيظمك بايقككليونبفككةضبمةكىبايرتكةككزبمككنبفضكابثسسكك املبيفبايفك ي

 ب؛اينفليل بجمل بيفبيربيلجمهبايف ةمبايتطبة بمد 

 ؛ايارتايةلبياونبأنبيفضلبايهيباايتسجةلبااحلفةبايتورة بتطوية -5

باايكيبأحةليكل باينفليكل بهحتدركبملكلبايالارةك بااألز كل بااينابل بايطواائبحلو بديةاملبيتو  بأنبيفرتض -9
 .بايعملبأرنل بايطلاج باحللو بملواجه بصةيل  باض ب ةاملةبتتطةب

 في المؤسسة الصحية النفايات إدااة فريل: المطلب الثاني
 ايسةطةةب ثاب سب املثسس بيفباأل سل باؤسل بامضوي باجةسلباملستشفىب ديةب نبايفةي بيتاونب لبملدة
باإلدااي بااملعلانباملستشفى بإدااةب ديةبايتمةيذ باجةس باألشع  ب سثا ب ايفةلدي باجة بايعداى بمةى

ب نظم بأ ةتهبتنظةميبهةالباهنليبباينفليل بإدااةبا سثا باحلسلصل  بمةىباملشةفبايفةلي  ب هندر
 ب.املوايلبايشالبيوض هبايعلملة بايف  
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حية بحسب منظوا منظمة الشكل التنظيمي إلدااة النفايات في المؤسسة الص(: 10)الشكل اقم
 الصحة العالمية
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معهيد الصيحة العامية والمجتمعيية، وحيدة ، "دااسية فيي الوضيع القيائم"إدااة النفاييات الطبيية فيي فلسيطين: عصام أحمد الخطييب :المصدا
 .19.، ص2001الصحة البيئية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 

المستشف  مدير  

 المستشااو 
 عل  السيطرة مسؤول -

 العدوى
 أقدم صيدلي -

   األشعة مسؤول-

مسؤول 

إدارة 

 النفايات

  المستشف  مهندس -
  البيئية الخدمات ائيس -

  ؤسسةبالم األقسام اؤساء
  واألسنا  يالطب -
  ندسةاله -
  المذاخر و الصيدلة -
  األشعة -
  الدم مصرف -
  واإلعاشة التيذية -
  اإلدااة -
 المالية -
 الخ... المختبرات-

 

  التمريض ائيسة -
 إدااة مدير أو اإلدااي المعاو  -
  ؤسسةالم

  الممرضو  و الممرضات -
 الطبيو  المعاونو  -

 و الداعمة المالكات
  ساندةمال

 في فاياتللن المعالجة و الخز  و المناولة و الخدمة و النظافة في التشييليو  العمال
  ؤسسةالم
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بايشككالبيفباظككلجفهمباملبةنكك بايفةيكك بأمضككل بصعككذباااجبككل بملسككثايةل بحمككددباظةفككيبيوةككفبوضككةمتبأديككلهبايف
ببأماه

 :ب سثا بإدااةباينفليل ب -2

بصلتفككليهبيتمتكك بايككهيباملستشككفىبيفباككد ل بايةمليكك بايفكك ة بيفليككل بإدااةبمككنباملسككثا ابباملبلشككةباملوظككفباهككو
بايفك يباملو كفبتقكد،بخبفكوصباآلاةينبايفةي بأمضل ب  بتعل ةهبيفباملستمةباتواةةهبثسس املب ديةب  بايداجم
بامجعهككلباينفليككل بفككةزاببصففككلباخللةكك باألممككل بتنسككة بيةجككةيبتقةيبككلبيككو يبصشككالبابصككأا بأا باينفليككل بمككن

باينفليكل  ب ك بايكد ة بيةتعل كلبتبعكلبا همتكهب سكثايةتهبحتكددب كلبامكلدةب  نهكلباينهكلجيباايكتخة باازهنكلبا نلايتهكل
ب:بب1صلآليبملدةبتتمثلباايي

بايتةقككةمبمةككىبتشككملباايكيباملهنةكك بيةفكك  بصةيكل  بااضكك باينفليككل بإدااةبسككو بمكنباينلجتكك باملخككلطةبشكةح -
ب؛يإلةلصل بايتعةضبصعدبايعاجة باإلجةا ا بمنبفضاب باألاةىبايو لجة بااإلجةا ا 

ب ثككلبايفكك ة بصلينفليككل ب املةتبطككباخلطككواةب ككدىبمةككىباملعتمككدةبايو ليكك بملاصكك بايعككل ة بااتككدا ب تلصعكك ب -
 ؛ااألاجلباأليلديبااا ةل بايوجهباأ نع (باخلوذة)ببايةأرباا ة 

ب ةككككئب كككك بصككككهيببايعككككل ة باتوجةككككهبايطبةكككك بصلينفليككككل باخللةكككك بايبةليككككل باتورةكككك بازنبمةككككىباإلشككككةافبب -
 ؛صد  بايغةضبوهاباحملددةباوستملاا 

بايعككككل ة بمةككككىباملبلشككككةبااإلشككككةافب بيةجةسككككيابنيزبتخككككايبإىلبصلحللايككككل بايقةهككككلباينفليككككل بمجكككك ب ةا بكككك ب -
 ؛األاطلاب نبحتهيةهمباباتوجةههم

بااآلو بايو ليك با عكدا باايعةصكل باحللايكل بصتكوفرثسسك باملبيفباايتجهةكزباملشكرتيل بإدااةبإىلباإليعلزب -
 ؛املنلسبت بااينومةل بصليامةل ب بصلينفليل باملتعةق باملهم باايتجهةزا 

ب كك بايتعل ككلبخيكك بفةمككلبهبككمباملنلطكك ببا سككثايةلهتمببصواجبككلهتمبايعككل ة بتنفةككهبمةككىبايال ككلباإلشككةافب -
 ؛اجلةدبيألدا باحتفةزهمباتقةةمهمبمةةهمباألممل بتوزي بمنبفضاباينفليل 

بايد ةقككك باملعلجلككك بألنةككك بايعكككل ة بصككك بااإلما كككيبايفككك يبايكككوميبينشكككةبباأل سكككل ب كككداا ب ككك بايتنسكككة ب -
 ؛اايتدايبة باايتنشةطة بايتثقةفة بايدااا بإمدادبيفبك شلاباملبابايطبة بيةنفليل 

بحككككو باحملدركككك باايتعةةمككككل باإلاشككككلدا باإمطككككلجهمبايعككككل ة ب كككك ب سككككتمةةباحملضككككةا بيقككككل ا بإجككككةا ب -
بحكو ب اتوصك بتعةةمكل باجكودبيكداكونباممةضكل بأطبكل ب كنباألاةىباملةال بأنب نباايتأكدباملوضوع 
 ؛باملوضوع

بايتعل كككلا بإجكككةا با عةفككك باينفليكككل  ب علجلككك بجمكككل بيفبااإلةكككلصل باحلكككوادثبيةيتقكككلاببايد ةقككك باملةاجعككك ب -
ب. عهل

                                                 
1
 .224-228. ص -المرجع نفسه، ص(  
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ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب(ب:بايفربايقسمب ديةبفةهمبال)بباأل سل باؤسل -1
بايتعل لبصثقلف بااام ب داك بااخلد ة بااإلدااي باايف ة بايتمةيضة بايفة ابباألطبل بمجة بأنب نبايتأكدب-

باازهنلبا نلايتهلبافةزهلبمجعهلبإجةا ا بحة ب نباد ل بايةملي بايف ة بيفليل ب  بايف ةم
بببببببببب؛ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببملية بصداج ب نهلباايتخة 

باتطبةقلهتمبمملاستهمب نباايتأكد(بباخلد  بممل بافوةلبا)ببإيةهبيتبعونبايهينبايعل ة بأدا ب تلصع ب-
ببببببب؛بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببصلينفليل بايفة بذا بإلجةا ا بايد ةق 
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباينفليل بإدااةب سئو ب  بايفعل بايتنسة بضو بيفبايعملبأرنل باألاطل باتسجةلب احظ بتفعةل

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب:بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببايعداىبمةىبايسةطةةب سثا بب-2
باآلاةينبتزايدبمنبفضاباويتقلية  بيأل ةاضباملسبب باملوادب نبيةتخة باياز  بايتدايبباسلجلبديدحتب-
بايتعل لبمندبافوةلب نهلبايو لي بااسلجلباأل ةاضبتةبصبتتعة باييبااإلاشلدا بصلينفلجمباملستشفىبيف
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب؛اينفليل ب  
بحيتلجهب نبيالبايتدايببيشلطل بيتنسة بايتمةيذباجةس بابثسس املباإدااةباأل سل بصةؤسل باوتفل ب-

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب.ايةملي بايف ة بيفليل ب  بيتعل ةونبممن
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب:بايتمةيذباجةس ب-6
؛بببببببببببببببيألدا بملية بب عةلاي بمةىبيةم لفظ بكلف باينفليل بفةي بأمضل ب  بماملنظبااوتفل بايفعل بايتنسة ب-
بيفباينفليل بففلبمنباسثايةلهتمبيةنهوضبااملمةضل باملمةض بص باملنلسبت بااملعةف بايوميبيشةب-
ببببببببببببببببببببببببببببببب؛ عهلبيةتعل لبايف ة باألسليةببمةىبايعملبأرنل بتدايبهمبمنبفضابايةدهل  بابجن  األ
بايد ةق بصلملفةدا بااويتزا بينسجمباالبيةدهل بايقةهلبامجعهلباينفليل بففلب ستةز ل بتوفرب تلصع ب-

ب؛ايف ةمبصليشالبألدااهتل
باأ لي بصفد بايقةهلبايعملبتنفةهبأرنل بتظهةباييباينفليل ب  بايتعل لبسةبة بمنبباملاحظل بتسجةلب-
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب.ثسس املبإدااةبإىل
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب:ببايفةلدي باجة ب-8ب
ب نبيةتقةةلبجلهدابيسعىبأنبينبغيباألداي بملخلزنباأل نة باإلدااةبمنبا املسثببايشخ بصلمتبلاهب-

باينفلجمبصتوجةهب عهلبيةتعل لباملنلسب باألسليةبباحتديدباياةملاي  بااملوادبايفةدوية باينفليل 
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب؛ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباينفليل ب نباخلطرباينوعبهبهابيتعة بفةملبااإلاشلدا  

بيفبايعل ة بص باد ل بايةملي بايف ة بنفليل صبيتعة بايهيبااياةملايبايفةدوينبايوميبيشةب-
باينفليل ب  باملتعل ة بايعل ة بأنب نبايكتأكدبمةىبمااةب ا هاكةهلباألداي باآلزنبايفةديةل 
باملستجدا بضو بيفباملستقبلبيفباألفضلبمةىبناسة فةوببكلفبتدايببمةىبةواحفب دبايفةدوية 

ب.اايعمةة بايعةمة 
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ب سثايةل بيف بهياببايعمةةل باباملختربا باباألشع ب سثا با سثايةل بااجبل بكملبوبينسىب
بصلينفليل بممةهبيتعة باألشع بملسثا بصلينسب ب ثابااتفلةهبيفبكلبيانبايفةلدي  باجة باااجبل 

بببببببببببببببببببببببببببببببب.ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباملشع 
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب:بباخلد ل ب ديةب-4ب
بإدااةبصةيل  ب ستةز ل بتوافةبا تلصع باملنلسببصليشالبصواجبلهتمباخلد  بممل ب ةل بن بايتأكدب-

 باايتوةة باملطةوص باوحتةلجل باتسجةلبااملالجنبااألجهزةباألداا بةاحة بف  بمنبفضاباينفليل  
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب؛صداجهلبيفباخلط باإلسرتاتةجة بيةمستشفى

باملاحظل باتسجةلبغرهلبابايفةزبحلايل باباينقلبامةصل باينفليل بنيزبختب وا  بةاحة ب نبايتأكد -
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب. عهبايعل ة ب نبحيتلجهبممنبصتدايبباايتوةة بايعملبيفبتق باييبايسةبة 

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب:بباملستتشفىبةةلي ب هندر-1
با علجل بإيشلجهلبأابصنلجهلبممةة بمنبفضاباينفليل بازنب وا  باإ اليةل باسلجلبمةىباحمللفظ ب-

ب؛بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببااصلستمةببهبلباملتعةق باملشاا 
بب؛ااخلزايل باايعةصل باحللايل بيباكهباألاةى باينفليل ب علجل بااسلجلباحمللا باةةلي بيفبب-
بيفب عهبيناآلاةبب املهندسباشرتاابيباكهبصلملعدا بيتعة ب لبيالبايداجم بايف  بممةة بيفباإلسهل ب-

بب.يةنفليل باألاةىباملعلجل بااسلجلباملعلافباستخدا بمةىبايتدايب
 اك   ك   اينمكوذجيايفك ة بب املثسسك يفليكل  إدااة هةاكل أيكهبيبك ب(20)ا كمبلايشا  لبياحظهب نببببببب

 ايةمليك  يفليكل  رصتسكة املعنةك   ةايةجةسك املكوظف  صك ااوتفكل ب اواتبكلا ا سكلاا  اإلدااة  سكثايةل   سكلا

ا كنباكا ب كلببثسسك بةك ة    ياكلباخللةك  اوحتةلجل  حسب يعدَّ  أن اوةال وها ملانيانبابب ايف ة 
ليكهبيفبكبكرةباحلجكمبفببستشكفةل امل يف ايةجةسة  ملوظف ابمتبشةحهب نباةفباظةفيبحمددبملسثايةل باااجبل 

  املسكثايةل   كن ثكةكأ أا جممكومت  نجكزي أن ااحكدبيشكخ  ملاكن ةكغرةباحلجكمباملثسسكل باملستشكفةل 
 .املبلدئ يف  تطبة     ايان

 ؤسسة الصحيةالم في الخدمات الصحية نفايات خطة :المطلب الثالث
بتعةةمككل بأاباةككليلبأابيفككلجمبأابإاشككلدا باضكك بمةككىبيفباملثسسكك بايفكك ة بيةنفليككل بايتخطككة بيقتفككةبوب

بااملتوسكك بايقةيككبباملككدىبمةكىبوككلب ثككلاألبتطبةكك ةيبتدا   سكباصككةا  بممةةككل بيشككملبصكلب  عهككلبيةتعل ككلبحمكددة
صفكف ب حتكدث  عةو كل   وامكد مةكى املعةو كل  كلفك  اضك  يتطةكببا ةاجعتهكل اخلطك  فتطبةك يكهيبب  اايبعةكد
 ايي ايعوا ل ا ن  اد ل بايةملي بايف ة  يفليل  إدااة يربا   املستمة ايت س  احتملو  شل ة   ستمةة

1اآلتة  املتطةبل  حتقة  هي  طاخل تطبة  تسلمدبمةى
: 

                                                 
)ب

اوجتلهل باحلديث بيفبإدااةبباملخةفل ب)املثرةبايعةيببايثلي بيإلدااةبايبةئة حبوثباأااا بمملبباإلدااةباملستدا  بيةنفليل بايطبة  :بحممدبصنبمةىبايزهةاين بفليدةبأصوباجلدايل1
ب .111. ص1006بيوفمربب18-12مجهواي ب فةبايعةصة  إلدااي  بشة بايشةخ باملنظم بايعةصة بيةتنمة باب (ايةور بيةبةئ 
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ب؛ايطبة  يةنفليل  املستدا   اإلدااة  بدأ اامتملد ايف ة  ثسسل امل يف ايتنظةمة  للكاوة تغةرب-2
ب؛( علجل  تقنةل  حبوث  دااسل   استشلاا  ) اياز  املليل ايدمم توفر -1
 ؛يدف  املةوث  بدأ تطبة  -2

 ؛ايف ة  ثسسل امل يفبة ايبةئ اإلدااة يظم مملاس  تشجة ب-6

 .اايتداية اوستخدا  إملدة تشجة ب-8
: هي اجةسة باطوا  رار  هنلا فلن ايف ة  ثسسل امل يف ايطبة  يةنفليل  املستدا   اإلدااة  بدأ يتطبة اب

ب1
 :األول  الخطوة -أ

 يألفكةاد احلكليلبضك ايوب يت ديكد شكل ة   ةاجعك  صعمكل ايقةكل  هكي اينفليكل  إلدااة فعليك  اطك  حنكو وةاطك أا  إن

 اإمكداد اينفليكل   ك  ايتعل كلب هكل  احتديكد  ايفك ة  ايةمليك  يفليكل  صكإدااة املتعةقك  ااملسكثايةل  اايواجبكل 

 شكتملت ايكي ااألدااا اإلدااا  لفك كب كن املعةو كل  مجك   كن صكد فكا األسكلر هكها امةكى بهبكل اخللةك  ايتقكلاية

 جلمك  األفكةاد يقضةه ايهي اايو ا  تففةةة ب عةو ل  تشمل أن بب املةاجع  ههه صلن مةمل ثسس  امل مةةهل

 . علجلتهل أا  عهل ايتعل ل أا اينفليل 

  :الثانية الخطوة -ب
 ايتاليةف يقدا أن املليلباملدية مةى اخلطوة ههه ايف  املطةوص  ايتاةف  تقدية اهي ايثلية  اول   اخلطوة تأي 

 ملان ايي أا  طبة  يفليل  يفبم مث ااحده ملةة استخدا ه يتم صند لك  شرتيل   ةم  ذيب يف ال املطةوص 

 .استبداول ملان ايي أا مديدة ملةا  استخدا هل
 :املةاجع  مند حسلهبل بب ايي ايتاليةفاب

- ب؛ايف ة  ايةملي  يفليل  اما ل  ةلراأك حلايل
- ب؛ايتعقةم ا واد املطهةا
- ؛اوستخدا   ةا  مددباومتبلا يف األاه    اخللة  ااألحهي  ايقفلزا اب لأل نع ك ايشخفة  ايو لي  يواز 

- بل أاب علجلتهل صعد سوا  املو   الاج إىل اينفليل  يقل حلي  يف اايسلج  اايو ود اينفليل  يقل مةص  

 ؛ذيب

-املقلا  تاليةف. 

 :الثالثة الخطوة -ج
 أسكلر مةكى تقكو  يكإلدااة سةلسك  اضك  فهكي ايفك ة  اخلكد ل بيفليكل  إدااة اطك  إمكداد يف ايثليثك  اخلطكوة 

 يفليكل  إلدااة تنفةكههل يكتم ايكي ااململاسكل  اإلجكةا ا  ايسةلسك  هكهه تشكمل حةك   احلليةك  اايتاكليةف املهل 

 هكهه تاكون أن ابكب   نهكل اينهكلجي ايكتخة   ةحةك  احكىت اينفليكل  ظهكوا  ةحةك   كن صكد  ايفك ة اخلد ل ب

 صلملثسسك    وجكودة فئك  أدىن احكىت إداايك  سكةط  أمةكى  ن املسثاية   ستويل  لف ك تب  ناأ  اتوص  ايسةلس 

                                                 
.119-115.ص -ص المرجع نفسه،   (

1
  



 

 

 ام لنفايات خدمات الرعاية الصحيةالتسيير المستد                                                                         الثالث الفصل 

   

137 

 يالفك  اشكةحهل املكداا   كن اتو ةعهكل املسكئوي  اجلهكل   بكل  كن امسةك  صفكف  اخلطك  هكهه امتمكلد يكتم أن ابكب

 املشكرتيل  تقةكةم إمكلدة ذيب يف ال سنوي  صفف  احتديثهل اخلط   ةاجع  أيضل ابب األ سل  مجة  يف املوظف 

  كن احلكد أا اخلطك  يف ايقفكوا أاجكه حتديكد ذيكب نشكأ  كن حةك  مكل  لكك يف ايتاكليةف صك   قلايكل  اممكل

 .حتقة بكاباجلليب بأا ايتاليةف
باألاكككهبيفليكككل باكككد ل بايةمليككك بايفككك ة ب اإلدااةبايفككك ة بيتسكككةرباطكككباملعنةكككونبيوةكككيبصشكككالبمكككل اببببببببب

سكل بثساملبسكتوى بمةكىبيكباذب،1006مكل بيفبايعلملةك بايفك  ب ظمك نبهبلباةاأباييبايست باخلطوا بصطةيق 
ب:بب1اهيبيبذبشلصهب لباب   توسطأابب ةةغربب ة كبرب مل ب  ختفةفةب  تعةةمةباكليبسوا بايف ة 
باايعكككل ة باإلدااةبصكك باةكككلبحةقكك باثلصكك بهكككوبياككونباايكككهي:ببمسييؤول موظيييف تخصيييع أو تحديييدب-أوال
باحملككوايبايةجككلبهككوبياككونبحبةكك ب اينفليككل بصككإدااةباملتعةقكك باأل ككواباا لصكك بملتلصعكك بايطبةكك براغككبايطبةكك باككةيناآل

باو تثكل بصشكلنببيذابباالاجهلبثسس املبداالباملختف بايتنظةمة بايسةطل باباجلهل بمجة ب  بينس بايهي
باوبيةعمكل بيتفكةغبوبحبةك بمليةك باظةفك بذابياكونبأوبينبغكيباملوظكفبهكهابأنباملختفكونبيثككدبابايعل بيةنظل 
هكوبباملوظكفباهكهابثسسك املبيفباملتمةكزبايعمكلبهكهابجكودةبحتسك بيفباايتكأررباخلكربةبملتةببوبحبة ب بتدأب وظفل

ب كنبصأيكهبايتكهكربيفوتنكلباوب كمسكثايةل بصليتففكةلبااجبلتكهباحدد بكملبذكةبسلصقلباينفليل بإدااةب سثا 
بايتعلايةككك باايقكككداا بأحةليكككلبااملضكككربايشكككل بيةعمكككلباايةغبككك بصةةككك ايقلبيديكككهبتتكككوفةبأنبوصكككدباملنفكككببهكككهابيشكككغل
 ب؛ايتخطة بصعمة بايبد ب بلباذايببسلصقلبإيةهلباملشلا

باملعةفك باتثبةابدااس بيبذبايتنلا ب: الصحيةرعاية ال نفايات إدااة عن المطلوبة المسوحات إجراءب-ثانيا
بيككتمبايككيباملنلسككب باملقرتحككل باتقككد،بايت سككةنل بجككةا إلباوحتةلجككل باحتةةككلبوككلبايقككلجمبايوضكك بمككنباملوجككودة

ب:2 باتثكدب نظم بايف  بايعلملة بأنباطوةبإجةا باملسوحل بتتنلا ب ةاحلبمدةبهياخلط بيفبتثبةتهلببوحقل
بامككددباألشككغل با عككد ب بفةهككلباألسككةبامككددبثسسكك بايفكك ة املبيفليككل بيككوعبمككنبمل كك ب عةو ككل بمجكك  -

ب؛بيذبشلصهبا لبايطبة باأل سل 
بمنهكككلباايتعبكككرباملسكككتخد  بةاألسكككةببامكككددبا فكككداهلباينفليكككل بكمةككك بحمتكككوىبمةكككىبيةتعكككةفبأايلب سكككم -

 ثسس ؛املبأ سل ب نب سمبيال(بك )ببيةنفليل بايةو يبصلملعد 

بااملعلجلكككك بااخلككككزنبااينقككككلبااجلمكككك بايفككككةزبحةكككك ب ككككنباينفليككككل بإدااةبألسككككليةبباجككككلدةبد ةقكككك ب ةاجعكككك ب -
 ؛ نهلباايتخة 

بكفككل ةب سككتوىباحتديككدباينفليككل ب ككنباايككتخة بنقككلايبملعلجلكك باملتلحكك بااألداا باملعككدا بمةاتقةككبجككةدب -
 ؛غرهلابباايعةصل باحللايل بمددبمةىبايتعةفبمنبفضابتشغةةهل 

 ؛ا هلااهتمبا علافهمبم لصةةتهباحتديدباينفليل بإدااةبيفبايعل ة با سثايةل باااجبل بأدااابتوةةف -

                                                 
.229.مرجع سابق، ص: سعد علي العنزي   (
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 ؛بتدايةايبإملدةبأابستخدا  واباإملدةبةلاا  اخلبقةةماتباينفليل بإدااةبكةفبحتديد -

بااحللايككل باايعةصككل باألكةككلربا واةككفل باينفليككل بأيككواعبتشككفربيفباملسككتخد  باأليككوانبأيظمكك بتقةككةم -
 ؛ايسا  بإجةا ا بتقو،باكهيب

بايقكلبصةكلنبحةك بب نهكلبصكليتخة باايتهكل اببمجعهكلصدايك بب كنباينفليكل بتدف بااسو ل بآططل بإمداد -
باايةدهكككل باملةضكككىبغكككةفبا وا كك بيقةهكككل باكككا باملسكككتخد بااملمككةا باايكككداجمباملث كككاباختزينهكككلبجتمةعهككل

 ؛ااألجن  

امتمكلدابمةكىباخلطكوت بايسكلصقت  بيفكرتضبصفةيك ب:بالنفاييات إدااة تحسيين إلجيراء التوصيات إعدادب-ثالثا
باأليظمككككك ابب  اتيككككباككككلب هتككككلاابإدب سكككك يتباياز كككك بايتوةككككةل بيقككككد بأنبثسسكككك املبيفبمنهككككلباملسككككثا باينفليككككل 

بايبشككةي بواادااملككباامللديكك باملليةكك بفككل ةاايتخفبصلوتفل ككل بتتعةكك باايككيباايوطنةكك بااإل ةةمةكك بايعلملةكك باايتعةةمككل 
بإدااةبيت سك بأايويكل بتوجكدبصليطب اب باممان بطموح باصداجلباةلاا بطةحباف بيبذاببايتدايبة بااحتةلجلهتل

 .املثسس بايف ة بيفبآتةفبجملوهتلبيفبايطبة باينفليل 

بايثاركك باخلطككوا بتبككربصعككدبااضكك لبأةككبمب: خييدمات الصييحيةال نفايييات إدااة خطيية مسييودة إعييدادب-اابعييا
باستشكلاةبأيضكلب نهلبحيتلجباييباخلط باض بثسس املبداالباايفةي باينفليل بإدااةب سثا بيستطة بأنبايسلصق 

بتككككدممبإضككككلفة ب عةو ككككل بأيكككك بمةككككىبية فككككو باملختفكككك بااملعلهككككدب اجلل عككككلاببباألاككككةىبايفكككك ة بثسسككككل امل
 :بب1يأيب لباخلط ب سودةبتتضمنبأنباببباحمتويلهتلباخلط بهههب ضمون

بثسس بايف ة ؛املبداالباينفليل بصإدااةباملتعة بايقلجمبايوض بطبةع بتوضةم -
 ؛اينفليل بإدااةبيتطويةباحملتمة ابباملتلح بااإل اليةل باملواادب -

ب وا كك بمةكىباحلفكو بابايعككل ة بتكدايببجمكل بيفباملقرتحكك بايت سكةنل بيتنفةكهباملاجمكك بايرتتةبكل بدإمكداب -
بز ككربجككدا بحتديككدبمككنبفضككاب نهككلباايككتخة ب علجللهتككلبا عككدا با نلايتهككلباينفليككل بيتخككزينبجديككدة

 ؛ايتنفةهبههاب ثلبجةا إل

بافوةككلبايفكك ة ثسسكك باملبدااةإلباألاككةىباخلطكك ب كك بيفليككل باككد ل بايةمليكك بايفكك ة باطكك بااتبككلا -
 ب.ااملعدا باملواادبااستثملابايطلاج بااخلد ل بايسا  باأيظم بايعداىبمةىبصليسةطةةبتتعة بييابتةب

 :  بتنفيذها للبدء خدمات الصحيةال نفايات خطة عل  المصادقة -خامسا

بملسككثا باافوةككلبصد كك بايةل املسككثبباحتديككدبإل ةااهككلبثسسك املبإدااةبحككواابطلايكك بمةككىباملطةاحكك باخلطكك بتنكل ش
.بمنهككلباوحنةافككل بتقةةككلبضككمنيبايككهيبصليشككالباأليظمكك بابيةتعةةمككل بصليتنفةككهبسككةعربايككهيباينفليككل بإدااة
بمةكككىبتشككتملبأنببككبباايكككيبثسسكك املب ككديةب سكككثاية ب ككنبتعككدباخلطككك بتنفةككهبأنبهنككلبايتكككهكرباملفةككدب ككنبايعككل

 ب:2اآلتة باخلطوا 
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 ؛يةخط بايد ة بيةتنفةهباينفليل بفةي باويتزا بصضةااةبااملث بإليهااابإجةا ا باض  -

بيفباينفليكككل بنيخكككزبتيببجديكككدةب وا ككك بإبكككلدبإ اليةكككل بيفباملسكككتقبةيبيةتوسككك باوسكككتعدادب -
 ثسس ؛امل

 ؛اينفليل بإلدااةبحمددةبا سثايةل باظةفة ب ةاكزبيفباألشخلصبصتعة بديةاملب ةل  -

بايعمكلبيتنظكةمباملاتسكب بايعكداىبمةكىبةطةةايسكب سكثا ب ك بيكل لاينفبإدااةب سكثا بتعكلان -
 ؛صلأل ةباملعنة بايعل ة بيالباايتثقةفبايتدايببصةا  بمةىباملبلشةبااإلشةاف

بايضككةااي بايتغككرا بإجككةا ا بو ككرتاحبداايبصشككالبثسسكك املبإدااةباينفليككل بفةيكك ب ةاجعكك  -
 ؛يبذبايضةااةبدمابكةملباملمان 

بايوطنةك باحلاو ةك بااوةئكل بايفك  بازااةبإىلبشكهةي بأابففةة بتقلايةبثسس املب ديةبتقد، -
 ب.ثسسته بداالباينفليل بصإدااةبتتعة بيايبكلف باملعةو ل اببايبةليل بصتنلا 

 :  وتقويمها النفايات خطة مراجعة -سادسا
بيفباينفليكل بفةيك ب بكلب كنبداايبصشكالب ةاجعتهكلب كنبصدبفاباايقفربايبعةدباملدىبمةىباخلط بأمد ب لبإذا
بية لصك بايفةيك بوكهاب يةقكل اااباوجتملمكل بإ ل ك بأيضكلبايوضك باحيتكلجبايعكداىبمةىبايسةطةةبجلن باأبثسس  امل

بهككههبحلضككوابايبةئكك بازاا ب ككنبممثةكك بدمككوةبمككنبفضككاب تعككديا بجككةا إلباحللجكك ب ككدىباحتديككدباخلطكك بتنفةككه
بب.ايقلد  باباحللية بخط يةبكمعززا بإدالولبهبدفبأفالاهمبابأااجهمب نبياستفلدةباوجتململ 

 
 
 
 

 الفصل خالصة
 توجةهكل  يسكتدمي اكد ل بايةمليك بايفك ة  ينفليكل  املسكتدا  ايتسكةر أن جند  نباا بدااستنلبوهابايففل

باآتةكف ايفك ة  ثسسكل اامل اوةئكل  أيكواع آتةكف دااكل اتتلصعكه توجهكه  اطنةك  اسةلسكل  ا كواي با عكلير
طكككوا بخبفككك ة ب ةز ككك بصكككدااهلبصتطبةككك بهكككههباملعكككليرباايقكككواي باذيكككببصليتقةكككدباملثسسكككل باياببإيتلجهكككل  أ كككلكن

اةمككلباجككدبيظككل بفعككل بيفككةزباينفليككل بب بفايفعككل باصككدانبأاطككل ل بصككد بصككليفةزبا ةاحككلبايتسككةرباملسككتدا بينفليلهتكك
مثبب اإلمجليةككك بإلدااهتكككلبايكككتخة ب نهكككل بفضكككابمكككنبختفكككةذبايتاكككليةفكةمكككلبحسكككنبذيكككبب كككنباةكككلاا باملعلجلككك باب

 باةكووبإىلبتستويفبإ اليكل با عكدا بايقةكل بهبكلباملعكليربايدايةك ببببأنبممةةل باجلم باايتخزينبااينقلباايي
 لبتةويثلباضةاابصليبةئك  باهكهابوبياكونبإوب كنباكا بإدااةبيبااييبتاونبأتبربأسليةبباملعلجل باايتخة باينهلج

تعمككلبب  باملفككلحلباوستشككفلجة مككلغليكك بمبإىلسسكك بايفكك ة بةكك ة بفلمةكك بتت مككلب سككثايةلهتلبصككد ب ككنب ككديةباملثب
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اإمنلبتشملبصكةا  بب مةىبتسةرباينفليل باف باط بوبتقتفةبمةىباض بايوةليلباايتعةةمل باحملددةبيةتعل لبهبل
ب. ستدا  بيةتطبة باأل ثلبمةىباملدىبايقةيببااملتوس باايبعةد

ايشكي بتعلينبمجة ب كنباملشكلكل بتمةزبصبعذباواتاو بابتايفباجلزاجةبامةىب ستوىب ثسسلهتلبايف ة بفإهنلب
ا ككك بظهككككوابب.ايكككهيبأدىبإىلبإمكككلدةبايتفاككككربيفبتنظةمهكككلبامنككك بتسككككةرهلب كككنباككككا باخلةيطككك بايفككك ة باجلديككككدة

اايكيببيةتقةةكلب كنب شكلكلبايقطكلعفكإنباإلدااةبايفك ة بمةكىب سكتواهلبستسكعىباملثسسل بايعمو ة باوستشفلجة ب
أجكككلبإدا ككك بايتغةكككربيفبسكككةل بايت سككك بب كككنباادوبتاكككةي بكلفكك باملككك كككنباكككا بسكككةرباينفليكككل  بكةفةككك بتبصةنهكككل ككنب

ب.اههاب لبسنتطة بيهبيفبايففلباملوايلباملستمة
بب
بب
ب
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 تمهيد
علل  اسلىقا اسساسلل   خلمال  الععليلا الصل يا نفليلل  تسلير واول  علل  بلللقوق  الفصل  ايف هل  نعمل 

 تطللب  الم  علل  القولق  مثلا وال  ،الىسلير أالقا  ال  ركثلخيصل  الل ال الليو  ،اجلزاةعيلا العمقايلا اساىفلفلةيا

 إلئارة عليهلل عىملمي اللي األالاليا واسبللئ  وليا،للمعلير الم اسنىجا الكميل  سعلجلا اسنىهجا والطعق األالليب

 :الىلليا النقلط وف  وذلك ،الععليا الص يا خمال  نفليل 
 تفخي  اسساسا العمقايا اساىففلةيا :المبحث األول

 عينا الب ث وأئوا  المرااا اسيمانيا: المبحث الثاني 
 ععض وحتلي  بيلنل  المرااا اسيمانيا:  المبحث الثالث 

 يف ضقء الفعضيل  اسيمانيا انلوفا نىلةج المرااا :رابع المبحث ال
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 تفخي  اسساسا العمقايا اساىففلةيا :المبحث األول
 تععيف اسساسا العمقايا اساىففلةيا: المطلب األول
 21اسقافلل     2411 مجلللئا األوم الل  علللا 1اسللسريف يف  247 -70اسعاللقا الىنفيلل   رولل الل   1وفقللل للملللئة 

هللللل  اساسلللللا عمقايلللللا ذا  عللللللب   ئار  تىمىللللل   اسساسلللللا العمقايلللللا اساىفلللللفلةيا، فللللل   1770الللللل  اللللل  الللللنا
 .1بللفخصيا اسعنقيا واساىقال  اسليل وتقض  حتت وصليا القايل

الطللل   اساىفلللفلء و عللللئة الى هيللل وتىكلللق  اسساسلللا العمقايلللا اساىفلللفلةيا اللل  هيكللل  للىفلللخي  والعلللال  و      
 .2(1اسلئة )بلميل اكل  بلميا واحمة أو جممقعا تغط  
 :3(4اسلئة )وتىمث  اهلا اسساسا العمقايا اساىففلةيا يف     
 الىكف  بصفا اىكلالا واىسلسلا بلحللجل  الص يا للسكل ؛ -
 ضمل  تنظي  وبعجما تقزي  العال  الففلة  والىفخي  و علئة الى هي  الط  واساىففلء؛ -

 ي  الربااج القعنيا للص ا؛تطب -

 ضمل  حفظ الص ا والنقلوة واكلف ا األضعار واآلفل  اسجىملعيا؛ -

 . ضمل  حتسني اسىقا اسىخما  اصلحل الص ا وجتميم اعلرفه  -

 وشبه الط  والىكقي  يف الىسير اسساسا العمقايا اساىففلةيا ايمانل للىكقي  الط كمل ميك  ااىخماا 
 (.5اسلئة )س اتفلويل  تربا ا  اساسل  الىكقي اساىففلة  عل  أال

 اإلجراءات المالية: المطلب الثاني
يا  م حتقللت القطلعلل  الصل  7770ماا   01اسلسريف يف  047 -70 ثع صمور اسعاقا الىنفي   رو          

يلا علل  أربعلا ا، لىصبح اسساسلل  الصل يا اجلزاةع واساسل  عمقايا للص ا اجلقارياساسل  عمقايا ااىففلةيا 
 عللئة أنقاع بعم أ  كلنت ثالثا أنقاع فقط، واجنع وراء ه ا الى قي   جعاءا  الليا وبفلعيا اصللحبا ال ا  الىغيلر، ف

عمليلللا جتسللليم ا عيطلللا  يعىلللرب اللل  اىطلبلللل  تنظلللي  اسلللقارئ البفلللعيا وتعزيلللز  اكلنيل لللل وتصلللي   لللال  الللليل اعىلللرب
ابلشلللعة وهللل  السلللنا اللللي تلللل  الللنا  هلللقر اسساسلللا  1771اخىيلرنلللل لسلللنا ، لللل لك   يف اجلزاةلللع الصللل يا اجلميلللمة

 .العمقايا اساىففلةيا والي فيهل نبني أه  اإلجعاءا  اسلليا والبفعيا اسصلحبا ا ا الىغير
تطلللب جتسلليم ا عيطللا الصلل يا اجلميللمة  الفللل الليللل اعىللربا، وذلللك الل  أجلل  القيلللا بكلل  العمليللل  اسىعلقللا        

 :4 علئة تنظي  اايلك  الص يا، وميك  حصع ه ه العمليل  يف اآليتب
                                                 

، اسىضم   نفلء اسساسل  العمقايا اساىففلةيا واسساسل  1770ال  ا  انا 21اسقاف     2411مجلئا األوم ا  علا  1اسسريف يف  247 -70اسعاقا الىنفي   رو  ( 1
 .27.ص، 17/75/1770، بىلريخ 11العمقايا للص ا اجلقاريا، اجلعيمة العمسيا، عمئ 

 .27. اسعج  نفسه، ص(  2
 .22.اسعج  نفسه، ص(  3
 حبقث وأوراق عم  اسلىق  المويل حق  اإلبماع و -اسساسا العمقايا للص ا اجلقاريا بلجلزاةع منقذجل -الىغير الىنظيم  يف اسساسل  الص يا: عمال  اعيزق، عمال  حممم(  4

 ،1722ال   21 -21، اجلزاةعا، كليا العلقا اسوىصلئيا وعلقا الىسير، جلاعا اعم ئحلب، البليمة  ،وحتلي  جتلرب وعنيا وئوليا ئرااا -يف اسنظمل  احلميثا الىغير الىنظيم 
 .20.ص
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 . متلا عمليل  جعئ أثلث وبنليل  اسساسل  اسعنيا -
 .وض  جممقعا المعلة  احمللابيا والىسيريا -

 .تعيني حملابني عل  اسىقا اسساسل  اجلميمة وذلك بللىعلو  ا  اصلحل وزارة اسلليا -

 .وض  اكلتب المخق  -

 .تقزي  اق ف  القطلع الص   السلب  بني اسساسل  اساىففلةيا العمقايا واسساسل  العمقايا للص ا اجلقاريا -

 .تكقي  اسمراء اسنسقني ا  أج  تسليمه  و لةفه  -

 .7772 عمائ اقازنل  الىسير لك  وسيا لسنا  -
ر الللل  أجللل  جتسللليم ا عيطلللا الصلللل يا اليلللق  ئينلللل 064واجللللميع بلإلشللللرة أنللله   تصلللي  ابللللل  الللليل يفلللقق 

  .، وفيمل يل  ععض لكيفيا تقزي  ه ه اسيزانيا1اجلميمة
تىمثللل  : للمؤسساااات الممومياااة للباااحة  ساااب يبيماااة المباااا ي  7772توزياااع موازناااة اللسااايير لسااا ة  -0

يلا، القاللة  خمىلف اصلريف اسساسل  العمقايلا للصل ا يف اصللريف اسلق فني، الىكلقي ، الىغ يلا، األئويلا، القول
 .اصلريف أخعا للىسيرو  ،، اجىملعيا، الب ث الط ، اصلريف للبنيا الى ىيا الص ياالطبيا

 .واجلمو  اسقايل يقضح احلص  اسلليا اسخصصا لك  نقع ا  ه ه اسصلر 

 للمؤسسات الممومية للبحة  سب يبيمة المبا ي  7772توزيع موازنة اللسيير لس ة  :(03)الجدول  قم 
 %ال سبة  المبلغ مليون دي ا  جزائر  مة المبا فيبي

 41.00 12 161 777 اسق فق 
 1.41 4777 777 الىكقي 
 1.4 5 675 407 الىغ يا
 11.10 11 410 777 األئويا
 1.25 5 217 777 القوليا

 5.46 1 777 777 القالة  الطبيا
 4.15 0 777 777 اصلريف للبنيا الى ىيا الص يا

 6.41 27 617 777 ا للىسيراصلريف أخع 
 2.74 2 017 777 اصلريف اجىملعيا

 7.71 57 777 الب ث الط 
 277 264022407 اجملمقع

  source : Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la  

population et de la réforme hospitalière,12-01-2008, p12.                                  

                                                 
1

 .20.المرجع نفسه،ص ( 
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وهل  بللىقعيلب  %41.00ا  خال  اجلمو  نالحظ أ  أكرب نسبا ا  اقازنا الىسلير تقجله  م اسلق فني بنسلبا  
كمللللل يالحللللظ أ  النسللللبا %. 73.10الللل  اسقازنللللا، ا تليهللللل اسصلللللريف اسخصصللللا ل ئويللللا بنسللللبا  %07متثلللل  

، %7.43ا جلللما اقلرنلللا ب حيىهلللل حيلللث بلغلللت علللل  الىلللقايل اسخصصلللا لكللل  اللل  الىكلللقي  والب لللث الطللل  ضللل يل
7.73%. 

 :  سب كل نوع من أنواع المؤسسات الممومية للبحة 7772توزيع موازنة اللسيير لس ة  -7
 . سب نوع المؤسسة الممومية للبحة 7772توزيع موازنة اللسيير لس ة (: 04)الجدول  قم 

 %ال سبة  المبلغ مليون دج المؤسسات البحية
 477 511 11 14 (CHU)اعاكز ااىففلةيا جلاعيا 

 007 114 65 11.62 (EPH) اساسل  عمقايا ااىففلةيا
 177 111 21 22.76 (EHS)اسساسل  اساىففلةيا اسىخصصا 
 577 024 42 15.11 (EPSP)اساسل  عمقايا للص ا اجلقاريا 

 277 264 022 407 اجملمقع
  source : Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la 

population et de la réforme hospitalière,  ,12-01-2008, p13.                  
 

كيفيللا تقزيلل  اقازنللا الىسللير حسللب كلل  نللقع الل  أنللقاع اسساسللل  العمقايللا للصلل ا الل    (24)رولل يقضللح اجلللمو  
ا  اىفللفلةيا عمقايللا، اساسللا  اىفللفلةيا اىخصصللا، واساسللا عمقايللا للصلل ا اعكللز ااىفللفلة  جلللاع ، اساسلل

اجلقاريللا، واللل يالحللظ الل  خللال  اجلللمو  أعللاله، أ  اسساسللل  العمقايللا للصلل ا اجلقاريللا خصلل  اللل ربلل  اسقازنللا،  
 %.31.60كمل حظيت اسساسل  العمقايا اساىففلةيا بنسبا اعىربة ا  اسقازنا اقمرة بنسبا 

يبللني اجلللمو  اسللقايل كيفيللا تقزيلل  :  سااب نااوع المؤسسااة المموميااة للبااحة 7772الم اصااب لساا ة  توزيااع -3
اسملرالللني اسخىصلللني، اسملرالللني العللللاني، اسلللق فني الفلللبه الطبيلللني، اسنلصلللب العليلللل، )اسنلصلللب سخىللللف الف لللل  
 .بني خمىلف اسساسل  العمقايا للص ا( انلصب ااي ل  اسفرتكا
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 . سب نوع المؤسسة الممومية للبحة 7772توزيع الم اصب الجديدة لس ة (: 00)ل  قمالجدو 
 

 الموظفون
مركاااااااااااااااااااااااااااااااااااز 
اسلشاااااااااااااافائي 

 جاممي

مؤسساااة ممومياااة 
 اسلشفائية

مؤسسااااااااااااااااااااااااااااة 
اسلشاااااااااااااااااافائية 

 ملخببة

مؤسساااااااااااااااة ممومياااااااااااااااة 
 للبحة الجوا ية

 
 المجموع

 0777 47 777 067  المما سون المخلبون
 3477 3007 07 777  المما سون المامون

 7077 0617 377 607 67 الموظفون الشبه يبيون
 231 001 47 47  الم اصب المليا

م اصاااااااااااااب الهي ااااااااااااااات 
 المشلركة

 
377 777 460 160 

 2177 6077 017 0107 67 المجموع
source : Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la 

population et de la réforme hospitalière,  ,12-01-2008, p:13. 
     
يالحللللظ الللل  خللللال  اجلللللمو  أ  عللللمئ اسنلصللللب اسخصصللللا لكلللل  الللل  اسساسللللا العمقايللللا اساىفللللفلةيا واسساسللللا  

 .العمقايا للص ا اجلقاريا اعتفعا نسبيل اقلرنا بلسساسا اإلاىففلةيا اسىخصصا واسعكز اساىففلة  اجللاع 
 اإلجراءات البشرية: ثب الثالالمطل

تعىللرب اسللقارئ البفللعيا احملللع  األالالل  لىجسلليم ا عيطللا الصلل يا اجلميللمة، وللل لك   اتلللذ عللمة  جللعاءا   صللقص 
 . علئة هيكلىهل، تكقينهل وتق يفهل

 : إمادة هيكلة المو اد البشرية -2

ا اساىفللللللفلةيا تللللللنظ  اسساسللللللل  العمقايلللللل 7770اللللللل   01اسللللللسريف يف  047-70وفقللللللل للمعاللللللقا الىنفلللللل   
 : واسساسل  العمقايا للص ا اجلقاريا حسب اايك  الىنظم  اسقايل
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 .الهيكل الل ظيمي للمؤسسة الممومية االسلشفائية: (00)الشكل  قم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

source :  Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la 

population et de la réforme hospitalière,  ,12-01-2008, p10. 

 
  تنظيمل هيكل  يف اسساسلا العمقايلا اساىفلفلةيا اجلزاةعيلا هلق  الىنظيمل اايكل  أ  الفلك  ال نالحظه ال  خلال 

يف وملا  فيل يت .يلى  فيله تقسلي  العمل  علل  أاللس الىخصل  اللق يف  ال   يىميز بللبسلعا والسهقلا كملو يف ، 
زوئا  هبي لللا اىفلللفلةيا، ويلللسعمقايلللا االساسلللا اس ا يسلللر نظيمللل  جمللللر اإلئارة ا اسلللميع الىنفيللل   اللللل ا  اايكللل  الى

 ،ميع اسلليللا والقالللة اللا يلل يت بعللم ذلللك اللمراء اسصلللحل اىمثلللني يف  .1(27اسلللئة )ااىفلللريا تللمع  اجمللللر الطلل 
 .لىجهيزا  الطبيااميع صيلنا او  ،اميع اسصلحل الص يا ،اميع اسقارئ البفعيا

 :مجلس اإلدا ة -أ
 :2(22اسلئة )ال ي يت يض  جملر اإلئارة

 ممث  ع  القايل، رةيسل؛ -
 ممث  ع   ئارة اسلليا؛ -

 ممث  ع  الى اينل  اسوىصلئيا؛ -

 ممث  ع  هي ل  الضمل  اسجىملع ؛ -

 ممث  ع  اجمللر الفع  القسة ؛ -

 ممث  ع  اجمللر الفع  البلم  اقع اسساسا؛ -

   ع  اسسىخماني الطبيني ينىخبه نظعاؤه؛ممث -

 ينىخبه نظعاؤه؛ ممث  ع  اسسىخماني شبه الطبيني -

 ممث  ع  مجعيل  اعتفق  الص ا؛ -

                                                 
1

 .22.، مرجع سابق، ص247 -70اسعاقا الىنفي   رو   ( 
2

 .22.المرجع نفسه، ص(  

 جملر اإلئارة

 اجمللر الط 

 اسميع

اميع صيلنا الىجهيزا   اميع اسصلحل الص يا اميع اسقارئ البفعيا اميع اسلليا والقالة 
 الطبيا
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 ممث  ع  العمل  ينىخب يف مجعيا علاا؛ -

 .رةير اجمللر الط  -
 . لنىهكمل وحيضع اميع اسساسا العمقايا اساىففلةيا اماوس  جملر اإلئارة بعأ  ااىفلر  ويىقيل أا

اللنقا  ولبلللا للىجميللم بقللعار الل  الللقايل، بنلللءا عللل  اوللرتا  الل  السلللطل   لعهللمة ثالثللايعللني أعضلللء جملللر اإلئارة 
، كملل ميكنله اسجىمللع أشلهعة علئيلا العة واحلمة كل  الىا وجيىمل  اجملللر يف ئور . 1(21اسللئة )وااي ل  الىلبعني الل

أو بطلللب الل  ثلثلل  أعضلللةه، وحتللعر اللماوس  جملللر اإلئارة يف  يف ئورة  للر علئيللا بنلللء عللل  االلىمعلء الل  رةيسلله
 .2(25اسلئة )حملضع يقوعهل العةير وأاني اجللسا وتقيم يف اج  خلص يعومه ويسشع عليه العةير

 :3(24اسلئة )وتىمث  اماوس  جملر اإلئارة عل  ا صقص فيمل ي يت     
 خمطط تنميا اسساسا عل  اسميني القصر واسىقاط؛ -
 افعوع ايزانيا اسساسا؛ -

 احلسلبل  الىقميعيا؛ -

 احلسلب اإلئار ؛ -

 افلري  اساىثملر؛ -

 افلري  الىنظي  الماخل  للمساسا؛ -

 الربااج السنقيا حلفظ البنليل  والىجهيزا  الطبيا والىجهيزا  اسعافقا وصيلنىهل؛ -

ا اسساسللللللا العمقايللللللا فيمللللللل يىعللللللل  ب اكلنيللللللا االلللللىخما 1و 5استفلويللللللل  اسنصللللللقص عليهللللللل يف اسلللللللئتني  -
 اساىففلةيا ايمانل للىكقي ؛

العققئ اسىعلقا بىقممي العال  اسربالا ال  شلعكلء اسساسلا، س اليمل هي لل  الضلمل  اسجىمللع  والى اينلل   -
 اسوىصلئيا والىعلضميا واجلملعل  احملليا واسساسل  وااي ل  األخعا؛

 اسسىخماني؛افعوع جمو  تعمائ  -

 للمساسا؛النظلا الماخل   -

 والعقلرا  وعققئ اإلجيلر؛اوىنلء وحتقي  الكيا اسنققس   -

 وبق  اابل  والقصليل أو رفضهل؛ -

 .الصفقل  والعققئ واستفلويل  واستفلول  عبقل للىنظي  اسعمق  به -

 :المدير -ب
األشللكل  اساىفللفلةيا بقللعار الل  الللقزيع اسكلللف بللصلل ا، وتنهلل  اهلالله حسللب يعلني اللميع اسساسللا العمقايللا 

 :2(17اسلئة)يققا ب ، وهق اسسو  ع  حس  ار اسساسا فهق هب ه الصفا1(21اسلئة )نفسهل
                                                 

1
 .22.المرجع نفسه، ص( 

2
 .21.ه، صالمرجع نفس ( 
3

 .21.المرجع نفسه، ص ( 
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 ميث  اسساسا أالا العمالا ويف مجي   أعمل  احليلة اسمنيا؛ -
 هق اآلاع بللصع  يف اسساسا؛ -

 حيضع افلري  اسيزانيل  الىقميعيا ويعم حسلبل  اسساسا؛ -

 والنظلا الماخل  للمساسا؛يعم افعوع الىنظي  الماخل   -

 ينف  اماوس  جملر اإلئارة؛  -

 يعم الىقعيع السنق  ع  النفلط ويعاله  م السلطا القصيا بعم اقافقا جملر اإلئارة عليه؛ -

 يربا ك  العققئ والصفقل  واستفلويل  واستفلول  يف  علر الىنظي  اسعمق  به؛ -

 لسلطىه؛ ميلرس السلطا السلميا عل  اسسىخماني ا لضعني -

 يعني مجي  اسىخما  اسساسا بلاىثنلء اسسىخماني ال ي  تقعر ععيقا أخعا لىعيينه ؛ -

 .ميكنه تفقيض  اضلةه حتت اسسوليىه سسلعميه األوعبني -

ويكلفللللق  عللللل  الىللللقايل  للللل  كلللل  يسلللللعم اسللللميع أربعللللا نللللقاب اللللميعي  يعينللللق  بقللللعار الللل  الللللقزيع اسكلللللف بللصلللل ا
 :3(12اسلئة)ي يت

 ا والقالة ؛اسللي -
 اسقارئ البفعيا؛ -

 اسصلحل الص يا؛ -

 .صيلنا الىجهيزا  الطبيا والىجهيزا  اسعافقا -

 :المجلس الطبي -ج
 :4(15اسلئة)يض  اجمللر الط  ال ي يت

 اسسولق اسصلحل الطبيا؛ -
 الصيميل اسسسو  ع  الصيملا؛ -

 جعا  أانل ؛ -

 ؛شبه ع  ينىخبه نظعاؤه ا  أعل  رتبا يف الك شبه عبيني -

 .ممث  ع  اسسىخماني اساىففلةيني اجللاعيني عنم اسوىضلء -

، النقا  ولبللا للىجميلم( 1)أال بللنسبا لعةير اجمللر الط  ونلةبه فينىخبه اجمللر ا  بني أعضللةه سلمة ثلالث     
سجىمللع يف وجيىم  اجمللر الط  بنلء عل  االىمعلء ال  رةيسله يف ئورة علئيلا العة واحلمة كل  شلهعي ، كملل ميكنله ا

 . 5(16اسلئة)ئورة  ر علئيا بطلب  ال ا  رةيسه و ال ا  أ لبيا أعضلةه و ال ا  اميع اسساسا
                                                                                                                                                         

1
 .21.المرجع نفسه، ص (  
2

 .21.المرجع نفسه، ص  ( 
3

 .21المرجع نفسه، ص  ( 
4

 .21.المرجع نفسه، ص ( 
5

 .21.المرجع نفسه، ص(  
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يكللللف اجملللللر الطللل  بمراالللا كللل  اسسللللة  اللللي  للل  اسساسلللا و بلللماء رأيللله الطللل  والىقللل  فيهلللل وس اللليمل فيملللل      
 :1(14اسلئة)ي يت

 حل الطبيا؛الىنظي  والعالول  الق يفيا بني اسصل -
 افلري  الربااج اسىعلقا بللىجهيزا  الطبيا وبنلء اسصلحل الطبيا و علئة  ي ىهل؛ -

 بعااج الص ا والسكل ؛ -

 بعااج الىظلهعا  العلميا والىقنيا؛ -

 . نفلء هيلك  عبيا أو  لغلؤهل -

 .هنل حتسني وتنظي  اسساسا وارهلكمل ويقرت  اجمللر الط  ك  الىمابر الي ا  ش 
بلإلضللللفا  م الىللل عر اإلئار  اسقضلللح يف اايكللل  الىنظيمللل  يف اسساسلللا العمقايلللا اساىفلللفلةيا جيلللب تلللقفر         

ئ البفلللعيا اسىلللقفعة يف ار جممقعلللا اللل  اسلللق فني اسكلفلللني بىسلللير اصللللحل اسساسلللا، بلللللرتكيز يف اسقللللا األو  علللل  اسلللق 
 .واهلاهل سحىيلجل  ك  اساساالقطلع الص   البقل، حيث تى   علئة تنظيمهل وفقل 

 :إمادة اللكوين واللكوين المسلمر للموا د البشرية -7
ال  أجلل  جتسلليم ا عيطللا الصلل يا اجلميللمة، وتعزيللز القلمرا  الىسلليريا ل علللرا    وضلل  خمطللط للىكللقي  اسسللىمع  

ع االللىهم  جمملللق  7770علللق  صللل   اللل  خمىللللف الف لللل ، كملللل   وضللل  بعنللللاج خللللص الللنا  00777يضللل  
 :2، حيث   تكقينه  يف اجمللس  اسقاليا(اسمراء ونقاهب )اإلعلرا  اسسرة للمساسل  اجلميمة 

 .الىسير العلا - 
 .تقنيل  استصل  -

 .نظلا اسعلقال  اساىففلة  -

 .اسوىصلئ العمقا  والص   -

 .عل  األوب ا/ الص ا العمقايا  -
 .تسير العمليل  -

 .رالليا واعاوبا الىسي -

 .تسير اسصلحل -

 .الىسير الىطبيق  للمقارئ البفعيا -

أشللهع كللل  حتللت  شللعا   علللرا  الل  القطلللع  ساالةواجلللميع بلإلشلللرة أ  هلل ا الىكللقي  ا لللص اللل   امتلله 
 .الص  ، أالت ة جلاعيني جزاةعيني، و علرا  ا  اابلنيل، بلجيكل  فعنسل

 

                                                 
1

 )
 

 .21.المرجع نفسه، ص 
2

 .26.ص.عدمان مريزق، عدمانمحمد، مرجع سابق ( 
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 :   اللوظي  -3
الصل يا اجلميلمة وتعزيلز اإلاكلنيلل  البفلعيا للمساسلل  العمقايلا للصل ا   يف هبم  الىجسليم الفعلل  للخعيطلا 

 :1تصي  ال يل  7770اطل  

 .انصب عم  لىعيني األعقا  الفبه الطبيني للسنقا  القلئاا 6777 -
 .انصب عم  لىعيني اسملراني الطبيني 3777 -

 67علاا يف ااضلب العليلل واجلنلقب، وعبيب اخىصلص  يف اسسىففيل  ال 1777وا  جها أخعا   تعيني 
فقلللم   الىنبلللس  1771أالللل يف الللنا . 1770-1776 عللللر اسلللر اىخلللع  اللل  اسمرالللا القعنيلللا لللل ئارة الللل بلللني 

 :2بىعيني

 .شبه ع  7000 -
 .مملرس ع   3477-

 .مملرس  خىصلص  0777-

 . علر اسر اىخع  ا  اسمراا القعنيا ل ئارة 37-
كلل  القللمرا  البيما قجيللا سللمارس الىكللقي  الفللبه علل    االلىغال ،   7770انلل  اللنا  هواجلللميع بلللل كع أنلل

 .ا  أج  حتسني نسبا الىغطيا الفبه الطبيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .26.المرجع نفسه، ص  ( 
2

 .20-26.ص -ه، صالمرجع نفس  ( 
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 مي ة البحث وأدوات الد اسة الميدانية: المبحث الثاني 
 مي ة البحث: المطلب األول

واخىللللر  جممقعللللا الللل  اسساسللللل  اساىفللللفلةيا لب للللث، اجلزاةعيللللا جمىمعللللل لمتثلللل  اسساسللللا العمقايللللا اساىفللللفلةيا 
( 17) ي وووللل  اسخىيللللر علللل  عفلللع  العمقايلللا يف علللمة وسيلللل  اللل  اللللقع  لىمثللل  العينلللا اسخىللللرة إلجلللعاء الب لللث،

اساىفلللفلةيا  و   جلللعاء اسلللح لكللل   اسساسلللل   اللللي هللل  جممللل  اجملىمللل ، (211)اساسلللا ااىفلللفلةيا اللل  بلللني 
 .اطيف، بع  بقععيعيج، واجلزاةع العلصما يا اسسيلا،اسىقا وس العمقايا عل 

سلليلا والقالللة ، اللمراء اسللقارئ االلقاء اللمراء  المراء اسساسللل  اساىفللفلةيا أو اعللونيه  اخىللرويف ضلقء ذلللك       
ألهنلل  ليكقنللقا عينللا الب للث، البفللعيا، اللمراء اسصلللحل الصلل يا، اللمراء صلليلنا الىجهيللزا  الطبيللا والىجهيللزا  اسعافقللا 

 .اسفعفق  أو اسسسولني اسبلشعي  ع  تنفي  ورولبا بعنلاج  ئارة نفليل  خمال  الععليا الص يا
 أدوات جمع المملومات: المطلب الثاني

 انلل تطللب ،العمقايلا  اساىفلفلةيا بلسساسلل  القاوعلا خلمال  الععليلا الصل يا نفليلل  تسلير وحتليل  لمراالا

كل ئوا  جلمل  البيلنلل  والبيلنلل  والقثللة  العمسيلا  اسقلبللا واسالحظلل  الفخصليا   ئاةبل فيهل ااىعني ايمانيا ئرااا
 العلمل  اسيلما  يف االىعملس األكثلع  او األئ كقهنلل ذللك ،العةيسلا للمراالا عل  ععيل   جلبلل  العينلا اسخىللرة

 اسلعتبطني ثلني يف األشخلصالب ث، اسىم جمىم  وشعاةح ف ل  ا  ممك  ومر أكرب تغطيا ا  متك  والي العمل ،

 فعضليل  ال  اسقلبللا بقاالطا ئراالىنل يف انطلقنلل وولم اساىفلفلةيا،ساسلل  اس ئاخل  النفليلل  تسلير  جللس 

 ااىهمفت عينا عل  ذلك لى قي  و فت والئيا زانيا تكلفا وف  وجتسيمهل، و ثبل ل  ليهل القصق  يعائ وأهما 

 .خمال  الععليا الص يا نفليل  جملس  سخىلف اسمروس قاو ال حتلي  يف تفيم اعلقال  لى صي 
 جمىم  ا   %27,16 ب ومر  اعىربة نسبا ب خ  ومنل اجلزةيا، وعينل ل اإلمجلليا العينا حج  ولى ميم      

 اإلاكلنيلا ولىلقفع العينلا جمىمل  حجل  لكلرب نظلعا ،(علل  اسلىقا اللقع )الكلل  ساسلل  اساىفلفلةيا العمقايلااس
 :الىليل ه  عل  الن قو  اجلزةيا، العينا وب  ا  اسعىرب مثي للى

 
 
 
 
 
 
 

 .نسبة المؤسسات االسلشفائية الممومية من مجمل المي ة بحسب كل والية(: 06)الجدول  قم
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مدد المؤسسات  الوالية
الممومية االسلشفائية 

 لكل والية

 (%)ال سبة المي ة (%)ةبال س

 11,51 4 17 4 اسسيلا

 20,65  25 1 يعيجبع  بقعع 

 11,42 5 15 5 اطيف

 11,42 *5 47 1 اجلزاةع

 277 20  277 17 اجملمقع

 .)من إمداد الطالبة(: المبد 
 .ثالثة من المؤسسات الممومية االسلشفائية بوالية الجزائر لم تلماون *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المؤسسات االسلشفائية الممومية بوالية المسيلة -0
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 .مدد المؤسسات االسلشفائية الممومية بوالية المسيلة(: 00)الجدول  قم

 .لوالية المسيلة والسكان مديرية البحة: المبد 
 

 :بوالية برج بومريريج الممومية المؤسسات االسلشفائية -7
 .برج بومريريج مدد المؤسسات االسلشفائية الممومية بوالية(: 02)لجدول  قما

 المال ظة الم وان اسم المؤسسة ةالمؤسس
 

المؤسساااااااااااااااااااااااااة الممومياااااااااااااااااااااااااة 
) االسلشااااااااااااااااافائية المسااااااااااااااااايلة 

 (الزهراو 
 

اسساسللا العمقايللا اساىفلللفلةيا 
 بلسسيلا

 (الزهعاو ) 

 ح  ععي  الرب  القممي
 بلميا اسسيلا

اصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا 
اساللىعجلس  الطبيللا 

تقجللللم  قلللللع جلعاحيللللا ا
 اسساسا 

 و بنفر العنقا 
 

المؤسساااااااااااااااااااااااااة الممومياااااااااااااااااااااااااة 
 زيااا  ) االسلشااافائية  بوسااامادة 

 (البشير
 

اسساسللا العمقايللا اساىفلللفلةيا  
 بقاعلئة

 (رزي  البفر) 

 ععي  اجللفا
 بلميا بقاعلئة

اصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا 
اساللىعجلس  الطبيللا 

تقجللللم  قلللللع اجلعاحيللللا 
 اسساسا 

 و بنفر العنقا 
 

لممومياااااااااااااااااااااااااة المؤسساااااااااااااااااااااااااة ا
 االسلشفائية  
 سيد  ميسى 

 (كويسي بلميش ) 
 

اسساسللا العمقايللا اساىفلللفلةيا  
 ايم  عيس 

 (كقيس  بلعيش ) 

 ح  اسسىفف 
 بلميا ايم  عيس 

اصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا 
اساللىعجلس  الطبيللا 
اجلعاحيللا يقجللم اقعهللل  

 بطعي  اجلزاةع
اسلللللللللللللمخ  الفلللللللللللللعو  )

 (للممينا
 

المؤسساااااااااااااااااااااااااة الممومياااااااااااااااااااااااااة 
 االسلشفائية 

 لملحمين ا 
 

اسساسللا العمقايللا اساىفلللفلةيا  
 عني اسلح

 اسك  08ح  
 بلميا عني اسلح

اصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا 
اساللىعجلس  الطبيللا 

تقجللللم  قلللللع اجلعاحيللللا 
 اسساسا 

 و بنفر العنقا 
 4   المجموع
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 اسم المؤسسة المؤسسة
 المؤسسة الممومية االسلشفائية بوزيد  لخضر المؤسسة الممومية االسلشفائية ببرج بومريريج

 المؤسسااااة المموميااااة االسلشاااافائيةاالنوان الشااااهيدان المؤسسة الممومية االسلشفائية بمجانة
 سقان

 المؤسسة الممومية االسلشفائية محمد ب اني المؤسسة الممومية االسلشفائية برأس الواد 
 3 المجموع

 .برج بومريريجلوالية والسكان مديرية البحة : المبد 
 

 :المؤسسات االسلشفائية الممومية بوالية سطي -3
 . سطي مدد المؤسسات االسلشفائية الممومية بوالية(: 01)الجدول  قم

 اسم المؤسسة المؤسسة
 اسساسا العمقايا اساىففلةيا صعوب ا ثر المؤسسة الممومية االسلشفائية بالملمة

 اسساسا العمقايا اساىففلةيا يقاف يعالو  المؤسسة الممومية االسلشفائية بمين آزال
 م بقضيل اسساسا العمقايا اساىففلةيا حمم المؤسسة الممومية االسلشفائية بمين ولمان

 اسساسا العمقايا اساىففلةيا عني الكبرة المؤسسة الممومية االسلشفائية بالمين الكبيرة
 اسساسا العمقايا اساىففلةيا بقولعا المؤسسة الممومية االسلشفائية ببوقامة

 0 المجموع
 .سطي لوالية والسكان مديرية البحة : المبد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :لممومية بوالية الجزائرالمؤسسات االسلشفائية ا -4
 .الجزائر مدد المؤسسات االسلشفائية الممومية بوالية(: 77)الجدول  قم
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 اسم المؤسسة المؤسسة
 العويبا اسساسا العمقايا اساىففلةيا المؤسسة الممومية االسلشفائية بالرويبة

 ني علياع اسساسا العمقايا اساىففلةيا المؤسسة الممومية االسلشفائية بمين ياية
 اسساسا العمقايا اساىففلةيا بقولمس  الطيب المؤسسة الممومية االسلشفائية ز الدة

 جياليل رمحقين اسساسا العمقايا اساىففلةيا المؤسسة الممومية االسلشفائية المرادية
 اسساسا العمقايا اساىففلةيا بفر انىقر  المؤسسة الممومية االسلشفائية القبة

 جياليل بلخنفع اسساسا العمقايا اساىففلةيا الممومية االسلشفائية األبيا المؤسسة 
 اسساسا العمقايا اساىففلةيا اب  زيع  المؤسسة الممومية االسلشفائية بولوغين
 اسساسا العمقايا اساىففلةيا حسل  بلئ  المؤسسة الممومية االسلشفائية الحراش

 2 المجموع
 .الجزائر لواليةوالسكان  مديرية البحة: المبد 

 
 مرض وتحليل بيانات الد اسة الميدانية: المبحث الثالث 

بعم ااىكمل   جعاء اسقلبال  ال  المراء اسساسلل  اساىفلفلةيا العمقايلا ومجل  البيلنلل  الالزالا للب لث، الق  
 .وف  ك  اساسايى  ععضهل وحتليلهل 

 انية الخاصة بوالية المسيلةمرض وتحليل بيانات الد اسة الميد: المطلب األول
 :المؤسسة االسلشفائية الممومية الزهراو  -0

ويقلللمر علللمئ اسعضللل  ، الللعيع الللنظ  116الللعيع تقللل  و161اسساسلللا العمقايلللا اساىفلللفلةيا الزهلللعاو  حتىلللق  علللل 
الللعيض يقايلللل، كمللل ويقلللمر اعلللم  شلللغ   17الللعيض يقايلللل، وبلسقلبلل  علللمئ اسعضللل  ا لللرجني ب 17الللماخلني ب 

 :1تسعا أوسلا ااىففلء وه ، وحتىق  عل  %51.11اعة ب األ
 الف قص الطبيا اساىعجلليا؛ -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

  ؛(نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 عب األنف واألذ  واحلنجعة؛ -

 عب العيق ؛ -

 األاعاض اسعميا؛ -

 عب األعفل ؛ -

                                                 
 (.1722  حصلةيا)اميع اسقارئ البفعيا للمساسا العمقايا اساىففلةيا الزهعاو  (  1



 

 

 .الصحية في المؤسسة االستشفائية الجزائرية ةنفايات الرعاي تسيير وتحليل دراسة                    الرابع           الفصل 

   

250 

 .الطب الفعع  -

 :ه ا بلإلضلفا  م األوسلا الىقنيا وه 
 اسخرب؛ -
 األشعا؛ -

 ولعا العمليل ؛ -

 الصيمليا؛ -

 تصفيا الكل ؛ -

 اساىففلء اسنزيل؛ -

 خليا اعض السععل ؛ -

 اعكز الكفف الطقع ؛ -

 .اعكز نق  الما -

 ف لل  خمىللف بلني تىلقزع اعىلربة، بفلعيا  اكلنيلل علل   اسساسلا اساىفلفلةيا العمقايلا الزهلعاو  حتىلق كملل و 

 :وه  كمل يل   اساىففلةيا اسصلحل و خىلف والىقنيا اإلئاريا الىنظيميا بلايلك  اسىقاجمي  اسسىخماني
 .7700لس ة  المؤسسة االسلشفائية الممومية الزهراو  جم الموا د البشرية ب(: 70)الجدول  قم
 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                            
 صيمليا -                            

 خمىصا نفسلنيا -                            

14 
11 

2 
2 

 125 اسسىخماني شبه الطبيني

 44 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 111 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 650 اجملمقع

 .مية الزهراو االسلشفائية الممو  مدير المبالح البحية بالمؤسسة: المبد 
 
 
 

 

 :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما -أ
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نلله يقجللم فللعز بللني النفليللل  ا طللعة و للر ا طللعة الفللبيها بلسنزليللا، وأ  فللعز نفليللل  خللمال  اللميع اسساسللا أ يسكللم 
الععليللا الصلل يا عللل  اسللىقا اسىفللفله يللى  وفلل  تصللنيف الىفللعي  اسللعتبط بنفليللل  خللمال  الععليللا الصلل يا وهلل  

ولقهنللل حسللب نللقع  بالاللىيكيايقضلل  يف أكيلللس   اعميللا، الللاا، جسللميا، وأ  كلل  نللقع الل  هلل ه النفليللل  نفليللل
للنفليل  اسعميا تقض  يف أكيلس لقهنل أصفع، والنفليل  السلاا تقضل  يف أكيللس ، فووف  ال أوعه الىفعي  النفليل 

ولالعىبلللرا  المينيللا فللنفليللل  اجلسللميا  أنلله لقهنللل أمحللع، أاللل النفليللل  اجلسللميا فىقضلل  يف أكيلللس لقهنللل أخضللع،  س
 .يف كثر ا  األحيل  تسل  أله  اسعيض أو اسىقىف ا  أج  المف 

 افىلل   ثلبلا الفلعز عمليلاوكملل علمنلل اللبقل ف .أالل النفليلل  العلئيلا الفلبه انزليلا فىقضل  يف أكيللس لقهنلل أالقئ 

 اسنلالب الطعيل ل  النفليل تىبل  لضلمل  أحيلا األكثلع سعحللاوا خلمال  الععليلا الصل يا لنفليلل  الفعلل  الىسلير

  العمل  بنظللا الفصل  الثالثل  كطعيقلا الهلا تعمل  هبلل أ  اساسلا صل يا ، خلصلا  ذا انهلل واللىخل  سعلجلىهلل
  .حىت ولق كلنت  اكلنيل ل بسيطا

حللا يصللنف ضللم  ر للئة واجلواللل يالحللظ علل  اسساسللا أهنللل تعملل  بنظلللا الفللعز الثالثلل  ولكلل  صللنف النفليللل  احللل
ضل  يف احللويلا يق و  األشليلء احلللئة واللقا زة عل  هيكل  اإلبلعةبعم أ  يلى  فصل   قض  يف حلويل النفليل  اسعميا وت

ذا  للللق  أصلللفع وعليهلللل عالالللا النفليلللا اسعميلللا كملللل يقضللل ه ، وهللل ه احللويلللل  واجللللزء اآلخلللع يف حلويلللل  أخلللعا
 .الفك  يف األاف 

 كياس والحاويات المخببة لكل نوع من ال فاياتاأل(: 07)الشكل  قم

 
 .االسلشفائية الممومية الزهراو  مدير المبالح البحية بالمؤسسة: المبد 
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 نفليللل  خللمال  الععليللا الصلل يا تللى  حبسللب نقعهللل، الل  اعاعلللة خصقصلليا خمىلللف فللعزيالحللظ أ  عمليللا اللل 

 الععليا نفليل  ف ل  بىععيف لىق يب تى ا ععيقا وك ا .به اسعمق  والقلنق  الىفعي  تصنيف ع  اسنبثقا األصنل 

 .لقنيل اعّازة حلويل  أو بالاىيكيا أكيلس عل  وتقزيعهل الص يا
  :تحليل الجمع واللخزين وال قل -ب

اعلللم   زاللللا النفليلللل  اللل  كللل  وسللل  يكلللق  يقايلللل، وذللللك بعلللم الىخلللزي  القاللليط الللل علللل  أكلللم الللميع اسساسلللا أ  
يقلقا ممل  كلفلا النفليلل  يف  ،عمهل تنق  ابلشعة ع  ععي  علال  اكللف اىقاجلم يف كل  وسل اسىقا ك  وس ، ب

اللعا ك لم أئ   14وز ليف المة س تىجل ،ععبل   م اقو  اسعلجللا أيل  تلز  النفليلل  حلىت  عمليلا اللىخل  انهلل
ىمللئ علل  شلخ  عبيعل  ، وأل  عمليا اسعلجلا تى  عل  اسلىقا اسساسلا فلنله س يلى  اسعالعا ك م أوص 41و

أو اعنلللق  يىكفللل  بعمليلللا النقللل ، لللل ا فقاللللة  النقللل  علللل  اسلللىقا اسساسلللا واسخصصلللا لنقللل  النفليلللل  تىمثللل  يف 
 .ععبل  افرتكا تنق  كلفا النفليل  اعل أ  ا طعة و ر ا طعة

حلموث أ  خطلع  لر  يالحظ هنل هق  يلب اكل  للىخزي  اسعكز  أصال وال   تىقفع فيه الفعوط الالزالا سنل ال 
 .  يلب ععبل  نق  خلصا بللنفليل  ا طعة  م اع قب فيه، بلإلضلفا

 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج

أالللقب واحللم أس وهللق  الل  بللني العميللم الل  والللة  وأالللليب اسعلجلللا، تعىمللم اسساسللا اساىفللفلةيا الزهللعاو  عللل 
وهلق اعالم للير ال  النلقع اسلزوئ  صلفيل  للغللز أو  ،ال/ك 57عام واحم  بسعا الرتايم، نظعا ساىال  اسساسا س

لللله أجهلللزة لىقليللل  الغبللللر ، ويلللى  علللل  اسلللىقاه اللللىخل  اللل  النفليلللل  اسعميلللا والسللللاا، أالللل بللنسلللبا للنفليلللل   لللر 
ويلى  اللىخل  انهلل  واسسلسو  عل  نقلهلل هل  اصللحل البلميلا ،اسعميا أ  العلئيا فيى  الىخل  انهل خللر  اسساسلا

 .واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلميا
  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

الللل يسكلللمه الللميع اسساسلللا فيملللل يىعلللل  بلألشلللخلص اسسلللسولني عللل  تنظلللي  و ئارة فلللعز ومجللل  وتلللزي  واللللىخل  اللل  
 ، يققا  عاوبلا األشلخلص الل ي  ال  النفليل  عل  اسىقا اسساسا هق وجقئ شخ  اسه  عل  اسىقا ك  وس

بلللمءا الل  اسمعضلللني واسمعضللل  الللل ي  يققاللق  بعمليلللا الفلللعز . عالوللا ابلشلللعة بفللعز ومجللل  وتللزي  واعلجللللا النفليللل 
اللل ي  يققاللق  بلللجلم   النظلفللا عمللل  صللقس  مو  وذلللك بقضلل  كلل  نللقع نفليللا يف الكللير أو احللويللا اسخصصللا اللل

 . ا، أي  يققا علاال  يعمال  بلسنلوبا اسسوس  ع  تفغي  اسعام وحعق النفليل والنق   م أالك  اسعلجل

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
، وأ  وزارة الصلل ا تللقفع وثيقللا ئسةلل   رشلللئيا علل   ئارة أكللم اسللميع أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل   ئارة النفليللل 

ا انىهجلا لىسلير النفليلل  أو هنلل  فعيل  عمل  اسلسو  عل   ئارة النفليل ، لك  ر   ذلك فال وجقئ  طلا واضل 
جلنللا النظلفللا وجلنللا النفليللل  وذلللك بللىنسللي  الل  اإلئارة الصلل يا، ولكلل  هنللل  جلنىللني عللل  اسللىقا اسساسللا حللل 
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حملربا األالعاض اساىفلفلةيا واللي ال  بلني اهىملال لل هلق تسلير النفليلل ، والل يالحلظ هلق  يللب اصلل ا خلصلا 
  .بىسير النفليل  عل  اسىقا اسساسا

 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه  أجلب اميع اسساسا  صقص أه  اسفلك 
   وعمليا الىخل  انهل؛زيلئة القوت الفلص  بني  نىل  النفليل  متعط  اسعام ممل يسئ   -
نقعيا احلعق والىخل  ا  النفليل ، والمخل  والغلزا  اسنبعثا أثنلء عمليا احلعق والي تفك  خطعا علل   -

 اسقاع  والص ا العلاا؛

ضغط اسساسل  كلسساسل  العمقايا للص ا اجلقاريا وك ا القطللع ا للص اللي تقلقا حبلعق نفليل لل علل   -
 تفلويا ارباا بني الطعفني؛اسىقا اسساسا  قجب ا

 نلوللللا النفليلللل  مملللل يسلللله  يف حلللموث ضلللعف اسلللسهال  العلالللا واسلللىقا الىعللللي  ل شلللخلص اسلللعتبطني  -
  .الكثر ا  األخطلء الي وم تسبب اإلصلبا بللعموا أو افلك  أخعا

 :( زي  البشير) المؤسسة الممومية االسلشفائية  بوسمادة  -7
، ويقلمر علمئ اعيع انظ  110اعيع تق  و176ببقاعلئة حتىق  عل  رزي  البفر ففلةيااسساسا العمقايا اساى
 البعا، وحتىلق  علل  اعيض يقايلل 67اعيض يقايل، وبلسقلب  عمئ اسعض  ا لرجني ب 157اسعض  الماخلني ب 
 :1أوسلا ااىففلء وه 

 الف قص الطبيا اساىعجلليا؛ -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (ورجل  نسلء)جعاحا علاا -

 عب األعفل ؛ -

 اصل ا حميث  القسئة؛ -

 تصفيا الما؛ -

 .عال  النسلء والقسئة -

 :وه  كمل هق اقضح يف اجلمو  اسقايل اعىربة بفعيا  اكلنيل عل  اسساسا اساىففلةيا  حتىق كمل و 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.1722)اميع اسقارئ البفعيا للمساسا العمقايا اساىففلةيا رزي  البفر(  1
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 .7700لس ة  مادةالمؤسسة االسلشفائية الممومية  زي  البشير ببوس جم الموا د البشرية ب(: 77)الجدول  قم
 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                            
11 
24 

 111 اسسىخماني شبه الطبيني

 52 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 271 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 416 اجملمقع

 . زي  البشير ببوسمادةاالسلشفائية الممومية  مديرة المبالح البحية بالمؤسسة: د المب 
 
 : واللوظيب تحليل الفرز -أ

عل  اسىقا اسساسا هنل  فعز بني النفليل  اسعميا ا طعة والنفليل   ر ا طعة الفبيها بلسنزليلا، وهل ا الفلعز يلى  
يا واجلسلميا والسللاا، حيلث خصل  لكل  نلقع ال  النفليلل  نلقع بللنفليل  اسعموف  تصنيف الىفعي  ال   حمئ 

خللللص الللل  األكيللللس البالاللللىيكيا اسعاللللزة لقنيلللل، فللنفليللللل  اسعميللللا خصللل  اللللل اللللل األكيللللس الصللللفعاء والنفليللللل  
اجلسللميا يف أكيلللس خضللعاء والسلللاا يف أكيلللس محللعاء والللي يقضلل  فيهللل النفليللل  اسفللعا أيضللل، أاللل النفليللا العلئيللا 

خمىلفلللا لقهنللل أصلللفع، والللل  اثالثلل ب حجللللاتقضلل  يف حلويلللل   عكللللإلباحللللئة    والنفليللللخصلل  الللل اللللق  األالللقئ، ف
فيقجلللم عليهلللل رالللقز كعالللز العلللموا أهنلللل بلإلضللللفا  م الرتايلللز الللللقين  واحللويلللل  يالحلللظ عللل  األكيللللس البالالللىيكيا

 ليا تقضح ذلكوعليهل أيضل كىلبل  تقضح نقع النفليا وخطقر ل واألشكل  الىل

 .األكياس والحاويات المخببة لكل نوع من ال فايات(: 03)الشكل  قم

 
 .االسلشفائية الممومية  زي  البشير ببوسمادة مديرة المبالح البحية بالمؤسسة: المبد 
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 :الجمع واللخزين وال قل -ب

الىهل يقايل كل  صلبل  عل  ععيل  علال  بعم ااىالء األكيلس واحللويل  ف هنل تز  عل  اسىقا األوسلا بعمهل تى   ز 
، ونظلعا أل  اكلف بعمليا اجلم ، لىنق  ابلشعة  م اكل  اسعلجلا نظعا لعما وجلقئ اكلل  اعكلز  خمصل  لىخزينهلل

 .للنق  ععبل  ااسساسا تققا  علجلا النفليل  ئاخلهل  فه  تىقفع عل  ثالث
 :الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات-ج

اساىفللفلةيا رزيلل  البفللر عللل  والليلا احلللعق للنفليللل  اسعميللا والسلللاا، نظللعا لىللقفع اسساسللا عللل   تعىمللم اسساسللا
، أالل األجلزاء الل/كل 57والعىه هل  اعلجللا  1727مهل وممي وهق اعط  واآلخع جميم   شعاؤه انا حأاعامي  

خللر  اسساسلا واسسلسو  عل  نقلهلل هل  اجلسميا فيى  ئفنهل، أالل النفليلل   لر اسعميلا والعلئيلا فيلى  الىعلال  اعهلل 
 .اصلحل البلميا

  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

يسكلللم الللميع اسساسلللا فيملللل يىعلللل  بلألشلللخلص اسسلللسولني عللل  تنظلللي  و ئارة  النفليلللل  علللل  اسلللىقا اسساسلللا هلللق  
اسعاولب العللا والميعة النفللعل  وجقئ أشخلص اسهلني يعملق  بللىنسلي  فيملل بيلنه  سىلبعلا تسلير النفليلل ، وهل  

اللي يقلقا هبلل اسملعض، الص يا ونلةبا اسميعة اسكلفا بللصينلنا واسقىصم ورةير اجمللر الط ، بمءا ا  عمليا الفعز 
 . ا اجلم  ويققا هبل العلا  اسه  اسىقاجم يف ك  اصل ا، وصقس للمعلجلا بلحلعق ا  وب  علا  واحم

 :يات المؤسسةسياسة إدا ة نفا -ها

أكللم اسللميع أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل   ئارة النفليللل ، وأ  وزارة الصلل ا تللقفع وثيقللا ئسةلل   رشلللئيا علل   ئارة 
جهللقئ كلل  الل  جلنللا النظلفللا   س ،النفليللل ، ور لل  ذلللك فللال وجللقئ  طللا واضلل ا وس لفعيلل  خمللى  بلل ئارة النفليللل 

 .جتىم  ك  شهعي  وجلنا اكلف ا العموا اساىففلةيا والي
 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 ضغط اسساسل  واسص ل  والقطلع ا لص اسىعلومي  ا  اسساسا لل عق عل  اسىقاهل؛ -
 .حموث األخطلء ا  وب  العمل  اسعتبطني بفعز ومج  ونف  وتزي  واعلجلا النفليل  -
 :(كويسي بلميش) بسيد  ميسىاالسلشفائية الممومية  المؤسسة  -1

 17، ويقلللمر علللمئ اسعضللل  اللللماخلني ب الللعيع147حتىلللق  علللل  كقيسللل  بلعللليشاسساسلللا العمقايلللا اساىفلللفلةيا  
 :1أوسلا ااىففلء وه  ، وحتىق  عل  ابعااعيض يقايل 25اعيض يقايل، وبلسقلب  عمئ اسعض  ا لرجني ب

 ا؛الف قص الطبيا اساىعجللي -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

                                                 
 .(1722)كقيس  بلعيشللمساسا العمقايا اساىففلةيا  اميع اسقارئ البفعيا (  1
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 عب األنف واألذ  واحلنجعة؛ -

 عب العيق ؛ -

 األاعاض اسعميا؛ -

 عب األعفل ؛ -

 اسىقاجلمي  اسسلىخماني ف لل  خمىللف بلني تىلقزع بفلعيا القارئعلل   اسساسلا اساىفلفلةيا العمقايلا  حتىلق كملل و 

 :وه  كمل يل   اساىففلةيا اسصلحل خىلفو  والىقنيا اإلئاريا الىنظيميا بلايلك 
 7700لس ة  كويسي بلميشالمؤسسة االسلشفائية الممومية   جم الموا د البشرية ب(: 73)الجدول  قم

 المدد ف ة المسلخدمين
  عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

  عبيب أخصلة  -                            
       صيميل   -                            

10 
24 

2 

 154 اسسىخماني شبه الطبيني

 122 و ره  اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 570 اجملمقع

 .كويسي بلميشاالسلشفائية الممومية   بالمؤسسة الموا د البشريةمدير : المبد 
 
 :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما -أ
فليللل  ا طللعة و للر ا طللعة الفللبيها بلسنزليللا، وأ  فللعز نفليللل  خللمال  نلله يقجللم فللعز بللني الناللميع اسساسللا أ يسكللم 

الععليللا الصلل يا عللل  اسللىقا اسىفللفله يللى  وفلل  تصللنيف الىفللعي  اسللعتبط بنفليللل  خللمال  الععليللا الصلل يا وهلل  
حسللب نللقع  بالاللىيكيا القنللاوأ  كلل  نللقع الل  هلل ه النفليللل  يقضلل  يف أكيلللس . فليللل  اعميللا، الللاا، جسللميان
للنفليلللل  اسعميلللا تقضللل  يف أكيللللس لقهنلللل أصلللفع، والنفليلللل  السللللاا تقضللل  يف أكيللللس لقهنلللل أمحلللع، أالللل ف، ، افليلللالن

 .أال النفليل  العلئيا الفبه انزليا تقض  يف أكيلس لقهنل أاقئالنفليل  اجلسميا فىقض  يف أكيلس لقهنل أخضع، 

  :تحليل الجمع واللخزين وال قل-ب

علللم   زاللللا النفليلللل  اللل  كللل  وسللل  يكلللق  يقايلللل، وذللللك بعلللم الىخلللزي  القاللليط الللل علللل  اأكلللم الللميع اسساسلللا أ  
اسىقا ك  وس ، بعمهل تنق  ابلشعة ع  ععي  علال  اكللف اىقاجلم يف كل  وسل ، يقلقا ممل  كلفلا النفليلل  يف 

عا ك لم أئ  الل 14ععبل   م اقو  اسعلجللا أيل  تلز  النفليلل  حلىت  عمليلا اللىخل  انهلل، يف المة س تىجللوز 
الللعا ك للم أوصلل ، للل ا فقالللة  النقلل  عللل  اسللىقا اسساسللا واسخصصللا لنقلل  النفليللل  تىمثلل  يف ععبللل  41و

 .افرتكا تنق  كلفا النفليل  اعل أ  ا طعة و ر ا طعة
 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج
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، وهللق اعاللم   اسساسللا سعاللم واحللم م، نظللعا ساللىالأالللقب واحللم أس وهللق الرتايلل تعىمللم اسساسللا اساىفللفلةيا عللل 
لير ا  النقع اسزوئ  صفيل  للغللز أو لله أجهلزة لىقليل  الغبللر ، ويلى  علل  اسلىقاه اللىخل  ال  النفليلل  اسعميلا 
والسلاا، أال بللنسبا للنفليل   ر اسعميا أ  العلئيا فيى  اللىخل  انهلل خللر  اسساسلا، واسسلسو  عل  نقلهلل هل  

 .اصلحل البلميا ويى  الىخل  انهل واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلميا
 :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

الللل يسكلللمه الللميع اسساسلللا فيملللل يىعلللل  بلألشلللخلص اسسلللسولني عللل  تنظلللي  و ئارة فلللعز ومجللل  وتلللزي  واللللىخل  اللل  
اسىقا ك  وس  اسسو  ع  تسير النفليلل ، يقلقا  عل  النفليل  عل  اسىقا اسساسا هق وجقئ رةير اسصل ا

 .   عاوبا األشخلص ال ي  ا  عالوا ابلشعة بفعز ومج  وتزي  واعلجلا النفليل 

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
 ئارة  أكللم اسللميع أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل   ئارة النفليللل ، وأ  وزارة الصلل ا تللقفع وثيقللا ئسةلل   رشلللئيا علل 

النفليل ، لك  ر   ذلك فال وجقئ  طلا واضل ا انىهجلا لىسلير النفليلل  أو هنلل  فعيل  عمل  اسلسو  عل   ئارة 
 . النفليل  وذلك بللىنسي  ا  اإلئارة الص يا

 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 : تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه أجلب اميع اسساسا  صقص أه  اسفلك  الي
 تعط  اسعام؛ -
ضلللغط اسساسلللل  الصللل يا اللللي تقلللقا حبلللعق نفليل لللل علللل  اسلللىقا اسساسلللا  قجلللب اتفلويلللا اربالللا بلللني  -

 الطعفني؛

 .ضعف اسسهال  العلاا واسىقا الىعلي  ل شخلص اسعتبطني  نلولا النفليل  -
 (:مسلي محمد) مومية بمين الملحالمؤسسة االسلشفائية الم  -4

 17، ويقللمر عللمئ اسعضلل  الللماخلني ب اللعيع تقلل 147حتىللق  عللل  اسساسللا العمقايللا اساىفللفلةيا عسللل  حممللم
 :1، وحتىق  عل  تسعا أوسلا ااىففلء وه اعيض يقايل 25اعيض يقايل، وبلسقلب  عمئ اسعض  ا لرجني ب

 ؛اساىعجلس   -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )حا علااجعا -

 وس  العمليل ؛ -

 عب األعفل ؛ -

 القسئة والىقليم؛ -

                                                 
 (.1822)عسل  حممماساىففلةيا العمقايا  البفعيا بلسساسا اميع اسقارئ(  1
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 اصل ا تصفيا الما؛ -
 اسخرب؛ -
 .األشعا -

 اسسلىخماني ف لل  خمىللف بلني تىلقزع اعىلربة، بفلعيا  اكلنيلل علل   اسساسلا اساىفلفلةيا العمقايلا حتىلق كملل و 

 :وه  كمل يل   اساىففلةيا سصلحلا و خىلف والىقنيا اإلئاريا الىنظيميا بلايلك  اسىقاجمي 
 .7700لس ة  مسلي محمدالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 74)الجدول  قم

 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                           
14 

4 

 211 اسسىخماني شبه الطبيني

 11 سىخماني اإلئاريني والىقنينياس

 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا
 اسىعلومي  -                            
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 156 اجملمقع

 .مسلي محمداالسلشفائية الممومية  بالمؤسسة الموا د البشريةمدير : المبد 
 

  :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما  -أ

 نفليللل  خللمال  الععليللا الصلل يا تللى  حبسللب نقعهللل، الل  اعاعلللة خصقصلليا خمىلللف أ  عمليللا فللعز أكللم اسللميع

 الععليا نفليل  ف ل  بىععيف ععيقا الىق يب تى  وك ا .به اسعمق  والقلنق  الىفعي  تصنيف ع  اسنبثقا األصنل 

لعلئيلا الفلبه انزليلا تقضل  يف أكيللس فللنفليلل  ا، لقنيلل اعّازة حلويل  أو بالاىيكيا أكيلس عل  وتقزيعهل الص يا
لقهنللل أاللقئ، والنفليللل  اسعميللا تقضلل  يف أكيلللس لقهنللل أصللفع، والنفليللل  السلللاا تقضلل  يف أكيلللس لقهنللل أمحللع، أاللل 

 النفليل  اجلسميا فىقض  يف أكيلس لقهنل أخضع
  :تحليل الجمع واللخزين وال قل -ب

، وذللللك بعلللم صلللبلحل 1وعلللل  السللللعا  كللل  وسللل  يكلللق  يقايللللاعلللم   زاللللا النفليلللل  اللل   أكلللم الللميع اسساسلللا أ  
الىخللزي  القالليط اللل عللل  اسللىقا كلل  وسلل ، بعللمهل تنقلل  ابلشللعة علل  ععيلل  علالل  اكلللف اىقاجللم يف كلل  وسلل ، 
يقللقا مملل  كلفللا النفليللل  يف ععبللل   م اقولل  اسعلجلللا أيلل  تللز  النفليللل  حللىت  عمليللا الللىخل  انهللل، يف اللمة س 

هلل ا يف حللللا عللما تعطلل  اسعاللم أاللل يف حللللا تعطللله فللل   الللعا ك للم أوصلل ،41ك للم أئ  و  الللعا 14تىجلللوز 
صصلا لنقل  النفليلل  تىمثل  يف واللة  النقل  علل  اسلىقا اسساسلا واسخاللعا، و  01ا  ع أكثاسمة وم تص  ام 

 . طعةافرتكا تنق  كلفا النفليل  اعل أ  ا طعة و ر ا  ععبا عل  اسىقا ك  وس ، وه  ععبل 
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 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج

س  ، وهلق اعالم  اسساسا سعام واحلمأالقب واحم أس وهق الرتايم، نظعا ساىال عل  ىمم اسساسا اساىففلةياتع 
 ، ويلللى  علللل  اسلللىقاه اللللىخل  اللل  النفليلللل  اسعميلللا والسللللاا، أالللل بللنسلللبا للنفليلللل   لللر يسلللىقيف اسعللللير الموليلللا

اسعميا أ  العلئيا فيى  الىخل  انهل خللر  اسساسلا، واسسلسو  عل  نقلهلل هل  اصللحل البلميلا ويلى  اللىخل  انهلل 
 .واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلميا

  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

فلللعز ومجللل  وتلللزي  واللللىخل  اللل  الللل يسكلللمه الللميع اسساسلللا فيملللل يىعلللل  بلألشلللخلص اسسلللسولني عللل  تنظلللي  و ئارة 
علل  اسلىقا كل  وسل ، يقلقا  عاوبلا  وهلق رةلير اسصلل ا النفليل  عل  اسىقا اسساسا هق وجقئ شلخ  اسهل 

الل  عللع  اسمعضللني عمليللا الفللعز ببللمءا . لجلللا النفليللل األشللخلص اللل ي  الل  عالوللا ابلشللعة بفللعز ومجلل  وتللزي  واع
اسقجلقئ يف كل  اصلل ا    النظلفلاعلال وصلقس  م ،لويلا اسخصصلا اللوذلك بقض  ك  نلقع نفليلا يف الكلير أو احل

، وحلميثل علني شلخ  ىفلغي  اسعالم وحلعق النفليلل ب أالك  اسعلجلا، أي  يققا علا  بلجلم  والنق   م ال   يققا
 . اكلف بىنظيف احملعوا

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة-ها
   ئارة النفليللل ، وأ  وزارة الصلل ا تللقفع وثيقللا ئسةلل   رشلللئيا علل   ئارة أكللم اسللميع أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل

عمل  اسلسو  عل   ئارة النفليل ، لك  ر   ذلك فال وجقئ  طلا واضل ا انىهجلا لىسلير النفليلل  أو هنلل  فعيل  
نلا النظلفلا بللىنسي  ا  اإلئارة الص يا، ولك  هنل  جلنىلني علل  اسلىقا اسساسلا حلل جلو  النفليل  بفك  ابلشع 

وجلنللا حملربللا األاللعاض اساىفللفلةيا والللي الل  بللني اهىملال للل هللق تسللير النفليللل ، واللل يالحللظ هللق  يلللب اصللل ا 
 . خلصا بىسير النفليل  عل  اسىقا اسساسا

 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :  الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه أجلب اميع اسساسا  صقص أه  اسفلك
 وما اسعام وتعطله يف كثر ا  األحيل  ممل يسئ   م ت خر عمليا الىخل  واعلجلا النفليل ؛ -

ابلللسة عنللم األشللخلص اسللعتبطني  نلولللا النفليللل  ممللل يسللله  يف حللموث الكثللر الل  األخطلللء الللي وللم الال -
 .أو افلك  أخعا تسبب اإلصلبا بللعموا

 .نق  اسعلقاا يف كيفيا الىعلا  ا  النفليل  وخملععهل -

 
 

 برج بومريريجمرض وتحليل بيانات الد اسة الميدانية الخاصة بوالية : الثانيالمطلب 
 :المؤسسة االسلشفائية الممومية بوزيد  لخضر ببرج بومريريج -0
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، ويقمر عمئ اسعضل  اعيع انظ  145اعيع تق  و147 حتىق  عل بقزيم   ضعاسساسا العمقايا اساىففلةيا 
ا لوسللأ ةعفللع  ، وحتىللق  عللل اللعيض يقايللل 44اللعيض يقايللل، وبلسقلبلل  عللمئ اسعضلل  ا لللرجني ب 41الللماخلني ب 

 :1وه 
 ؛اساىعجلس    -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 العيق ؛ جعاحا -

 جعاحا األعصلب؛ -

 جعاحا العظلا؛ -

 اعاض اسعميا؛األ -

 أاعاض صمريا؛ -

 تصفيا الما؛ -

 .عل  األوب ا والطب القولة  -

 :ه ا بلإلضلفا  م األوسلا الىقنيا وه 
 اسخرب؛ -
 األشعا؛ -

 ولعا العمليل ؛ -

 اسنعلش؛ -

 الصيمليا؛ -

 .اعكز نق  الما -

 اسىقاجلمي  اسسلىخماني ف لل  خمىللف بلني تىلقزع علل  القارئ بفلعيا اسساسلا اساىفلفلةيا العمقايلا حتىلق كملل و 

 :وه  كمل يل   اساىففلةيا اسصلحل و خىلف والىقنيا اإلئاريا الىنظيميا بلايلك 
 
 
 
 

 .7700لس ة  بوزيد  لخضرالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 70)الجدول  قم

                                                 
1

 .(1722)اساىففلةيا العمقايا بقزيم   ضع اميع اسقارئ البفعيا بلسساسا(  
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 المدد ف ة المسلخدمين
    عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني
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 450 اجملمقع

 .بوزيد  لخضرالممومية  االسلشفائية بالمؤسسة مدير الموا د البشرية: المبد 
 
 :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما -أ

ئ فللعز بللني النفليللل  ا طللعة و للر ا طللعة الفللبيها بلسنزليللا، وأ  فللعز نفليللل  خللمال  الععليللا ق وجللأكللم اسللميع عللل  
فليلل  الص يا عل  اسلىقا اسىفلفله يلى  وفل  تصلنيف الىفلعي  اسلعتبط بنفليلل  خلمال  الععليلا الصل يا وهل  ن

ولقهنلل حسلب نلقع  بالالىيكيا اعالزة لقنيللوأ  ك  نقع ا  ه ه النفليل  يقض  يف أكيلس . اعميا، الاا، جسميا
النفليللل ، فللنفليللل  العلئيللا الفللبه انزليللا تقضلل  يف أكيلللس لقهنللل أاللقئ، والنفليللل  اسعميللا تقضلل  يف أكيلللس لقهنللل 

 و النفليللل  اجلسللميا فىقضلل  يف أكيلللس لقهنللل أخضللع،أصللفع، والنفليللل  السلللاا تقضلل  يف أكيلللس لقهنللل أمحللع، أاللل 
رحللا يصللنف ضللم  النفليللل  اسعميللا وتقضلل  يف حلويللل  بعللم أ  يللى  فصلل  األشلليلء لصللنف النفليللل  احللللئة واجل

ضلل  يف احللويللا واجلللزء اآلخللع يف حلويللل  أخللعا، وهلل ه احللويللل  ذا  لللق  ويق  احللللئة والللقا زة علل  هيكلل  اإلبللعة
 .سعمياالنفليا ا أصفع وعليهل عالاا

 :وال قلتحليل الجمع واللخزين  -ب

وذللك  خلصلا يف وسل  اسالىعجال  يقايلل،العتني اعم   زالا النفليل  ا  ك  وسل  يكلق  أكم اميع اسساسا أ  
بعم الىخزي  القايط ال عل  اسىقا ك  وس ، بعمهل تنق  ابلشعة ع  ععي  علا  اكللف اىقاجلم يف كل  وسل ، 

، أيل  تلز  النفليلل  حلىت  عمليلا اللىخل  انهلل فليل  يف ععبل   م اقو  تقاجم اسعالم اسعطل النيققا مم  كلفا 
 .ف هنل تنق  يف شلحنا تلبعا للمساسااسساسا  وأل  عمليا اسعلجلا تى  خلر 

 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات-ج

 ، هلعاللللميللللى  خلللللر  اسساسللللا نظللللعا لىعطلللل  ااحلللللعق الرتايللللم، ولكلللل  أالللللقب  تعىمللللم اسساسللللا اساىفللللفلةيا عللللل  
هل  اعكلز حلعق النفليلل  اسعخصلا واسعىملمة وفل  الىنظلي ، فلسساسا تىعلا  ا  اساسلا اسعلجللا واللىخل  النهللة  

الىخل  ال  النفليلل  اسعميلا والسللاا، أالل  لويى  عل  اسىقاه وحمة تلبعا سميعيا البي ا برب  بقععيعيج اساىففلةيا



 

 

 .الصحية في المؤسسة االستشفائية الجزائرية ةنفايات الرعاي تسيير وتحليل دراسة                    الرابع           الفصل 

   

261 

، واسسلسو  عل  نقلهلل هل  اصللحل أيضلل لنسبا للنفليل   ر اسعميا أ  العلئيا فيى  الىخل  انهل خللر  اسساسلابل
 .البلميا ويى  الىخل  انهل واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلميا

  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

سولني عللل  تنظلللي  و ئارة فلللعز ومجللل  وتلللزي  واللللىخل  اللل  الللل يسكلللمه الللميع اسساسلللا فيملللل يىعلللل  بلألشلللخلص اسسللل
عل  اسىقا ك  وس ، يققا  عاوبا األشخلص الل ي  ال     اسىقا اسساسا هق وجقئ رةير اسصل االنفليل  عل

بعمليللا الفللعز وذلللك بقضلل  كلل  نللقع نفليللا يف الكللير أو  بللمءا. لجلللا النفليللل عالوللا ابلشللعة بفللعز ومجلل  وتللزي  واع
اسكلل  أيل  تنقل  بللجلم  والنقل   م  اسخص  لك  وس   ال   يقلقا النظلفا ق سخصصا ال وصقس  م عاحللويا ا

 . النفليل  فيمل بعم حنق اعكز الرتايم ا لرج 

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة-ها
ةلل   رشلللئيا علل   ئارة أكللم اسللميع أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل   ئارة النفليللل ، وأ  وزارة الصلل ا تللقفع وثيقللا ئس

النفليل ، لك  ر   ذلك فال وجقئ  طلا واضل ا انىهجلا لىسلير النفليلل  أو هنلل  فعيل  عمل  اسلسو  عل   ئارة 
النفليللل  وذلللك بللىنسللي  الل  اإلئارة الصلل يا، ولكلل  هنللل  جلنىللني عللل  اسللىقا اسساسللا حللل جلنللا النظلفللا وجلنللا 

اهىملال لل هلق تسلير النفليلل ، والل يالحلظ هلق  يللب اصلل ا خلصلا  حملربا األالعاض اساىفلفلةيا واللي ال  بلني
 . بىسير النفليل  عل  اسىقا اسساسا

 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :أجلب اميع اسساسا  صقص أه  اسفلك  الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه 
 عط  اسعام ممل يسئ  سعلجلا النفليل  خلر  اسساسا، وبللىليل زيلئة تكلليف اسعلجلا؛ت -

حللموث الكثللر الل  األخطلللء أثنلللء عمليللا الفللعز بقضلل  نللقع الل  النفليللل  يف أكيلللس أخللعا خمصصللا لنللقع  -
 .آخع

 :بمجانةالمؤسسة االسلشفائية الممومية االنوان الشهيدان سقان   -1
، ويقلمر اعلم  شلغ  األالعة النظ العيع 06حتىلق  علل  ساىفلفلةيا اسخلقا  الفلهيما  القل  سلا العمقايلا ااسسا
 :1ال، وحتىق  عل  تسعا أوسلا ااىففلء وهي%46ب 

 ؛اصل ا اساىعجلس  -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 اصل ا أاعاض النسلء والىقليم؛ -

 اصل ا عل  األوب ا، -

 عب األعفل ؛ -

                                                 
1

 (1722) االسلشفائية الممومية اإلنوان الشهيدان سقان مدير الموا د البشرية بالمؤسسة(  
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 اسخرب؛ -
 األشعا؛ -

 .الصيمليا -

 اسىقاجلمي  اسسلىخماني ف لل  خمىللف بلني تىلقزعبفلعيا  القارئعلل   اسساسلا اساىفلفلةيا العمقايلا  ىلق حتكملل و 

 :وه  اإلئاريا الىنظيميا بلايلك 
لس ة  اإلنوان الشهيدان سقانالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 76)الجدول  قم

7700. 
 المدد ف ة المسلخدمين

 عبيب علا -        ني الطبينياسسىخما
 عبيب أخصلة  -                

17 
2 

 11 اسسىخماني شبه الطبيني

 12 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 61 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 216 اجملمقع

 .الشهيدان سقان ناإلنوااالسلشفائية الممومية  بالمؤسسة الموا د البشريةمدير : المبد 
 

  :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما -أ
 ع  اسنبثقا األصنل  نفليل  خمال  الععليا الص يا تى  حبسب نقعهل، ا  اعاعلة خصقصيا خمىلف عمليا فعز 

 .لقنيل اعّازة حلويل  أو بالاىيكيا أكيلس عل  عوتقز  ،به اسعمق  والقلنق  الىفعي  تصنيف
  :ن وال قلتحليل الجمع واللخزي-ب

وتنقل  يف  ،جتمل  يف حلويلل  كبلرة يف انىظللر اسعلجللا، بعلمهل بععبلل  عل  اسلىقا كل  وسل النفليل  تز  جتم  و 
 .العا ك م أوص 41ك م أئ  والعا   14، يف امة س تىجلوز شلحنا علئيا خلرجل لل عق أو العا 

 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج

، وس اعالللم النفليلللل  اسعميلللا والسللللاا وس يقجلللم علللل  اسلللىقاهلس متىللللك أ  واللليلا سعلجللللا ىفلللفلةيا اسساسلللا اسا 
تىعلا  اسساسا ا  اساسل  اسعلجلا والىخل  النهلة  اسعخصلا واسعىملمة وفل  الىنظلي  والقللنق  والسلبب هلق وللا 

العلئيللا فيللى  الللىخل  انهللل خلللر  اسساسللا،  أاللل بللنسللبا للنفليللل   للر اسعميللا أ الكميللا اسنىجللا الل  النفليللل ، 
 .واسسسو  ع  نقلهل ه  اصلحل البلميا ويى  الىخل  انهل واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلميا

 
  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د
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زي  واللللىخل  اللل  الللل يسكلللمه الللميع اسساسلللا فيملللل يىعلللل  بلألشلللخلص اسسلللسولني عللل  تنظلللي  و ئارة فلللعز ومجللل  وتللل
ال  اصلل ا علل  األوب لا  ورؤاللء  ل  عل  اسىقا اسساسا هق وجقئ ممعض يفلع  علل  النفليلل  بللىنسلي النفلي

  .اسصلحل اساىففلةيا 

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
 رشلللئيا علل   ئارة  أكللم اسللميع أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل   ئارة النفليللل ، وأ  وزارة الصلل ا تللقفع وثيقللا ئسةلل 

النفليل ، لك  ر   ذلك فال وجقئ  طلا واضل ا انىهجلا لىسلير النفليلل  أو هنلل  فعيل  عمل  اسلسو  عل   ئارة 
 .للىنسي  ا  اإلئارة الص ياالنفليل  وذلك ب

 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق -و

 :اسفلك  الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه أجلب اميع اسساسا  صقص أه  
 ؛نظعا لضي  اسكل عما وجقئ اعام  -
 عما وجقئ اقع لىخزي  النفليل ؛ -
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 :برأس الواد المؤسسة االسلشفائية الممومية محمد ب اني   -1
اعللم  شللغ   ويقللمر ،اللعيع اللنظ  106اللعيع تقلل  و147حتىللق  عللل  حممللم بنلللين اسساسللا العمقايللا اساىفللفلةيا

 :1أوسلا ااىففلء وه  مخسا، وحتىق  عل  %51األاعة ب 
 اساىعجلس    -     
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 جعاحا العظلا؛ -

 عب األعفل ؛ -

 وس  القسئة؛ -

 وحمة تصفيا الما؛ -

 اسخرب؛ -
 .األشعا -

  :الىلليا بفعياال اكلنيل إلاعل   حممم بنليناسساسا اساىففلةيا العمقايا  حتىق كمل و 
 

 .7700لس ة  ب اني محمدالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 70)الجدول  قم

                                                 
1

 (.1722) محمد ب انيمومية االسلشفائية الم بالمؤسسة المراقب المام(  
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 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -         اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                              
11 
21 

 201 اسسىخماني شبه الطبيني

 41 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 عملل  النظلفلا تض  ك  ال )اسصلحل اساىففلةيا عمل  
 (السلةقني وأعقا  األا و 

220 

 141 اجملمقع

 .محمد ب انياالسلشفائية الممومية  بالمؤسسة المراقب المام: المبد 
 

  :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما -أ

بللني النفليللل  ا طللعة و للر ا طللعة الفللبيها بلسنزليللا، وأ  فللعز نفليللل  خللمال   نلله يقجللم فللعزاللميع اسساسللا أ يسكللم
الععليللا الصلل يا عللل  اسللىقا اسىفللفله يللى  وفلل  تصللنيف الىفللعي  اسللعتبط بنفليللل  خللمال  الععليللا الصلل يا وهلل  

ا هبللل خلصلل بالاللىيكيا علئيللاوأ  كلل  نللقع الل  هلل ه النفليللل  يقضلل  يف أكيلللس  فليللل  اعميللا، الللاا، جسللميا،ن
للنفليللل  اسعميلا تقضلل  يف أكيلللس لقهنلل أصللفع، والنفليللل  السللاا تقضلل  يف أكيلللس ، فولقهنلل حسللب نلقع النفليللل 

لقهنللل أمحللع، أاللل النفليللل  اجلسللميا فىقضلل  يف أكيلللس لقهنللل أخضللع،  س أنلله ولالعىبلللرا  المينيللا فللنفليللل  اجلسللميا 
، والنفليللل  العلئيللا الفللبه انزليللا تقضلل  يف  .ىف الل  أجلل  الللمف يف كثللر الل  األحيللل  تسللل  ألهلل  اسللعيض أو اسىللق 

تقضلل  يف حلويللل  لكلل  رحللا يصللنف ضللم  النفليللل  اسعميللا و لصللنف النفليللل  احللللئة واجل أكيلللس لقهنللل أاللقئ، و
  .ض  يف احللويا واجلزء اآلخع يف حلويل  أخعالئة والقا زة ع  هيك  اإلبعة ويق بعم أ  يى  فص  األشيلء احل

  :تحليل الجمع واللخزين وال قل -ب

، وذللك بعلم الىخلزي  22:77علل  السللعا  اعم   زالا النفليل  ا  كل  وسل  يكلق  يقايللأكم اميع اسساسا أ  
يقلقا ممل   القايط ال عل  اسىقا ك  وس ، بعلمهل تنقل  ابلشلعة عل  ععيل  علال  اكللف اىقاجلم يف كل  وسل ، 

علجلللا أيلل  تللز  النفليللل  حللىت  عمليللا الللىخل  انهللل، يف اللمة س تىجلللوز  م اقولل  اس كلفللا النفليللل  يف حلويللل 
، وأل  عمليللا اسعلجلللا تللى  عللل  اسللىقا اسساسللا فلنلله س يللى  اسعىملللئ عللل  شللخ  عبيعلل  أو اعنللق  الللعا 14

 صصلللا لنقللل  النفليلللل  تىمثللل  يف حلويلللل يىكفللل  بعمليلللا النقللل ، لللل ا فقاللللة  النقللل  علللل  اسلللىقا اسساسلللا واسخ
 .افرتكا تنق  كلفا النفليل  اعل أ  ا طعة و ر ا طعة

 
 

 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج
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أالقب واحم أس وهق الرتايلم، نظلعا  ا  بني العميم ا  والة  وأالليب اسعلجلا، تعىمم اسساسا اساىففلةيا عل 
لز أو لله أجهلزة للير ال  النلقع اسلزوئ  صلفيل  للغل ، وهلق اعالمالل/كل 157ساىال  اسساسلا سعالم واحلم  بسلعا 
ويى  عل  اسىقاه اللىخل  ال  النفليلل  اسعميلا والسللاا، أالل بللنسلبا للنفليلل   لىقلي  الغبلر ولك  يعلجل المخل ،

 ر اسعميلا أ  العلئيلا فيلى  اللىخل  انهلل خللر  اسساسلا، واسسلسو  عل  نقلهلل هل  اصللحل البلميلا ويلى  اللىخل  
 .هل واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلمياان
  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

الللل يسكلللمه الللميع اسساسلللا فيملللل يىعلللل  بلألشلللخلص اسسلللسولني عللل  تنظلللي  و ئارة فلللعز ومجللل  وتلللزي  واللللىخل  اللل  
األشلخلص الل ي  ال   النفليل  عل  اسىقا اسساسا هق وجقئ شخ  اسه  عل  اسىقا ك  وس ، يققا  عاوبلا

بلللمءا الل  اسمعضلللني واسمعضللل  الللل ي  يققاللق  بعمليلللا الفلللعز . عالوللا ابلشلللعة بفللعز ومجللل  وتللزي  واعلجللللا النفليللل 
وذلللك بقضلل  كلل  نللقع نفليللا يف الكللير أو احللويللا اسخصصللا اللل وصللقس  م عمللل  النظلفللا اللل ي  يققاللق  بلللجلم  

 . اال  يعمال  بلسنلوبا اسسوس  ع  تفغي  اسعام وحعق النفليل والنق   م أالك  اسعلجلا، أي  يققا عل

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
أكللم اسللميع أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل   ئارة النفليللل ، وأ  وزارة الصلل ا تللقفع وثيقللا ئسةلل   رشلللئيا علل   ئارة 

  اسلسو  عل   ئارة النفليلل  أو هنلل  فعيل  عمل النفليل ، لك  ر   ذلك فال وجقئ  طلا واضل ا انىهجلا لىسلير
األاللعاض اساىفللفلةيا، فلجنللا ولكلل  هنللل  جلنىللني عللل  اسللىقا اسساسللا حللل جلنللا النظلفللا وجلنللا حملربللا  النفليللل 

 :النظلفا تفقا ب
  عمائ بعااج عم  وتطبيقهل واىلبعا تنفي هل فيمل خي  النظلفا العلاا؛ -
 تسير النفليل ؛ -
 .اسقائ الغ اةيا ااىقبل  واعاوبا -

 .وجلنا النظلفا تعم  بللىنسي  ا  جلنا حملربا األاعاض اساىففلةيا خلصا عنم  هقر ايكعوب يف أحم األوسلا
 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :ىخل  ا  النفليل  ه أجلب اميع اسساسا  صقص أه  اسفلك  الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بلل
 ؛ 2116فهق اقجقئ ان   نفلء اسساسا انا  اسعام وما -

للير فقلط ال  وبل  عملل   أثنلء عمليا الفعز وذلك  لط النفليل  ال  بعلض، حموث الكثر ا  األخطلء -
اللي ولم تسلبب اإلصللبا بللعلموا أو افللك  اسصلحل اساىففلةيا ب  حىت ا  الكلئر الط  والفلبه عل  و 

 .أخعا

-  

 سطي مرض وتحليل بيانات الد اسة الميدانية الخاصة بوالية : الثالثالمطلب 
 : بالملمة صروب الخثير المؤسسة االسلشفائية الممومية -0
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 17، ويقلمر علمئ اسعضل  اللماخلني ب العيع النظ 177حتىق  علل  صعوب ا ثراسساسا العمقايا اساىففلةيا 
، %51اللعيض يقايللل، كمللل ويقللمر اعللم  شللغ  األاللعة ب  14 لللرجني باللعيض يقايللل، وبلسقلبلل  عللمئ اسعضلل  ا

 :1وحتىق  عل  أوسلا ااىففلء وه 
 ؛اساىعجلس  -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 جعاحا العظلا؛ -

 األاعاض اسعميا؛ -

 أاعاض صمريا؛ -
 ؛أاعاض الكل  -

 .اإلنعلش   -

 :وه  كمل يل  بفعيا  اكلنيل عل   صعوب ا ثرا اسساسا اساىففلةيا العمقاي حتىق كمل و 
 .7700لس ة صروب الخثيرالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 72)الجدول  قم

 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                  
 صيمليا   -          

11 
21 

2 

 125 اسسىخماني شبه الطبيني

 12 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 177 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 410 اجملمقع

 .صروب الخثيراالسلشفائية الممومية  بالمؤسسة مبلحة الموا د البشريةمدير : المبد 
 
 
 
 :واللوظيب حليل الفرزت -أ

                                                 
 (.1722)صروب الخثيراالسلشفائية الممومية  مدير الموا د البشرية بالمؤسسة (1
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يقجللم فللعز بللني النفليللل  ا طللعة و للر ا طللعة الفللبيها بلسنزليللا، وأ  فللعز نفليللل  خللمال  نلله اللميع اسساسللا أ يسكللم 
الععليللا الصلل يا عللل  اسللىقا اسىفللفله يللى  وفلل  تصللنيف الىفللعي  اسللعتبط بنفليللل  خللمال  الععليللا الصلل يا وهلل  

عاللزة لقنيللل ولقهنللل نفليللل  اعميللا، الللاا، جسللميا، وأ  كلل  نللقع الل  هلل ه النفليللل  يقضلل  يف أكيلللس بالاللىيكيا ا
 . حسب نقع النفليل  ووف  تعايز الىفعي 

  :تحليل الجمع واللخزين وال قل -ب

اعلللم   زاللللا النفليلللل  اللل  كللل  وسللل  يكلللق  يقايلللل، وذللللك بعلللم الىخلللزي  القاللليط الللل علللل  أكلللم الللميع اسساسلللا أ  
ععبلل   وسل ، عل  ععيل  كل   ني ممل  النفليلل  ال اكلفل نياسىقا ك  وس ، بعمهل تنق  ابلشعة عل  ععيل  عللال

اللعا يف حلللا علما  14 م اقو  اسعلجلا أي  تز  النفليل  حىت  عمليا الىخل  انهل، يف امة س تىجللوز علئيا 
، وأل  عمليللا اسعلجلللا تللى  عللل  اسللىقا اسساسللا فلنلله س الللعا 01ويف حللللا الىعطلل  فلسللمة تىجلللوز  تعطلل  اسعااللم

عنلللق  يىكفللل  بعمليلللا النقللل ، لللل ا فقاللللة  النقللل  علللل  اسلللىقا اسساسلللا يلللى  اسعىمللللئ علللل  شلللخ  عبيعللل  أو ا
 .واسخصصا لنق  النفليل  تىمث  يف ععبل  افرتكا تنق  كلفا النفليل  اعل أ  ا طعة و ر ا طعة

 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج

أالقب واحم أس وهق الرتايلم، نظلعا  ففلةيا عل ا  بني العميم ا  والة  وأالليب اسعلجلا، تعىمم اسساسا اساى
الللىخل  الل  النفليللل  اسعميللا  لعلللجل  الللمخل  فقللط، ويللى  عللل  اسللىقاهااللم تاع   ، وهلل ي ساللىال  اسساسللا سعاللم

والسلاا، أال بللنسبا للنفليل   ر اسعميا أ  العلئيا فيى  اللىخل  انهلل خللر  اسساسلا، واسسلسو  عل  نقلهلل هل  
 .يابلماصلحل ال

  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

يسكلم اللميع اسساسللا فيملل يىعللل  بلألشللخلص اسسلسولني علل  تنظللي  و ئارة فلعز ومجلل  وتللزي  واللىخل  الل  النفليللل  
، ساسا هق تعيني شخ  اسه  وهق ممعض حلصل  علل  شلهلئة ئوللا وخملى  يف الصل ا العمقايلاعل  اسىقا اس

جلنللا اكلف للا األاللعاض اساىفللفلةيا وهلل  جتىملل  اللعة كلل  شللهعي ، وهلل ا اسمللعض تلقللل  وهللق يعملل  بللىنسللي  الل  
 .تمريبل  ع   ئارة النفليل  ا  خال  الربااج الي تطلقهل وزارة الص ا

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
ا اسعلجللللا واللللىخل  أكلللم اسلللميع أحيلللا تطبيللل  الىفلللعيعل  يف جملللل   ئارة النفليلللل ، بلللمءا اللل  عمليلللا الفلللعز  م  ليللل

نىهجللا اس العملل خطلا ، و ال  وزارة الصلل ا  النهللة  انهللل، وأكلم عللل  تللقفع وثيقلا ئسةلل   رشللئيا علل   ئارة النفليللل 
سللسو  واس تىمثل  يف تنفيلل  بلعااج العملل  اللي وضللعت ال  وبلل  جلنلا اكلف للا األالعاض اساىفللفلةيا لىسلير النفليللل 

  .معض اسسه تطبيقهل واىلبعا تنفي هل هق اس ع 
 
 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :أجلب اميع اسساسا  صقص أه  اسفلك  الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه 
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ل  وعمليلللا تعطللل  اسعالللم مملللل يلللسئ   م تكلللمس النفليلللل  وبللىلللليل زيللللئة القولللت الفلصللل  بلللني  نىلللل  النفليللل -
 الىخل  انهل؛

العميم ا  اآلثلر الص يا ا طرة عل  الصل ا وذللك نىيجلا سنبعللث  ا  الطعق الىقليميا وله يعىرب احلعق -
خلصللا وأ  اسسىفللف    لللزا  الللاا أثنلللء عمليللا احلللعق والللي تفللك  خطللعا عللل  اسللقاع  والصلل ا العلاللا

 .يق  يف انطقا آهلا بللسكل 
 : بمين آزال يوس  يمالو  ة المموميةالمؤسسة االسلشفائي -7

، ويقللمر علللمئ اللعيع الللنظ  261تقلل  و الللعيع 217حتىلللق  عللل  يقاللف يعللالو اسساسللا العمقايللا اساىفلللفلةيا 
اللعيض يقايللل، كمللل ويقللمر اعللم   17اللعيض يقايللل، وبلسقلبلل  عللمئ اسعضلل  ا لللرجني ب 15اسعضلل  الللماخلني ب 

 :1وه  الىلليا وسلااأل، وحتىق  عل  %57شغ  األاعة ب 
 اساىعجلس ؛ -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 عب األعفل ؛ -

 ااعاض النسلء والىقليم؛ -

 الف قصل  اسىخصصا؛ -

 ف قصل  خلرجيا اىخصصا؛ -

 اسخرب؛ -

 ولعا عال  األانل ؛ -

 .األشعا -

 :الىلليا بفعياال اكلنيل عل  اإلاسساسا اساىففلةيا العمقايا  حتىق كمل و 
 
 
 
 
 
 

 .7700لس ة  يوس  يمالو المؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 71)الجدول  قم
 المدد ف ة المسلخدمين

                                                 
1

 . (1722)يوس  يمالو االسلشفائية الممومية  مدير الموا د البشرية بالمؤسسة(  
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 47  اسسىخماني الطبيني
 254 اسسىخماني شبه الطبيني

 64 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 221 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 100 اجملمقع

 .يوس  يمالو االسلشفائية الممومية  مدير مبلحة الموا د البشرية بالمؤسسة: المبد 
 

 :واللوظيب تحليل الفرز -أ

يى  وف  تصلنيف الىفلعي  اسلعتبط بنفليلل   بلسنزليا، وه ا الفعزيقجم فعز بني النفليل  ا طعة و ر ا طعة الفبيها  
ل  اعميلا، الللاا، جسللميا، وأ  كلل  نللقع ال  هلل ه النفليللل  يقضلل  يف أكيلللس خلمال  الععليللا الصلل يا وهلل  نفليلل

رحلا يصللنف لوصلنف النفليلل  احلللئة واجل، ووفلل  تعايلز الىفلعي  بالالىيكيا اعالزة لقنيلل ولقهنلل حسلب نلقع النفليلل 
ضل  يف ويق لئة واللقا زة عل  هيكل  اإلبلعة ضم  النفليلل  اسعميلا وتقضل  يف حلويلل  بعلم أ  يلى  فصل  األشليلء احلل

، والنفليلل  سعميلااحللويا واجلزء اآلخع يف حلويلل  أخلعا، وهل ه احللويلل  ذا  للق  أصلفع وعليهلل عالالا النفليلا ا
 .العلئيا الفبه انزليا تقض  يف أكيلس لقهنل أاقئ

  :ل الجمع واللخزين وال قلتحلي -ب

، بعلمهل شلبه اسعكلز  اللذللك بعلم الىخلزي  اعم   زالا النفليل  ا  ك  وس  يكق  يقايلل، و أكم اميع اسساسا أ  
  اسعلجللا تنق  ابلشعة ع  ععيل  علال  اكللف اىقاجلم يف كل  وسل ، يقلقا ممل  كلفلا النفليلل  يف ععبلل   م اقول

والللة  النقلل  عللل  اسللىقا اسساسللا واسخصصللا الللعا، و  14عمليللا الللىخل  انهللل، يف اللمة س تىجلللوز   أيلل  تللى 
 .عبل  افرتكا تنق  كلفا النفليل  اعل أ  ا طعة و ر ا طعةلنق  النفليل  تىمث  يف ع

 ل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فاياتتحلي -ج

  شللللعاؤه حلللميثل اللللنا  ، نظلللعا سالللىال  اسساسللللا سعالللم واحلللماحلللللعق أاللللقب  تعىملللم اسساسلللا اساىفللللفلةيا علللل  
مخل  فقلط، ويلى  علل  اسلىقاه اللىخل  وهق اعام يعلجل  ال، ال/ك 17م ا25اعىه ه  حعق ال بني ، 1770

الل  النفليللل  اسعميللا والسلللاا، أاللل بللنسللبا للنفليللل   للر اسعميللا أ  العلئيللا فيللى  الللىخل  انهللل خلللر  اسساسللا، 
 .واسسسو  ع  نقلهل ه  اصلحل البلميا ويى  الىخل  انهل واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلميا

 
 
  :بإدا ة ال فايات األشخاص المرتبطون-د

يسكلم اللميع اسساسللا فيملل يىعللل  بلألشللخلص اسسلسولني علل  تنظللي  و ئارة فلعز ومجلل  وتللزي  واللىخل  الل  النفليللل  
فعيل  يىكلق  ال  عبيلب خملى  يف علل  األوب لا والطلب القوللة   سللعمة ممعضلا واسعاولب عل  اسلىقا اسساسلا هلق 
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النظلفلللا، وهلللق جيىمللل  عنلللم الضلللعورة لب لللث اسسللللة  اسىعلقلللا بىسلللير  العللللا ورؤاللللء اسصللللحل شلللبه الطبيلللني وعللللاال 
 .النفليل 

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
أكلللم اسلللميع أحيلللا تطبيللل  الىفلللعيعل  يف جملللل   ئارة النفليلللل ، بلللمءا اللل  عمليلللا الفلللعز  م  ليلللا اسعلجللللا واللللىخل  

نىهجلا اسعمل   الخطلا و  ، ال  وزارة الصل ا   ئارة النفليلل  النهلة  انهل، وأكم عل  تقفع وثيقا ئسة   رشلئيا عل 
هل   تبللع الل نلل  عليله الىفلعي  و رشللئا  وزارة الصل ا وكل ا تنفيلل  الل ولعر ال  وبل  فعيل  الىسللير لىسلير النفليلل  

 . اسسسو  ع  تسير النفليل 
 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :أجلب اميع اسساسا  صقص أه  اسفلك  الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه 
العميم ا  اآلثلر الص يا ا طرة عل  الصل ا وذللك نىيجلا سنبعللث  ا  الطعق الىقليميا وله يعىرب احلعق -

خلصلا وأ  اسعالم يعللجل  ،واللي تفلك  خطلعا علل  اسلقاع  والصل ا العلالا  لزا  الاا أثنلء عمليا احللعق
 .المخل  فقط

 : محمد بوضياف بمين ولمان المؤسسة االسلشفائية الممومية -3
 17، ويقللمر عللمئ اسعضلل  الللماخلني ب اللعيع اللنظ  111حتىللق   حممللم بقضلليل اسساسللا العمقايللا اساىفللفلةيا 

، %41  شللغ  األاللعة ب اللعيض يقايللل، كمللل ويقللمر اعللم 25اللعيض يقايللل، وبلسقلبلل  عللمئ اسعضلل  ا لللرجني ب
 :1وحتىق  عل  األوسلا الىلليا وه 

 اساىعجلس ؛ -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 عب األعفل ؛ -

 النسلء والىقليم؛ أاعاض -

 األاعاض الصمريا؛ -

 .عب حميث  القسئة -

 اسخرب؛ -   :بلإلضلفا  م

 .األشعا -            

 :الىلليا بفعياال اكلنيل عل  اإلفلةيا العمقايا اسساسا اساىف حتىق كمل و 
 .7700لس ة  محمد بوضيافالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 37)الجدول  قم

                                                 
1

 (.1722) محمد بوضيافاالسلشفائية الممومية  مدير مبلحة الموا د البشرية بالمؤسسة  ( 
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 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -       اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                            
   صيميل -      

14 
11 

1 

 111 اسسىخماني شبه الطبيني

 10 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 211 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 416 اجملمقع

 .محمد بوضيافاالسلشفائية الممومية  بالمؤسسة مبلحة الموا د البشريةمدير : المبد 
 
  :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما -أ
 ع  اسنبثقا األصنل  نفليل  خمال  الععليا الص يا تى  حبسب نقعهل، ا  اعاعلة خصقصيا خمىلف عمليا فعز 

 .لقنيل اعّازة حلويل  أو بالاىيكيا أكيلس عل  وتقزع ،به اسعمق  والقلنق  الىفعي  تصنيف
  :ل الجمع واللخزين وال قلتحلي -ب

  خمصصا لك  وسل ، بعلمهل جتمل  وتنقل  للمعلجللا، يف ععبلجتم  النفليل  يقايل وتز  عل  اسىقا ك  وس  يف 
 .العا ك م أئ  14امة س تىجلوز 

 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج

ىلكله اسساسلا لله ةيا متىلك وايلا سعلجلا النفليل  اسعميا والسللاا وهل  الرتايلم، واسعالم الل   متاسساسا اساىففل 
بللنسبا للنفليل   ر اسعميا أ  العلئيا فيلى  اللىخل  انهلل خللر  اسساسلا، واسسلسو  ، أال ال/ك 57اعا حلعق 

 .ع  نقلهل ه  اصلحل البلميا ويى  الىخل  انهل واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلميا
  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

ني عللل  تنظلللي  و ئارة فلللعز ومجللل  وتلللزي  واللللىخل  اللل  الللل يسكلللمه الللميع اسساسلللا فيملللل يىعلللل  بلألشلللخلص اسسلللسول
ال  اصلل ا علل  األوب لا  ورؤاللء  النفليل  عل  اسىقا اسساسا هق وجقئ ممعض يفلع  علل  النفليلل  بللىنسلي 

 . اسصلحل اساىففلةيا 
 
 

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
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وأ  وزارة الصلل ا تللقفع وثيقللا ئسةلل   رشلللئيا علل   ئارة أكللم اسللميع أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل   ئارة النفليللل ، 
النفليللل ، لكلل  ر لل  ذلللك فللال وجللقئ  طللا واضلل ا انىهجللا لىسللير النفليللل  أو هنللل  فعيلل  عملل  اسللسو  بصللفا 

 .ابلشعة ع   ئارة النفليل  وذلك بللىنسي  ا  اإلئارة الص يا
 :مسلوى المؤسسةباللخلص من ال فايات ملى  ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :أجلب اميع اسساسا  صقص أه  اسفلك  الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه 
وللما اسعاللم وتعطللله يف كثللر الل  األحيللل  وبللىللليل تكللمس النفليللل  عللل  اسللىقا اسصلللحل ويف اكللل  تقاجللم  -

 جهلز الرتايم؛
 عما وجقئ اقع لىخزي  النفليل  ؛ -
 .تكقي  عمل  اسصلحل اساىففلةيانق   -    
 :بالمين الكبيرة  شغوب مبد اهلل المؤسسة الممومية االسلشفائية -4

 17، ويقللمر عللمئ اسعضلل  الللماخلني ب اللعيع 257حتىللق  عللل   شللغقب عبللم اهاسساسللا العمقايللا اساىفللفلةيا 
 اعلللللم  شلللللغ  األالللللعة ب الللللعيض يقايلللللل، كملللللل ويقلللللمر 11الللللعيض يقايلللللل، وبلسقلبللللل  علللللمئ اسعضللللل  ا للللللرجني ب

 وحتىق  عل  اسصلحل الص يا الىلليا 46,51%
 :1وه 
 اساىعجلس ؛ -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 عب األعفل ؛ -

 أاعاض النسلء والىقليم؛ -

 األاعاض الصمريا؛ -

 جعاحا األعفل ؛ -

 تصفيا الما -

 :بلإلضلفا  م اسصلحل الىقنيا الىلليا

 اسخرب؛ -

 ؛األشعا -

 الصيمليا -

 :الىلليا بفعياال اكلنيل عل  اإلاسساسا اساىففلةيا العمقايا  حتىق كمل و 

                                                 
1

 (.1722) شغوب مبد اهللاالسلشفائية الممومية  مدير مبلحة الموا د البشرية بالمؤسسة  ( 
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 .7700لس ة  شغوب مبد اهللالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 30)الجدول  قم
 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 أخصلة  عبيب -                 
   صيميل -        

15 
21 

2 

 117 اسسىخماني شبه الطبيني

 اإلئاريني -   اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني
 الىقنيني -                                    

12 
14 

 274 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 421 اجملمقع

 .شغوب مبد اهللاالسلشفائية الممومية  شرية بالمؤسسةمدير مبلحة الموا د الب: المبد 
 
  :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما -أ

 بني النفليل  اسعميا ا طرة والنفليل  العلئيا الفبيها بللنفليل  اسنزليا فعزالعمليا تى  عل  اسىقا اسساسا 
 األصلنل  اعاعللة خصقصليا خمىللف نفليلل  خلمال  الععليلا الصل يا تلى  حبسلب نقعهلل، ال أ  أ  عمليلا فلعز  

 .لقنيل اعّازة حلويل  أو بالاىيكيا أكيلس عل  وتقزع ،به اسعمق  والقلنق  الىفعي  تصنيف ع  اسنبثقا
أكيلللس لقهنللل أمحللع، والنفليللل  اجلسللميا يف  فللنفليللل  اسعميللا تقضلل  يف أكيلللس لقهنللل أصللفع، والنفليللل  السلللاا يف 

 .للنفليل  العلئيا فىقض  يف أكيلس علئيا لقهنل أاقئ أكيلس لقهنل أخضع، وبللنسبا
  :تحليل الجمع واللخزين وال قل -ب

يقايلل يف الليل  علل  السللعا العلشلعة  جتم و  سىقا ك  وس ،عل  ا اسقجقئة يف األكيلس البالاىكيا تز  النفليل 
، اعللمة الل ا الغللعض تللقفع والللة  نقلل  يللمويل أ  علل  ععيلل  احلملل  ب يلللئ  أعللقا  النظلفللا لعللما وتنقلل  للمعلجلللا للليالا 
، يف الللمة س خصللل  لكللل  نللقع نفليلللا اكلللل  للىخللزي  اسعكلللز  وهللق اللللق  حبسلللب نللقع النفليلللا أيلل النفليلللل   وتللز 
 .العا ك م أئ  14تىجلوز 

 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج

اعالم والسللاا وهل  الرتايلم، وذللك ساىالكهلل سعالمي  ل  اسعميلا وايلا سعلجللا النفليل ةيا تعىمماسساسا اساىففل 
أال بللنسبا للنفليل   ر اسعميا أ  العلئيا فيى  الىخل  انهل خللر  اسساسلا، واسسلسو  عل  وممي واآلخع جميم، 

 .نقلهل ه  اصلحل البلميا ويى  الىخل  انهل واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلميا
 
  :بطون بإدا ة ال فاياتاألشخاص المرت-د
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الللل يسكلللمه الللميع اسساسلللا فيملللل يىعلللل  بلألشلللخلص اسسلللسولني عللل  تنظلللي  و ئارة فلللعز ومجللل  وتلللزي  واللللىخل  اللل  
جلنللا النظلفللا اساىفللفلةيا حتللت الللطا اسللميع واسقىصللم  تعملل  بللىنسللي  النفليللل  عللل  اسللىقا اسساسللا هللق وجللقئ 

اىلبعللا الفللعز خلصللا الل  عللع  اسسللىخماني الطبيللني يفللع  عللل  ، حيللث يعينللق  ممللعض اصللل ا عللل  األوب للاالل  
رؤالللء  والفللبه عبيللني، واجلملل  والىخللزي  وعمليللا احلللعق الللي تللى  الل  عللع  علالل  اسللسو  وكلل  هلل ا بللىنسللي  الل 

 . اسصلحل اساىففلةيا

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
فللال وجلللقئ  طللا واضللل ا  ئسةلل   رشللللئيا علل   ئار لللل، تللقفع وثيقلللاو  ،يف جمللل   ئارة النفليلللل  ر لل  تفصللي  الىفلللعي 

أو هنل  فعي  عم  اسسو  بصلفا ابلشلعة عل   ئارة النفليلل  وذللك بللىنسلي  ال  اإلئارة  ،انىهجا لىسير النفليل 
 .الص يا

 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :سفلك  الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه أجلب اميع اسساسا  صقص أه  ا
اسساسللل  اسىعلوللمة الل  اسساسللا الل  أجلل  اعلجلللا نفليل للل س تقللقا بعمليللا الفللعز كمللل جيللب ممللل يىسللبب يف  -    

 حموث العميم ا  اإلصلبل  لعمل  النظلفا؛
 ألخعا خلصا اسساسل  اسىعمئة ا مال ؛ الضغقعل  الي  يسببهل الىعلوم ا  اسساسل  الص يا ا -    
 .نق  تكقي  عمل  اسصلحل اساىففلةيا -    
 :ببوقامة السميد موامر  المؤسسة الممومية االسلشفائية -0

 27، ويقلللمر علللمئ اسعضللل  اللللماخلني ب الللعيع147حتىلللق  علللل  السلللعيم علللقااع اسساسلللا العمقايلللا اساىفلللفلةيا 
، %11الللعيض يقايلللل، كملللل ويقلللمر اعلللم  شلللغ  األالللعة ب  0عضللل  ا للللرجني باللعيض يقايلللل، وبلسقلبللل  علللمئ اس
 :1وحتىق  عل  األوسلا الىلليا وه 

 اساىعجلس ؛ -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 عب األعفل ؛ -

 ؛وس  القسئة -

 أاعاض صمريا؛ -

 األاعاض اسعميا؛ -

 نقطا حق  الما؛ -

                                                 
1

 . (1722) السعيم عقااع االسلشفائية الممومية  مدير الموا د البشرية بالمؤسسة(  



 

 

 .الصحية في المؤسسة االستشفائية الجزائرية ةنفايات الرعاي تسيير وتحليل دراسة                    الرابع           الفصل 

   

211 

 وس  العمليل ؛ -

 اسخرب؛ -

 الصيمليا؛ -

 .األشعا -

 :الىلليا بفعياال اكلنيل عل  اإلاسساسا اساىففلةيا العمقايا  حتىق كمل و 

 .7700لس ة السميد موامر  المؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 37)الجدول  قم
 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 عبيب خلص -               
 صيميل -         
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 .السميد موامر االسلشفائية الممومية  مدير مبلحة الموا د البشرية بالمؤسسة: المبد 
 

  :يبواللوظ تحليل الفرز -أ

يقجم فعز بني النفليل  ا طعة و ر ا طعة الفبيها بلسنزليا، وه ا الفعز يى  وف  تصلنيف الىفلعي  اسلعتبط بنفليلل   
خلمال  الععليللا الصلل يا وهلل  نفليللل  اعميلا، الللاا، جسللميا، وأ  كلل  نللقع ال  هلل ه النفليللل  يقضلل  يف أكيلللس 

رحلا يصللنف لوصلنف النفليلل  احلللئة واجلفلل  تعايلز الىفلعي ، بالالىيكيا اعالزة لقنيلل ولقهنلل حسلب نلقع النفليلل  وو 
ضل  يف لئة واللقا زة عل  هيكل  اإلبلعة ويق ضم  النفليلل  اسعميلا وتقضل  يف حلويلل  بعلم أ  يلى  فصل  األشليلء احلل

 سعميلا، والنفليلل احللويا واجلزء اآلخع يف حلويلل  أخلعا، وهل ه احللويلل  ذا  للق  أصلفع وعليهلل عالالا النفليلا ا
 .العلئيا الفبه انزليا تقض  يف أكيلس لقهنل أاقئ

  :تحليل الجمع واللخزين وال قل -ب

علللل  السلللعا الثللثللا اسللللءا، وذلللك بعلللم  اعللم   زالللا النفليلللل  الل  كلل  وسللل  يكللق  يقايلللأكللم اللميع اسساسلللا أ  
  يف ععبلل   م اقول  ، يقلقا ممل  كلفلا النفليللعل  ععيل  علال  اكللف الل، بعلمهل تنقل  ابلشلعة الىخزي  القاليط

، ووالة  النقل  علل  الىخل  انهل، يف امة حتمئ عل  أالس الكميا اسنىجا ا  النفليل   اسعلجلا أي  تى   عمليا
 حيللث خصل  لكل  وسل  ععبلا ولكل  هل ه الععبللل   اسلىقا اسساسلا واسخصصلا لنقل  النفليلل  تىمثل  يف ععبلل 

 .طعةتنق  كلفا النفليل  اعل أ  ا طعة و ر ا 
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 :ل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فاياتتحلي -ج
هللق األالللقب الىقليللم  واللل   يللى  علل  ععيلل  احلللعق بقااللطا  لاعلجلللا نفليل للتعىمللمه اسساسللا يف اللل   الللقب األ

، ويلللى  علللل  اسلللىقاه اللللىخل  اللل  النفليلللل  اسعميلللا والسللللاا، وبللنسلللبا 2115اعالللم متىلكللله اسساسلللا انللل  الللنا 
 .ميا فىقجه للمف  واليقا اسخص  ل لك هق يقا الثالثلءللنفليل  اجلس

 . أال النفليل  العلئيا فىىكف  هبل اصلحل البلميا

  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د 

ال  النفليلل  علل  اسلىقا اسساسلا يمل يىعل  بلألشخلص اسسسولني ع  تنظي  و ئارة فعز ومج  وتزي  والىخل  ف
اللل  بللني اسهلللا اسنقعللا الللل هلل  اإلشللعا  عللل  األشلللخلص  ،اكلف للا األاللعاض اساىفللفلةيا هلل  جلنللا تللمع  جلنلللا

اسللعتبطني ابلشللعة  نلولللا النفليللل ، وهلل  اسسللىخماني الفللبه الطبيللني عنللم القيلللا بعمليللا الفللعز، وعمللل  النظلفللا عنللم 
 .لل عق للمعلجلا والي تى  ا  وب  عقننيويلاه  بلجلم  والنق ، وصقس 

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
أو خطلللا إلئارة النفليلللل  يىكفللل  هبلللل فعيللل  عمللل  اسلللسو  بصلللفا ابلشلللعة عللل  ئورة الللر  س تقجلللم ايلالللا واضللل ا

بمءاا ا  حلظا  نىلجهلل  م  ليلا اللىخل  النهللة  انهلل، وذللك ر ل   ئرا  اإلئارة الصل يا ألحيلا تطبيل   ،النفليل 
 . الىفعيعل  يف جمل   ئارة النفليل

 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :النفليل  بأجلب اميع اسساسا  صقص أه  اسفلك  الي تصلئ  اساسىه فيمل يىعل  بللىخل  ا  
 وما اسعام وتعطله يف كثر ا  األحيل  ممل يىسبب يف تعاك  كميل  النفليل  اسنىجا؛ -
ع النفليلللل  للللما األشلللخلص اسلللعتبطني  نلوللللا النفليلللل  خلصلللا عملللل  النظلفلللا وهللل  نقللل  اللللقع   خللللع -

 األكثع ععضا ل صلبل  جعاء ذلك؛
أل   يعىللرب احلللعق الل  الطللعق الىقليميللا وللله العميللم الل  اآلثلللر الصلل يا ا طللرة عللل  الصلل ا وذلللك نىيجللا -

 .ل  الغلزا نبعلثااسعام ا  النقع ال   س يسىقيف اسعلير الموليا وهق س يعلجل 
 الجزائر الماصمةمرض وتحليل بيانات الد اسة الميدانية الخاصة بوالية : الرابعالمطلب 

 :بالحراش ن باد المؤسسة الممومية االسلشفائية  س -0
،  %05,41اعلم  شلغ  األالعة ب  ، ويقلمرالعيع207حتىلق  علل    بلئ حساسساسا العمقايا اساىففلةيا 

 :1الىلليا اىففلءسا حتىق  عل  اصلحلو 
 ؛اساىعجلس   -
 ؛عب النسلء والىقليم -

                                                 
1

 (.1722) سن باد  االسلشفائية الممومية مدير الموا د البشرية بالمؤسسة ( 



 

 

 .الصحية في المؤسسة االستشفائية الجزائرية ةنفايات الرعاي تسيير وتحليل دراسة                    الرابع           الفصل 

   

215 

 عب األعفل ؛ -

 ؛ جعاحا األعفل  -

 اسخرب؛ -
 األشعا؛ -

 ولعا العمليل ؛ -

 الصيمليا؛ -

 اسسلىخماني ف لل  خمىللف بني تىقزع ،الىلليا بفعياال اكلنيل اإلعل  اسساسا اساىففلةيا العمقايا  حتىق كمل و 

 :وه  كمل يل   اساىففلةيا اسصلحل و خىلف والىقنيا اإلئاريا الىنظيميا بلايلك  اسىقاجمي 
 .7700لس ة  ن باد  سالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 33)الجدول  قم

 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                            
   صيميل -                            
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 .ن باد  س االسلشفائية الممومية بالمؤسسة الموا د البشريةمدير : المبد 
 
 :واللوظيب لفرزتحليل ايخص فيما -أ

فلعز نفليلل  خلمال  ر ا طلعة الفلبيها بلسنزليلا، و فلعز بلني النفليلل  ا طلعة و لعمليلا ال تى  عل  اسىقا اسساسا 
يلى  وفل  تصلنيف الىفلعي  اسلعتبط بنفليلل  خلمال  الععليلا الصل يا وهل   الععليلا الصل يا علل  اسلىقا اسسىفلف 

ولقهنللل  يقضلل  يف أكيلللس بالاللىيكيا اعاللزة لقنيللل هلل ه النفليللل  نفليللل  اعميللا، الللاا، جسللميا، وأ  كلل  نللقع الل 
 .ووف  تعايز الىفعي  حسب نقع النفليل 

للنفليلللل  اسعميلللا تقضللل  يف أكيللللس لقهنلللل أصلللفع، والنفليلللل  السللللاا تقضللل  يف أكيللللس لقهنلللل أمحلللع، أالللل النفليلللل  ف 
رحلا يصلنف ضلم  النفليلل  اسعميلا وتقضل  لوصلنف النفليلل  احلللئة واجلاجلسميا فىقض  يف أكيلس لقهنل أخضع، 
ض  يف احللويلا واجللزء اآلخلع يف حلويلل  لئة والقا زة ع  هيك  اإلبعة ويق يف حلويل  بعم أ  يى  فص  األشيلء احل
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، والنفليلل  أخعا، وهل ه احللويلل  ذا  للق  أصلفع وعليهلل عالالا النفليلا اسعميلا كملل يقضل ه الفلك  يف األالف 
 .ليا تقض  يف أكيلس لقهنل أاقئالعلئيا الفبه انز 

  :تحليل الجمع واللخزين وال قل -ب
اعللم   زالللا النفليللل  الل  كلل  وسلل  يكللق  يقايللل، وذلللك بعللم الىخللزي  القالليط اللل عللل  اسللىقا كلل  وسلل ، بعللمهل  

يف  يقلقا ممل  كلفلا النفليلل  يف ععبلل   م اقول  اسعلجللا أيل  تلز  النفليلل  ععيل  علال  اكللف تنق  ابلشعة ع 
 .ىت  عمليا الىخل  انهلح نفر اكل  تقاجم اسعام لعما وجقئ اكل  للىخزي  اسعكز  خمص  ال

 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج

ال، فقايلا اسعلجلا الي متىلكهل اسساسا ه  احللعق وس /ك 27اعىه  1771اسساسا متىلك اعام   اوىنلؤه انا 
ذللك، هل ا فيملل يىعلل  بللنفليلل  ا طلرة أالل بللنسلبا سعلجللا النفليلل  العلئيلا فلسساسلا يف  وجقئ لطلعق بميللا عل 

عل   لنقل  النفليلل  العلئيلا( société net- com)اساسلا خلصلا، هل  اسساسلا نلل  كلقاعلقر الىعلولم ال  
   .نظعا لىقلعر اصلحل البلميا يف نق  نفليل ل ععي  شلحنا علئيا

  :ون بإدا ة ال فاياتاألشخاص المرتبط-د
ساسلللا هللل  األشلللخلص اسسلللسولني عللل  تنظلللي  و ئارة فلللعز ومجللل  وتلللزي  واللللىخل  اللل  النفليلللل  علللل  اسلللىقا اس 

عللل   به الطبيلللني وعملللل  النظلفلللا والعللللاال  اسسلللسوس األشلللخلص اسلللعتبطني ابلشلللعة  نلولىهلللل وهللل  اسسلللىخماني الفللل
  .احلعق

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
لشللعة عل  األشلخلص اسللعتبطني وجلقئ سصلل ا خمىصلا يف تسللير النفليلل  علل  اسللىقا اسساسلا تفلع  بصلفا اب س

وزارة الصل ا فيملل  ئسةل و  قثللة ب وتسرتشلم ،ا حملمئة تنبثل  ايلالل ل ال  الىفلعي وتسر وف  خطل ، نلولا النفليل 
  .خي  تسير النفليل 

 :من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة باللخلص ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و

 :فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه  اسساساأه  اسفلك  الي تصلئ   
 ؛تعط  اسعام -

 نق  يف اسسىخماني لنق  النفليل ؛ -

 األخطلء الي يعتكبهل اسسىخماق  الفبه الطبيق  أثنلء عمليا الفعز؛ -

  النفليلل  وا  وجلم  فبنقعيللا رئي لا الل يىسللبب نقل  الىملقي  ال  األكيلللس البالالىيكيا اسخصصلا جلملل -
 . يف تسعب النفليل  انهل يف حللا متزفهل

 :بالقبة المؤسسة الممومية االسلشفائية بشير م لو   -7
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، %10، كملل ويقلمر اعلم  شلغ  األالعة ب العيع211حتىلق  علل  بفلر انىلقر اسساسا العمقايا اساىفلفلةيا 
 :1األوسلا الىللياوحتىق  عل  

 لف قص الطبيا اساىعجلليا؛ا -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 عب األنف واألذ  واحلنجعة؛ -

 أاعاض النسلء والىقليم؛ -

 ؛عب األوب ا -

 الطب الفعع ؛ -

 الععليا اسعكزيا؛ -

  علئة الى هي ؛ -

 اسخرب؛ - :ه ا بلإلضلفا  م األوسلا الىقنيا وه 
 األشعا؛ -

 ولعا العمليل ؛ -

 ليا؛الصيم -

 :كمل يل  اسسىخماني ف ل  خمىلف بني تىقزع اعىربة، بفعيا عل   اكلنيل اسساسا اساىففلةيا العمقايا  حتىق و 
 7700لس ة  بشير م لو  المؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 34)الجدول  قم

 المدد ف ة المسلخدمين
 224 اسسىخماني الطبيني

 ه الطبينياسسىخماني شب
 اساىففلةيني اجللاعيني -                        

411 
52 

 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني
 اسىعلومي  -                       

114 
111 

تضلللل  كلللل  الللل  السلللللةقني )اسصلللللحل اساىفللللفلةيا عمللللل  
 (وعمل  النظلفا وأعقا  األا 
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 2171 اجملمقع

 .بشير م لو  االسلشفائية الممومية  البحية بالمؤسسةمدير المبالح : المبد 

                                                 
 (.7700)بشير م لو  االسلشفائية الممومية  البحية بالمؤسسة مدير المبالح: المبد  ( 1
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 :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما -أ

يقجلللم فلللعز بلللني النفليلللل  ا طلللعة و لللر ا طلللعة الفلللبيها بلسنزليلللا، وأ  فلللعز نفليلللل  خلللمال  الععليلللا الصللل يا علللل   
وهل  نفليلل  اعميلا، اللاا،  اسىقا اسساسا يلى  وفل  تصلنيف الىفلعي  اسلعتبط بنفليلل  خلمال  الععليلا الصل يا

جسلللميا، وأ  كللل  نلللقع اللل  هللل ه النفليلللل  يقضللل  يف أكيللللس بالالللىيكيا اعالللزة لقنيلللل وفللل  الللل نللل  عليللله الىفلللعي ، 
فللنفليلللل  اسعميلللا تقضللل  يف أكيللللس لقهنلللل أصلللفع، والنفليلللل  السللللاا تقضللل  يف أكيللللس لقهنلللل أمحلللع، أالللل النفليلللل  

 .ىقض  يف أكيلس لقهنل أاقئفل النفليل  العلئيا الفبه انزليا أا   يف أكيلس لقهنل أخضع،اجلسميا فىقض
  :يل الجمع واللخزين وال قلتحل -ب

ممل  كلفلا النفليلل   ق يققال ععيل  عملل  النظلفلا، بعلمهل تنقل  ابلشلعة عل  سل  يقايلليى    زالا النفليلل  ال  كل  و
الللعا ك للم  14انهللل، يف اللمة س تىجلللوز  يف ععبللل   م اقولل  اسعلجلللا أيلل  تللز  النفليللل  حللىت  عمليللا الللىخل 

 .يف حللا عما تعط  اسعام أئ  
 :تحليل الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات -ج

تى  اعلجلا النفليلل  ئاخل  اسساسلا نظلعا ساىالكهلل سعالم يلى  علل  اسلىقاه اللىخل  ال  النفليلل  اسعميلا والسللاا 
العلئيللا فيللى  الللىخل  انهللل علل  ععيلل  اسساسللا ا لصللا نللل  كللقا لنقلل  واجلسللميا  راسقجهللا للللمف ، أاللل النفليللل  

 .   قجب اتفلويا ارباا بينهل وبني اسساسا الص يا ع  ععي  شلحنا نق  علئيا ،النفليل 

  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

 بفللك  ابلشللع فليللل علل  تنظللي  و ئارة فللعز ومجلل  وتللزي  والللىخل  الل  الن س يقجللم شللخ  أو اصللل ا اسللسولا
 عاوبلا األشلخلص الل ي  ال   ق يققال ، ولك  هنل  عل  اسىقا كل  اصلل ا رؤاللء اسصللحلعل  اسىقا اسساسا

وهللل  اسمعضلللق  وعملللل  اسصللللحل اساىفلللفلةيا، ولكللل  رةلللير  عالولللا ابلشلللعة بفلللعز ومجللل  وتلللزي  واعلجللللا النفليلللل 
  .لشعاسصل ا  ر اكلف  ىلبعا تسير النفليل  بفك  اب

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
الل  عللع   ئسةلل   رشلللئيا علل   ئارة النفليللل و  لة تللقفع وثلل ئارة النفليللل ، و  أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل  ر لل 

لنفليل  أو هنل  فعيل  عمل  اسلسو  اسسىماا واآلا  لىسير لوجقئ  طا واض ا انىهجا لأنه س  وزارة الص ا،  س
 .ذلك بللىنسي  ا  اإلئارة الص ياليل  و ع   ئارة النف

 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و
 :فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه  اسساساأه  اسفلك  الي تصلئ   

 ؛الكثر ا  األخطلء حتمث أثنلء عمليا الفعز ا  وب  اسسىخماني الفبه عبيني -

 لما العلالني خلصا عمل  النظلفا؛ ي  والى عرضعف الىكق  -

 .ثلر البيا أو  عل  البي ا والص اتكق  ذا  آ وجقئ أالليب بميلا حت  حم  الرتايم عما -
 : باألبيا  المؤسسة الممومية االسلشفائية جياللي بلخ شر -3
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 17عضللل  اللللماخلني ب ، ويقلللمر علللمئ اسالللعيع267حتىلللق  عللل  جلللياليل بلخنفلللع اسساسللا العمقايلللا اساىفلللفلةيا
، %51اللعيض يقايللل، كمللل ويقللمر اعللم  شللغ  األاللعة ب  14اللعيض يقايللل، وبلسقلبلل  عللمئ اسعضلل  ا لللرجني ب

 :1وه  الىللياوسلا وحتىق  عل  األ
 الف قص الطبيا اساىعجلليا؛ -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 عب األعفل ؛ -

 اسخرب؛ -
 األشعا؛ -

  ؛ولعا العمليل -

 الصيمليا؛ -

 اسسلىخماني ف لل  خمىللف بلني تىلقزع اعىلربة، بفلعيا  اكلنيلل علل   اسساسلا اساىفلفلةيا العمقايلا حتىلق كملل و 

 :وه  كمل يل   اساىففلةيا اسصلحل و خىلف والىقنيا اإلئاريا الىنظيميا بلايلك  اسىقاجمي 
 .7700لس ة  جياللي بلخ شرية الممومية المؤسسة االسلشفائ جم الموا د البشرية ب(: 30)الجدول  قم

 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                             
11 
25 

 117 اسسىخماني شبه الطبيني

 45 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 170 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 515 اجملمقع

 .جياللي بلخ شراالسلشفائية الممومية  مدير المبالح البحية بالمؤسسة: المبد 
 
 :واللوظيب تحليل الفرزيخص فيما -أ

ئ فلعز بلني النفليلل  ا طلعة و لر ا طلعة الفلبيها بلسنزليلا، وأ  فلعز نفليلل  خلمال  ق وجلاميع اسساسلا علل   أكم 
فله يللى  وفلل  تصللنيف الىفللعي  اسللعتبط بنفليللل  خللمال  الععليللا الصلل يا وهلل  الععليللا الصلل يا عللل  اسللىقا اسىفلل

                                                 
1

 (.7700)جياللي بلخ شراالسلشفائية الممومية  مدير المبالح البحية بالمؤسسة: المبد  ( 
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نفليللل  اعميللا، الللاا، جسللميا، وأ  كلل  نللقع الل  هلل ه النفليللل  يقضلل  يف أكيلللس بالاللىيكيا خلصللا هبللل ولقهنللل 
 .ووف  ال ن  عليه الىفعي  حسب نقع النفليل 

السللللاا تقضللل  يف أكيللللس لقهنلللل أمحلللع، أالللل النفليلللل   للنفليلللل  اسعميلللا تقضللل  يف أكيللللس لقهنلللل أصلللفع، والنفليلللل ف
رحللا يصللنف ضللم  النفليللل  اسعميللا وتقضلل  يف لالنفليللل  احللللئة واجل أالللاجلسللميا فىقضلل  يف أكيلللس لقهنللل أخضللع، 

ضلل  يف احللويللا واجلللزء اآلخللع يف حلويللل  يق حلويللل  بعللم أ  يللى  فصلل  األشلليلء احللللئة والللقا زة علل  هيكلل  اإلبللعة و 
 .لنسبا للنفليل  العلئيا فىقض  يف أكيلس لقهنل أاقئ، وبلأخعا

  :يل الجمع واللخزين وال قلتحل -ب
ا  هللا، يققا عمل  النظلفلا ممعوااىالء األكيلس البالاىيكي عمليا فعز النفليل  عل  اسىقا ك  وس انىهلء بعم 
  . سكل  اسعلجلا أي  تز  حلني اعلجلىهل هل يف ععبل نقل

 :الجة وأسلوب اللخلص من ال فاياتتحليل المم -ج

أاللللقب احللللعق، نظلللعا سالللىال  اسساسلللا سعالللم يلللى  علللل  اسلللىقاه اللللىخل  اللل   تعىملللم اسساسلللا اساىفلللفلةيا علللل 
النفليل  ا طرة ، أال بللنسبا للنفليل   ر ا طرة أ  العلئيلا فيلى  اللىخل  انهلل خللر  اسساسلا، واسسلسو  عل  

 .ويى  الىخل  انهل واعلجلىهل بنفر ععيقا اعلجلا النفليل  البلميانقلهل ه  اصلحل البلميا 

  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د

عمللل  اسصلللحل و  اسسللىخماق  الفللبه عبيللق  س يقجللم شللخ  اكلللف بلل ئارة النفليللل  بفللك  ابلشللع، ولكلل  هنللل 
 .النفليل  عل  اسىقا ك  اصل ايفع  عليه  رةير اسصل ا ويققا  عاوبا تنفي  انلولا اساىففلةيا 

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها
واضلل ا انىهجللا لىسللير النفليللل  أو هنللل  فعيلل  عملل  اسللسو  علل   ئارة النفليللل  أو بللعااج عملل   وجللقئ  طللا س

 .لىنسي  ا  اإلئارة الص ياوذلك بل
 :سةباللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤس ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و
 :فيمل يىعل  بللىخل  ا  النفليل  ه  أه  اسفلك  الي تصلئ  اسساسا 

 اسعام نىيجا لقماه؛تعط   -

عللما اعلجلللا النفليللل  يرتتللب عليلله تكللمس اللل اللقاء عللل  اسللىقا األوسلللا أويف اكللل  تقاجللم اسعاللم ممللل  -
خملللعع تعللعض احلفللعا  يىسللبب يف حسلالليا لللما اسعضلل  أو اجلمهللقر اسىقافللم عللل  اسساسللا،  ضلللفا  م 

 والققارض النلولا ل اعاض ا ه النفليل ؛

 .اآلثلر السلبيا لل عق -
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 :الرويبة المؤسسة الممومية االسلشفائية -4
، وحتىللق  %05، ويقللمر اعللم  احللىال  األاللعة باللعيع260حتىللق  عللل  العويبللا اسساسللا العمقايللا اساىفللفلةيا

 :1الىللياوسلا عل  األ
 اىعجلليا؛الف قص الطبيا اس -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 عب األعفل ؛ -

 ؛(نسلء ورجل )عب األاعاض الىنفسيا -

 عب العم ؛ -

 ؛اعكز وسئة -

 تصفيا الما؛ -

 األاعاض السععلنيا -

 اسخرب؛ -

 األشعا؛ -

 .صيمليا -

 :جلمو  اسقايلوه  كمل هق اقضح يف ا اعىربة بفعيا  اكلنيل عل  اسساسا اساىففلةيا  حتىق كمل و 
 .7700لس ة  بالرويبةالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 36)الجدول  قم
 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                             
51 
56 

 115 اسسىخماني شبه الطبيني

 12 ني والىقنينياسسىخماني اإلئاري

 177 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 617 اجملمقع

 .بالرويبةاالسلشفائية الممومية  مديرة المبالح البحية بالمؤسسة: المبد  
 
 
 

                                                 
 (.1722)اساىففلةيا بللعويبااميع اسقارئ البفعيا للمساسا العمقايا (  1
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 : واللوظيب تحليل الفرز -أ

ا طعة والنفليل   ر ا طعة  فعز بني النفليل  اسعميا العمقايا اساىففلةيا بللعويبا اسىقا اسساسايى  عل  
الفبيها بلسنزليا، وه ا الفعز يى  وف  تصنيف الىفعي  ال   حمئ بللنفليل  اسعميا واجلسميا والسلاا، حيث 

 ل، فللنفليل  اسعميا خص  الخص  لك  نقع ا  النفليل  نقع خلص ا  األكيلس البالاىيكيا اسعازة لقني
احللئة    تقض  يف أكيلس محعاء، والنفليليف أكيلس خضعاء والسلاا تقض  ميا األكيلس الصفعاء والنفليل  اجلس

 . تقض  يف حلويل  ب حجلا ثالثا خمىلفا لقهنل أصفع عكلإلب
  .ا العلئيا فخص  ال اللق  األاقئأال النفلي 

 :الجمع واللخزين وال قل -ب

وهق اكلل  الىخلزي  القاليط  عل  اسىقا ك  وس واحللويل  اسىقاجمة  البالاىكيا بللنفليل  ااىالء األكيلس عنم
بعمليلا اجلمل ، لىنقل  ابلشلعة  م  بعم ذلك مجعهل ع  ععي  عمل  اسصلحل اساىففلةيا اسكلفنيى  اسخص  ال، ي

 .خمص  لىخزينهل اكل  اسعلجلا نظعا لعما وجقئ اكل  اعكز 
 :الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات-ج

ا، نظلعا لىلقفع اسساسلا علل  اعالم، علل  واليلا احللعق للنفليلل  اسعميلا والسللا بللعويبلافلفلةيا تعىمم اسساسا اساى
يى  ئفنهلل، أالل النفليلل   لر اسعميلا والعلئيلا فيلى  الىعلال  اعهلل خللر  أال األجزاء اجلسميا فىسل  ألولرب اسعيض ل

 .اسساسا واسسسو  ع  نقلهل ه  اصلحل البلميا
  :طون بإدا ة ال فاياتاألشخاص المرتب-د

بللللنظع  م اعاحلل  اللر النفليللل  بللمءا الل  عمليللا الفللعز ووصللقس  م اعحلللا اسعلجلللا، جنللم أ  األشللخلص اسللعتبطني 
 ،بكلل  هلل ه العمليللل  واللل ي  الل  عالوللا ابلشللعة بفللعز ومجلل  وتللزي  ونقلل  واعلجلللا النفليللل  هلل  الطلللو  الفللبه علل 

ك العلال  اسكللف بلللحلعق، وس وجلقئ لفلخ  حمللمئ يفلع  علل   ئارة وتنظللي  وكلل ل ،وعملل  اسصللحل اساىفلفلةيا
 .  ضم  هيكلهل الىنظيم امر  النفليل  اكلف ا  وب  اإلئارة الص يا أو 

 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها

  ئارة النفليلل  تلقفع وثيقلا ئسةل   رشللئيا عل عل  يف جملل   ئارة النفليلل ، و حيلا تطبيل  الىفلعييم اسميع أل كر   ت
يفللللع  بصللللفا ابلشللللعة علللل   فعيلللل  خمللللى  بلللل ئارة النفليللللل الللل  وبلللل  وزارة الصلللل ا، فللللال وجللللقئ  طللللا واضلللل ا وس 

 .األشخلص ال ي  ا  عالوا ابلشعة  نلولا النفليل 
 :باللخلص من ال فايات ملى مسلوى المؤسسة ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و
 ان  ت اير اسساسا؛وما اسعام وتعطله ألنه اقىىن  -
ت خع اعلجلا النفليل  بسبب تعطل  اسعالم وولم يصل  القولت الفلصل  بلني  نىلل  النفليلل  وعمليلا اللىخل  انهلل  -

 العا؛  01 م اكثع ا  

 .حموث األخطلء ا  وب  العمل  اسعتبطني بفعز ومج  ونف  وتزي  واعلجلا النفليل  -
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 :يايةمين بالمؤسسة الممومية االسلشفائية  -0

، %61، ويقلللمر اعلللم  احلللىال  األالللعة ب الللعيع111حتىلللق  علللل  بعلللني عليلللا اسساسلللا العمقايلللا اساىفلللفلةيا
 :1وحتىق  عل  األوسلا الىلليا

 الف قص الطبيا اساىعجلليا؛ -
 ؛(نسلء ورجل )عب ئاخل  -

 ؛ (نسلء ورجل )جعاحا علاا -

 عب األعفل ؛ -

 عب العيق ؛ -

 ؛أاعاض النسلء والىقليم -

 ؛جلاع  للجعاحاوس  ااىففلء  -

  اسخرب؛ -

 .األشعا -

 :وه  كمل هق اقضح يف اجلمو  اسقايل اعىربة بفعيا  اكلنيل عل  اسساسا اساىففلةيا  حتىق كمل و 
 .7700لس ة  مين يايةالمؤسسة االسلشفائية الممومية  جم الموا د البشرية ب(: 30)الجدول  قم
 المدد ف ة المسلخدمين
 عبيب علا -        اسسىخماني الطبيني

 عبيب أخصلة  -                            
10 
41 

 154 اسسىخماني شبه الطبيني

 17 اسسىخماني اإلئاريني والىقنيني

 261 (تض  ك  ا  السلةقني وأعقا  األا )عمل  النظلفا

 566 اجملمقع

 .يةيابمين  االسلشفائية الممومية المبالح البحية بالمؤسسة مديرة: المبد  

 
 : واللوظيب تحليل الفرز -أ

عل  اسىقا اسساسا هنل  فعز بني النفليل  اسعميا ا طعة والنفليل   ر ا طعة الفبيها بلسنزليلا، وهل ا الفلعز يلى  
وف  تصنيف الىفعي  ال   حمئ بللنفليل  اسعميا واجلسلميا والسللاا، حيلث خصل  لكل  نلقع ال  النفليلل  نلقع 

األكيللس الصللفعاء والنفليللل  اجلسللميا يف أكيلللس  فللنفليلل  اسعميللا خصلل  اللل  ،اللىيكياألكيلللس البالخللص الل  ا

                                                 
 (.1722)بعني عليااىففلةيا اميع اسقارئ البفعيا للمساسا العمقايا اس(  1



 

 

 .الصحية في المؤسسة االستشفائية الجزائرية ةنفايات الرعاي تسيير وتحليل دراسة                    الرابع           الفصل 

   

214 

تقضل  يف  عاحلللئة كللإلب  ، أال النفليا العلئيا فخص  الل الللق  األالقئ، والنفليللضعاء والسلاا يف أكيلس محعاءخ
  .خمىلفا لقهنل أصفع حلويل  ب حجلا ثالثا

 :الجمع واللخزين وال قل -ب

الء األكيلس واحللويل  ف هنل تز  عل  اسىقا األوسلا بعمهل تى   زالىهل يقايل كل  صلبل  عل  ععيل  علال  بعم ااى
نظللعا لعللما وجللقئ اكللل  اعكللز   وهللق اكللل  تقاجللم اسعاللم اكلللف بعمليللا اجلملل ، لىنقلل  ابلشللعة  م اكللل  اسعلجلللا

 .خمص  لىخزينهل
 :الممالجة وأسلوب اللخلص من ال فايات-ج

    اعالم، نظلعا لىلقفع اسساسلا عللا احلعق للنفليل  اسعميا والسلااعل  وايل بعني علياساسا اساىففلةيا تعىمم اس
سسللسو  علل  األجللزاء اجلسللميا فيللى  ئفنهللل، أاللل النفليللل   للر اسعميللا والعلئيللا فيللى  الىعلالل  اعهللل خلللر  اسساسللا واو 

 .  النفليل  الفبيها بلسنزليالنق (société net-com)نقلهل ه  اسساسا ا لصا نل  كقا
  :األشخاص المرتبطون بإدا ة ال فايات-د
علما هلق  ،اميع اسساسا فيمل يىعل  بلألشخلص اسسسولني ع  تنظي  و ئارة  النفليل  عل  اسىقا اسساسلا أكم 

قا بصللفا ابلشللعة علل  تنظللي  و ئارة عمليللل  فللعز ومجلل  ونقلل  واعلجلللا النفليللل  عللل  اسللى  و وجللقئ شللخ  اسللس 
 ئارة اسساسا، وامنل هنل  عمئ ا  األشخلص ال ي  ا  عالوا بفعز ومجل  ونقل  واعلجللا النفليلل  حبكل  و للةفه  

    .  وه  الطلو  الفبه الط  وعمل  النظلفا والعلا  اسسسو  ع  عمليا احلعق
 :سياسة إدا ة نفايات المؤسسة -ها

ة النفليللل ، وأ  وزارة الصلل ا تللقفع وثيقللا ئسةلل   رشلللئيا علل   ئارة أكللم اسللميع أحيللا تطبيلل  الىفللعيعل  يف جمللل   ئار 
 س جهللقئ كلل  الل  جلنللا النظلفللا  ،عيلل  خمللى  بلل ئارة النفليللل   ذلللك فللال وجللقئ  طللا واضلل ا وس فالنفليللل ، ور لل

 .وجلنا اكلف ا العموا اساىففلةيا والي جتىم  ك  شهعي 
 :ال فايات ملى مسلوى المؤسسةباللخلص من  ةأهم المشاكل الرئيسة الململق-و
 عما وجقئ اصل ا أو اسسو  ابلشع خمى  يف تسير النفليل ، -
 وما اسعام وتعطله يف أ لب األحيل  بسبب اوىنلةه ان  انقا  الثملنينل ؛ -

 ؛نفليل   عل  اسىقا اسساسا حلعقلع ا لص اسىعلومي  ا  اسساسا ضغط اسساسل  واسص ل  والقط -
 .ألخطلء ا  وب  العمل  اسعتبطني بفعز ومج  ونف  وتزي  واعلجلا النفليل حموث ا -
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 الميدانية في ضوء الفرضيات م اقشة نلائج الد اسة: المبحث الرابع 
 الميدانية في ضوء الفرضية األولى الد اسةم اقشة نلائج : المطلب األول

نفاياااااات نااااادمات الرماياااااة الباااااحية فمالياااااة فاااااي اللمامااااال ماااااع  وجاااااودومفادهاااااا : الفرضاااااية األولاااااى -0
بالمؤسسااااات االسلشاااافائية المموميااااة الجزائريااااةك  ممااااا  يساااااهم بشااااكل مملباااار فااااي تحقياااا  الل ميااااة 

 .المسلدامة

 :تفر نىلةج المرااا اسيمانيا  م
 الفلعز بلني النفليلل  ا طلعة و لر  ك  اسساسل  اساىففلةيا يلى  علل  اسلىقاهل  :بال سبة للفرز

بلسنزليللا، وهلل ا الفللعز يللى  وفلل  تصللنيف الىفللعي  اسللعتبط بنفليللل  خللمال  الععليللا  ا طللعة الفللبيها
الص يا وه  نفليل  اعميا، الاا، جسلميا، وأ  كل  نلقع ال  هل ه النفليلل  يقضل  يف أكيللس 

خلللط  هنللل  حلللس  يكلق  فيهلللاعاللزة لقنيلل أو حلويللل  ووفلل  الل أوللعه الىفللعي ، لكل   بالالىيكيا
يف  لر الكلير أو احللويلا اسخصصلا الل، مملل يلنق  ال  فعلليلا الفلعز ويزيلم بني النفليلل  وتقضل  

 . خلصا بللعموا اإلصلباا  خطقرة 

 ك  اسساسل  العمقايا اساىففلةيا تققا مم  نفليل لل  علم   زاللا : بال سبة للجمع واللخزين
جلللم وس يق  عمليلللا اجلمللل  تكلللق  افلللرتكا فكللل  األكيللللس جتمللل  اللل  بعضلللهل اللللبعض ،  س أ يلللقا 

 .اكل  خمص  لك  نقع ا  النفليا

قللل  ألوسلللا لىنأاللل بللنسللبا للىخلللزي  فكلل  اسساسلللل  تللز  نفليل لللل تللزي  واللليط عللل  اسلللىقا ا
جمملللقع اسساسلللل  ويلللم اللل   25ي  اسعكلللز  وبللل  ذللللك، ولكللل  خلللز يلللى  الىبعلللمهل للمعلجللللا أيللل  

علل  اسلىقا جهللز نفليل لل وتلز   للىخلزي  اسعكلز  وبل  اسعلجللاخمص  المرااا س متىلك اكل  
 .الرتايم

 والللي يللى  عللل  %14اسساسللل  العمقايللا اساىفللفلةيا وبنسللبا  بللىقعيللب كلل : بال ساابة لل قاال
 اسللللىقاهل اعلجلللللا النفليللللل  تقللللقا  بنقلللل  النفليللللل   م اكللللل  اسعلجلللللا علللل  ععيلللل  ععبللللل  علئيللللا

فلال متللك واليلا  %6الل نسلبىه  أاللوالي يف األ لب س يى  تنظيفهل بعم ك  االىعمل ،  افرتكا
 . اسصلحل اساىففلةيا ع  ععي  النق  اليمو  عمل و منل تعىمم يف نق  نفليل ل عل  نق  

 :ال ليجة المامة
 وتىعلال  اسعللير اسعملق  هبلل والىفلعيعل ،ممل اب  ميك  القق  أ  اسساسل  جمل  المراالا تقلقا بعمليلا الفلعز وفل  

 ،حيللمث فيهللل بعللض األخطلللء  س أنلله ولكلل  ر لل  أ  عمليللا الفللعز تللى  بطعيقللا جيللمة ليللا الفللعز،الل  عم بطعيقللا فعللللا
فعللللا  بطعيقللا ل يىمللالنقلل  فللال  أنلله بللنسللبا للجملل  والىخللزي  فلللجلم  يللى  كلل لك بطعيقللا فعللللا، أاللل الىخللزي كمللل 
 .اسعلير اسعمق  هبل ئوليلا  ل س يسىقفي ملألهن
  وم حمققا ولك  بمرجا ضعيفاه ا يع  أ  الفعضيا األ 
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 الميدانية في ضوء الفرضية الثانية الد اسةم اقشة نلائج : المطلب الثاني

االسلشااافائية فاااي الطااارا واألسااااليب اللاااي تملماااد مليهاااا المؤسساااات مفادهاااا أن : الفرضاااية الثانياااة -7
 .نفاياتها فمالة وهذه الفمالية ت مكس إيجابا ملى البي ة المحيطة بها ممالجة

 :ر نىلةج المرااا اسيمانيا  متف
 ر لل  تعللمئ والللة  وأالللليب اسعلجلللا فلسساسللل  اساىفللفلةيا تعىمللم عللل  : بال ساابة للممالجااة

أالللقب الل  اساسللل  عينللا المرااللا تعىمللم عللل   %11احلللعق علل  ععيلل  اسعااللم، فمللل نسللبىه 
الل  هللل ه  %21نسللبىه احلللعق للمعلجلللا علل  ععيللل  اسعااللم ساىالكهللل واللليلا اسعلجلللا هلتلله، والللل 

فىلجللل   م احللللعق العفلللقاة  أو العاللل  يف اسفع لللا  أيلللا واللليلا سعلجللللا نفليل للللاسساسلللل  س متىللللك 
بللللث ، وهللل ا الللل يزيلللم اللل  خطلللقرة هلللل ه النفليلللل  نىيجلللا لىععيضلللهل للعلالللا واحىملليلللا عالعمقايلللا

لعميللم الل  السلللبيل  اللل ااحلفللعا  والزواحللف اللل،  ضلللفا  م أ  والليلا احلللعق علل  ععيلل  اسعااللم 
 .واسخلعع خلصا وأ  اسعاام اسىقفعة عل  اسىقا اسساسل  اساىففلةيا اعلجلا للمخل  فقط

 :ال ليجة المامة
االا  لر فعلللا ويف بعلض األحيلل   لر ممل اب  نسىنىج أ  ععق اسعلجللا علل  اسلىقا اسساسلل  الصل يا ويلم المر 

 .اقجقئة أصال
   .يا  ر حمققاه ا يع  أ  الفعضيا الثلن

 الميدانية في ضوء الفرضية الثالثة الد اسةم اقشة نلائج : المطلب الثالث

 .لإلدا ة البحية دو  فمال في تسيير نفايات ندمات الرماية البحية: الفرضية الثالثة -3
 :تفر نىلةج المرااا اسيمانيا  م

  اكللف بصلفا ابلشلعة بىسلير س يقجلم شلخ   :بإدا ة ال فاياات لألشخاص المرتبطينبال سبة
وللله الللطا  ،ه ويسلللنمهالنفليللل  عللل  اسللىقا اسساسللل  اساىفللفلةيا ويللعأس فعيلل  عملل  يمعملل

ويعمل  بللىنسلي  اعله وال  خمىللف الميعيل  اسصللحل، فيقلقا  ،تقله القيلا  هلاه ممنقحا ا  اسلميع
 .ويعف  تقلريع للمميعبمراال  ع  القض  القلة  حلللا تسير النفليل  عل  اسىقا اسساسا 

 س وجلللقئ  طلللا واضللل ا لىسلللير النفليلللل  أو بلللعااج : بال سااابة لسياساااة إدا ة نفاياااات المؤسساااة
 .حتمئ بموا و لةف واسسوليل  ك  األشخلص اسعتبطني ب ئارة النفليل عم  

  :ال ليجة المامة
ة علل  تسللير النفليللل  ضللم  أنلله نظللعا لعللما  ئرا  شللخ  أو اصللل ا اسللسولا بصللفا ابلشللع  ممللل اللب  ميكلل  القللق 
ساسلللل  العمقايلللا اساىفلللفلةيا، فلنللله لللل  يكلللق  هنلللل  حتميلللم ئويللل  لق للللةف واسلللسوليل  اايكللل  الىنظيمللل  للم

واإلئارة الصلل يا وعللل  رأاللهل اللميع اسساسللا الليكق  ئورهللل  األشللخلص اسللعتبطني اللقاء بلل ئارة أو انلولللا النفليللل ،
 .عا واسعاوبا الماةمنيحمموئ جما نظعا لصعقبا استصل  واسىلب
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 .ه ا يع  أ  الفعضيا الثللثا حمققا ولك  بمرجا ضعيفا جماا 

  الميدانية في ضوء الفرضية الرابمة الد اسةم اقشة نلائج : المطلب الرابع

تواجااه المؤسسااات االسلشاافائية الجزائريااة صااموبات تقلاال ماان قااد تها ملااى اللساايير ال  :الفرضااية الرابمااة -4
 .يات البحيةالفمال لل فا

 :تفر نىلةج المرااا اسيمانيا  م
تعلللين مجلللا الل  اسفلللك  اسىعلقللا بللللىخل   %11بللىقعيللب أ  بنسللبا  اسساسللل  اساىفللفلةيا العمقايللاكلل    أ  

 :وه ه اسفلك  تىملث  فيمل بني ه ه اسساسل  وه  يف اجملم  ا  النفليل  عل  اسىقاهل
ل، يسئ   م زيلئة القوت الفلص  بني  نىل  النفليل  وعمليا اللىخل  انهلممل  لنىيجا لقماه اماتعط  اسع   -

 وه ا األخر يسئ  سعلجلا النفليل  خلر  اسساسا وبللىليل زيلئة تكلليف اسعلجلا؛
يعىرب احلعق ا  الطعق الىقليميا وله العميم ا  اآلثلر الص يا ا طرة وذلك نىيجا سنبعلث  للزا  اللاا  -

 حلعق والي تفك  خطعا عل  اسقاع  والص ا العلاا؛أثنلء عمليا ا

ضغط اسساسل  كلسساسل  العمقايا للص ا اجلقاريا وك ا القطللع ا للص اللي تقلقا حبلعق نفليل لل علل   -
 اسىقا اسساسا  قجب اتفلويا ارباا بني الطعفني؛

  مملللل يسلللله  يف حلللموث ضلللعف اسلللسهال  العلالللا واسلللىقا الىعللللي  ل شلللخلص اسلللعتبطني  نلوللللا النفليلللل -
 ب اإلصلبا بللعموا أو افلك  أخعا؛الكثر ا  األخطلء الي وم تسب

   ونف  وتزي  واعلجلا النفليل ؛حموث األخطلء ا  وب  العمل  اسعتبطني بفعز ومج -
الالابلللسة عنللم األشللخلص اسللعتبطني  نلولللا النفليللل  ممللل يسللله  يف حللموث الكثللر الل  األخطلللء الللي وللم  -

 ب اإلصلبا بللعموا أو افلك  أخعا؛تسب

 يا الىعلا  ا  النفليل  وخملععهل؛نق  اسعلقاا يف كيف -
 لنفليل ؛اسعكز  ل لىخزي لعما وجقئ اقع  -
  تكقي  عمل  اسصلحل اساىففلةيا؛ نق  -
 ثلر البيا أو  عل  البي ا والص ا؛عما وجقئ أالليب بميلا حت  حم  اسعاام تكق  ذا  آ -

م اللل  اإلصللللبل  أثنللللء مجللل  ونقللل  وتلللزي  واعلجللللا النفليلللل  نىيجلللا للىعلاللل   لللر الصللل يح حلللموث العميللل -
 .اعهل

 :ال ليجة المامة
ا ر العابعا الفعضيا   .حمققا بمرجا كبرة جما

 
 نالصة الفبل
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 نفيل  اسعالقا الى، ا  خلال   م تفخي  اسساسا العمقايا اساىففلةيا اجلزاةعيا الىطبيق  تطعونل يف ه ا الفص  
الل   أنفل ت و  1770 ال  ا  النا 21اسقاف     2411مجلئا األوم ا  علا  1اسسريف يف  247 -70رو 

بعللمال شخصللنل هيكلهللل الىنظيملل  وخمىلللف اإلجللعاءا  اسلليللا والبفللعيا  األالالليا لىجسلليم هلل ه ا عيطللا و ،  قجبلله
  هلل ه اسساسللا عللرب جممقعللا الل  اسساسللل  الصلل يا اجلميللمة،   الىعملل  أكثللع بى ليلل  واولل  تسللير النفليللل  ئاخلل

، و  ال  خلال  اسب لث العابل  انلوفلا نىللةج المراالا بللنسلبا للفلعز، اجلمل ، الىخلزي ، النقلل ، اساىفلفلةيا اسخىللرة
أالللليب اسعلجلللا، وكلل لك ايلاللا  ئارة النفليللل  عللل  اسللىقا اسساسللل  وأهلل  اسفلللك  الللي تقاجههللل يف و وعللعق 

 . ، وذلك يف ضقء الفعضيل  اسطعوحاتسير نفليل ل
 



 القوانين والتشريعات(: 10)الملحق رقم

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  خاصة بالعبوات والحاويات الخاصة بجمع النفايات وبعض أشكال المرامد صور (:10)الملحق رقم
 

 .الحادة  األدوات ةوعبو  والصفراء الثالث السوداء العبوات نظام
. 

                      
، البدددء بددةدارة النفايددات الصددحية سدد  الميةسددات ال بيددة، المكتددا اتقليمدد  للشددر  المتوةدد ، المر دد  (2004)منظمددة الصددحة العالميددة: المصدددر

 .2.، ص4112اتقليم  ألنش ة صحة البيئة، عمان، األردن، 
 ل  ل قابلة الحادة لألدوات حاوية  ارتون

 



، 4112،األردن، المتوة ، عمان لشر  اتقليم  الصحية، المكتا الرعاية لنفايات أنش ة اآلمنة اتدارة :تقرير منظمة الصحة العالمية: المصدر
 .42.ص

 الرم  الدول  للمادة المعدية
 

 
، 4112،األردن، المتوة ، عمان لشر  اتقليم  مكتاالصحية، ال الرعاية لنفايات أنش ة اآلمنة اتدارة :تقرير منظمة الصحة العالمية: المصدر

 .42.ص
 بعض أشكال المرامد

 مرمد ذو غرسة واحدة

 
 
 



 الواحدة الغرسة ذو بيلول مرمد

 
 البرميل  مرمد

 
 
 



 مدخنة مع برميلية مرمد

 
 

جات حرارة عالية محار  دوارة ذات در 
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 خاصة ببعض الميةسات العمومية االةتشفائيةصور  (:12)الملحق رقم
 

                

 
 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 مكان تجمع النفايات المنزلية و ما شابهها

 

 
 

  
 

 

 حاوية حديدية بها أثار حرق األدوية المنتهية الصالحية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمومية اإلستشفائية بعين الملح مرمد المؤسسة

 

 
 

      
 

 

 على وشك اإلشتغالالمرمد  -                      رقحال المنبعث أثناء عمليةدخان ال آثار-       
 



 
                        

 

 

 
 



  
 

 عملية فرز النفايات
 

 
 

 مكان جمع النفايات المنزلية وما شابهها
 

 

 

 

 



 
 

 مرمد المؤسسة العمومية اإلستشفائية بسيدي عيسى

 
 

 
 

 

                                               

 رقحال المنبعث أثناء عمليةدخان ال آثارتآكل فوهة مدخنة المرمد و 
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 .9001، القاهرة، الكويت، اجلزائر، دار الكتاب احلديث ،الثقايف للتعريب والرتمجة

 .9002اجلزائر،  وهران، ،والتوزيع للنشر الغرب دار ،البيئة حلماية احمللي املنتخب دليل :حيي وناس .51
، دارة العامةمعهد اإل، تقنيات وتطبيقات، الكمية يف إدارة الرعاية الصحية باألسالي: يشار أوزجان .52

 .9001، الرياض

 : الرسائل الجامعية  -ب
صناعة اختاذ القرار يف املؤسسة الصحية، مذكرة لنيل شهادة ما بعد التدرج املتخصص : خبتيار بشري .53

 .9002يف إدارة منظمات الصحة، املدرسة الوطنية للصحة العمومية، املرسى، اجلزائر، 

زائرية، مذكرة لنيل الرقابة على املستشفيات العمومية اجل دور حماسبة التكاليف يف: بومعراف الياس .54
كلية العلوم ،   -ختصص حماسبة-ري يف العلوم االقتصادية فرع تقنيات التسيريتسشهادة املاج

 .9000، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، االقتصادية وعلوم التسيري

الطبية اخلطرة يف مستشفى دسلدورف  مقوما ت اإلدارة البيئية للنفايات: سكفان عكيد حممد علي .55
قسم إدارة رسالة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم البيئية، اجلامعي يف أملانيا منوذجا لدراسة احلالة، 

     .ت.، ال، كوبنهاجن، الدمناركاألكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك البيئة، كلية اإلدارة واالقتصاد، 

، (املرضى)ويق يف قطاع اخلدمات الصحية من وجهة نظر املستفيدين منهادور التس: عصماين سفيان .56
كلية العلوم   مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص علوم التسيري فرع التسويق،

 .9001االقتصادية و علوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، 

التحليل املايل واستخداماته للرقابة على األداء والكشف عن االحنرافات، رسالة : علي خلف عبد اهلل .57
، قسم اإلدارة، كلية اإلدارة وليد ناجي احليايل: لنيل شهادة املاجستري يف التحليل املايل، حتت إشراف

 . 9001، كوبنهاجن، الدمنارك، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، واالقتصاد

 متطلبات ضمن مقدمة مذكرةالتسيري املستدام لنفايات النشاطات العالجية، : يل حممد األمنيفيال .58

، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، فرع تسيري املؤسسات،  التسيري علوم يف املاجستري شهادة
 .9002جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 

 :المنشورات العلميةالمجالت و  -ج



 املدينة العربية، جملة الصلبة، البلدية للمخلفات واملستدامة املتكاملة اإلدارة  :املدين مدحم إمساعيل .59

 .الكويت العربية، املدن منظمة ، 1999أكتوبر -سبتمرب92 العدد

 39 العدد اخلليج، صحة جملة اخلليج، دول يف الصحية اخلدمات متويل بدائل :ساعايت اإلله عبد .61

 .      لتنفيذي جمللس وزراء الصحة لدول جملس التعاون،املكتب ا ،ه1420 أول ربيع

، جملة الباحث، العدد "واإلشكالية املفهوم : "املستشفيات يف السلطة ازدواجية :عرابة احلاج  .61
قلة، ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية جامعة قاصدي مرباح بورقلة، ور 9080 -02/9002

 .اجلزائر

معهد الصحة ، "دراسة يف الوضع القائم"يات الطبية يف فلسطنيإدارة النفا: عصام أمحد اخلطيب .62
 .9002العامة واجملتمعية، وحدة الصحة البيئية،جامعة بريزيت، فلسطني، 

 :والندوات والمؤتمرات العلمية الملتقيات -د
حبوث ، إدارة املخلفات الطبية وآثارها البيئية إشارة إىل حالة اجلزائر :عدمان مريزق، براق حممد .63

جامعة فرحات ، التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، أوراق عمل امللتقى الدويلو 
عني ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، (9001-02-02/01)، اجلزائر، سطيف، عباس
 .9001، اجلزائر، مليلة

ؤسسة العمومية للصحة امل-التغيري التنظيمي يف املؤسسات الصحية: عدمان مريزق، عدمان حممد .64
دراسة وحتليل -امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة-اجلوارية منوذجا

جتارب وطنية ودولية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية،جامعة سعد دحلب، 
 .9088ماي 82 -81اجلزائر، البليدة،

اإلدارة املستدامة للنفايات الطبية، حبوث وأوراق عمل : ، فايدة أبو اجلدايلحممد بن على الزهراين .65
، املنظمة (االجتاهات احلديثة يف إدارة  املخلفات اللوثة للبيئة)املؤمتر العريب الثالث لإلدارة البيئية

  .9002نوفمرب  92-92العربية للتنمية اإلدارية، شرم الشيخ، مجهورية مصر العربية،
 :قاريرالت -ه 

 – الطبية للنفايات بيئيا   السليمة اإلدارة بشأن فنية مبادئ:)9009(برنامج األمم املتحدة للبيئة  .66

 .9009ديسمرب/82 -2، األمم املتحدة، جنيف،الصحية والرعاية (Y1; Y3) األحيائية
لس الوطين حممد كامل عارف، اجمل:مستقبلنا املشرتك، ترمجة: تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية .67

 .8212للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

 شرقلل اإلقليمي املكتب ،الصحية الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة :منظمة الصحة العاملية .68

 .2006 األردن،-عمان ،املتوسط

 :القوانين والتشريعات  -و
 



ديسمرب سنة  82ملوافق ا 8202ربيع األول عام  99املؤرخ يف   221 -12رقم  املرسوم التنفيذي .69
، املتضمن حتديد شروط التنظيف ومجع  النفايات الصلبة احلضرية ومعاجلتها، اجلريدة 8212

 .8202ربيع األول عام 92بتاريخ ، 22 الرمسية، العدد

 8221نوفمرب سنة  2املوافق  8282رجب  82املؤرخ يف  222 -21املرسوم التنفيذي رقم  .71
رجب عام 82، بتاريخ 19، اجلريدة السمية، العدد وقائمتها نفةاملص املنشآت بتنظيم املتعلق

8282. 

 املتعلق 9008ديسمرب سنة 89املوافق  8299رمضان عام  92املؤرخ يف  82 -08القانون رقم  .71

 .8299رمضان عام 20، بتاريخ 22جلريدة الرمسية، العدد ، اوإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري

 9002جويلية سنة  82املوافق  8292عام  مجادى األوىل 82خ يف املؤر  80 -02القانون رقم  .72
 مجادى األوىل 90، بتاريخ 22، اجلريدة الرمسية، العدد املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة

 .8292 عام

ديسمرب سنة  2املوافق  8292شوال عام  82املؤرخ يف  221 -02التنفيذي رقم  املرسوم .73
، 21العدد حتديد كيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية، اجلريد الرمسية،  ، املتضمن9002
 .9002ديسمرب سنة  82املوافق  8292شوال عام  90بتاريخ 

  2003 سنة ديسمرب 9 املوافق 1424 شوال 15 يف املؤرخ  222 -03 رقم التنفيذي املرسوم .74
، اجلريدة ومراجعته ونشره اخلاصة النفايات لتسيري الوطين املخطط إعداد وإجراءات بكيفيات املتعلق

 .4101 عام شوال 02، بتاريخ 87الرمسية، العدد 

 ديسمرب 14 املوافق 1425 عام القعدة ذي 02 يف املؤرخ 409  -02 رقم التنفيذي املرسوم .75

 8، بتاريخ 74، اجلريدة الرمسية، العدد اخلطرة اخلاصة النفايات نقل بكيفيات املتعلق 2004 سنة
 .4101القعدة عام ذي 

 سنة ديسمرب 14 املوافق 1425 عام القعدة ذي 02 يف املؤرخ 410 -02رقم  التنفيذي املرسوم .76

 النفايات قبول وشروط النفايات معاجلة منشآت واستغالل لتهيئة العامة بالقواعد املتعلق 2004
 .4101عام  ذي القعدة 8، بتاريخ 74، اجلريدة الرمسية، العدد املنشآت هذه مستوى على

 سنة سبتمرب 10 املوافق 1426 عام شعبان 06 يف املؤرخ 314 -02 رقم التنفيذي املرسوم .77

، اجلريدة الرمسية، اخلاصة النفايات حائزي أو/و منتجي جتمعات اعتماد بكيفيات املتعلق 2005
 .4102شعبان عام 8،بتاريخ 20العدد 

 سنة سبتمرب 10 املوافق 1426 عام شعبان 06 يف املؤرخ 282 -05 رقم التنفيذي املرسوم .78

،بتاريخ 20، اجلريدة الرمسية، العدد اخلطرة اخلاصة بالنفايات التصريح بكيفيات املتعلق 2005
 .4102شعبان عام 8



 2006 سنة فرباير 28 املوافق 1427 عام حمرم 29 يف املؤرخ 06 - 104 رقم التنفيذي املرسوم .79

 1، بتاريخ 41، اجلريدة الرمسية، العدد اخلطرة اخلاصة نفاياتال ذلك يف مبا النفايات لقائمة احملدد
 .4108صفر عام 

ماي  82املوافق ل  8291مجادى األوىل من عام  9املؤرخ يف  820 -02املرسوم التنفيذي رقم .81
، املتضمن إنشاء املؤسسات العمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة 9002سنة

  .90/02/9002، بتاريخ 22ة، عدد اجلوارية، اجلريدة الرمسي

         :المراجع باللغة األجنبية: ثانيا
A- Les ouvrages : 

1. .ADEME: déchets d’activités de soins à risques infectieux 

(DASRI), ADEME Agence De l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie, Mai 2003, (www.ADEME.fr). 

2. Beat Burgenmeier : Politiques Economique du développement 

durable. édition de boeck, 1 édition, 2008. 

3. Bernoux.p et autres:  les nouvelles approches sociologique des 

organisations, Ed Seuil, paris, 1996. 

4. Bruno Debray : gestion et traitement des déchets, Ecole 

nationale supérieur des Mines de Saint-étienne, Département  

ingénierie de l’environnement, France,2000. 

5. Jean Luc BOURDAGES, Le Développement Durable, édition 

Bibliothèque du parlement, Canada, Juillet 1997. 

6. Hubinon Myriam: Management des unités de soins, 2
éme

 

tirage,de boeck, Bruxelles, 2004. 

7. Ludovic  schneider, 100 questions pour comprendre et agir, le 

développement durable territorial, édition Afnor, France, 2010. 
8. Ouvrage collectif sous la direction de Gabriel WAKERMAN, Le 

développement durable, Ellipses édition marketing , 2008. 

9. Vilcot  Claude et Leclet Hervé : Indicateurs qualité en santé, 

2
éme

 édition, AFNOR, France, 2006. 

B- les rapports: 

10. American hospital association ,classification of health care 

institutions, chicago,1974. 

11. Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le 

ministère de la population et de la réforme hospitalière,12-01-

2008.          
12. OMS/AFRO : gestion durable des déchets hospitaliers, projet de 

lignes directrices,Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. 



13. RNE,2000 : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 

2000, Ministère de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, Algerie, 2000. 

14. RNE,2003: rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 

2003, Observation National de l’Environnement et du 

Développement Durable(ONEDD) et gtz coopération technique 

Algero-allemande, 2003. 

15. United states environmental protection agency, guide to 

pollution prevention for selected hospital  waste stream,2004.  

c-Les sites 

1.http://www.arabic.china.org.cn/news/txt/2004-12/02/content                   

_2145721.htm  

2. http://www.caoa.gov.eg/wr/rdon/yres/1502/ 

3. http://www.joradp.dz/JRN/ZA2001.htm/zAnn=2001 

4.http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Agenda 

.info@libyanmedicalwaste.com5.    

 

 
 
 
 
 
 

 فهرس المحتويات
 ي -أ مقــــدمـة

 .خدمات الرعاية الصحية مدخل نظري لإلدارة الصحية ونفايات :فصل األولال
 89 تمهيد

 82 مفاهيم عامة حول خدمات الرعاية الصحية: المبحث األول
 82 مفهوم خدمات الرعاية الصحية: المطلب األول
 81 أنواع خدمات الرعاية الصحية: المطلب الثاني
 90 الرعاية الصحية خدمات مؤسسات تصنيف: المطلب الثالث
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 29 معايري تقدمي خدمات الرعاية الصحية: المطلب الرابع
 22 ماهية اإلدارة الصحية ووظائفها: المبحث الثاني

 22 مفهوم اإلدارة الصحية: المطلب األول
 22 مبادئ إدارة املؤسسات الصحية: المطلب الثاني
 21 وظائف اإلدارة الصحية:  المطلب الثالث

 22 ماهية نفايات خدمات الرعاية الصحية: الثالثالمبحث 
 22 مفهوم نفايات خدمات الرعاية الصحية: المطلب األول
 22 مصادر نفايات خدمات الرعاية الصحية: المطلب الثاني
 22 معايري تصنيف نفايات خدمات الرعاية الصحية: المطلب الثالث

 22 خالصة الفصل األول
ت الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بنفايات الخدمات االهتماما: الفصل الثاني

 .الصحية
 28 تمــهيد

 29 تصنيف نفايات خدمات الرعاية الصحية: المبحث األول
 29  اجلزائري املشرع تصنيفات: المطلب األول

 22 املستشفيات وإصالح الصحة وزارة تصنيفات: المطلب الثاني
 22 اإلقليم وهتيئة البيئة وزارة تصنيفات :المطلب الثالث

 22 العاملية الصحة منظمة تصنيفات :المطلب الرابع

 22 مخاطر نفايات خدمات الرعاية الصحية وتأثيراتها السلبية: المبحث الثاني
 22 خماطر نفايات خدمات الرعاية الصحية: المطلب األول
 22 آثار نفايات خدمات الرعاية الصحية: المطلب الثاني

 12 الدولية االهتمامات واالتفاقيات :الثالث المبحث
 12 اتفاقية روتردام: المطلب األول
 12 اتفاقية ستوكهومل :المطلب الثاني
 12 بازل اتفاقية :المطلب الثالث

 12 الجزائري لنفايات الخدمات الصحية والقانوني التشريعي النظام :المبحث الرابع
 20 خدمات الرعاية الصحية نفايات منتج مسؤولية: المطلب األول



 22 خدمات الرعاية الصحية نفايات ونقل ومجع فرز :المطلب الثاني

 22 خدمات الرعاية الصحية نفايات معاجلة: المطلب الثالث

 800 خدمات الرعاية الصحية لنفايات املالية املعاجلة :المطلب الرابع

 809 خالصة الفصل الثاني
 ستدام لنفايات خدمات الرعاية الصحيةالتسيير الم: الفصل الثالث

 802 تمــهيد
 نفايات أبعاد ومؤشرات ومبادئ التنمية المستدامة في تسيير :المبحث األول

 خدمات الرعاية الصحية
802 

 802 مفهوم التنمية املستدامة: المطلب األول
 801 .........الرعاية الصحيةخدمات  نفايات تسيري يف املستدامة التنمية أبعاد وعناصر  :المطلب الثاني
 882 .............خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيري يف املستدامة التنمية مؤشرات :المطلب الثالث

خطوات ومراحل التسيير المستدام لنفايات خدمات الرعاية : المبحث الثاني
 ..الصحية

882 

 882 ةنفايات خدمات الرعاية الصحي وتوظيب فرز: المطلب األول
 898 نفايات خدمات الرعاية الصحية ونقل مجع وختزين: المطلب الثاني
 892 تقنيات املعاجلة والتخلص من نفايات خدمات الرعاية الصحية :المطلب الثالث

 820 اإلدارة الفاعلة للنفايات الطبية في المؤسسة الصحية: المبحث الثالث
 820 صحيةمسؤوليات مدراء املؤسسات ال: المطلب األول
 828 فريق إدارة النفايات يف املؤسسة الصحية: المطلب الثاني
 822 يف املؤسسة الصحية خطة نفايات خدمات الرعاية الصحية: المطلب الثالث

 820 خالصة الفصل الثالث
خدمات الرعاية الصحية في المؤسسة  نفايات تسيير وتحليل دراسة :الفصل الرابع

 االستشفائية الجزائرية
 829 تمــهيد 

 822 تشخيص المؤسسة العمومية االستشفائية: المبحث األول
 822 تعريف املؤسسة العمومية االستشفائية: المطلب األول
 822 اإلجراءات املالية: المطلب الثاني



 822 اإلجراءات البشرية: المطالب الثالث
 829 عينة البحث وأدوات الدراسة الميدانية: المبحث الثاني 

 829 عينة البحث: المطلب األول
 829 أدوات مجع املعلومات: المطلب الثاني

 822 عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية: المبحث الثالث  
 822 عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية اخلاصة بوالية املسيلة: المطلب األول
 822 اخلاصة بوالية برج بوعريريج عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية: المطلب الثاني
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 الـنم  اـ  تسـتدا واعـاير ابـائ  اوـ  قـام  أسـوب  خـااا  العاايـة اليـ ية لنفايـا  املسـتاا  التسـير 

 مجيع او  يطبق اتكاال نما  ضد  وسياسا  باسرتاتيجيا  وجيسا اويها، املتعارف الاولية واألطع القانبنية

 يف االسـتدعارية اوـ  ئارة اليـ يةاإل عدـلفت اليـ ية، سؤسسـا امل تنتجهـا الـي النفايـا  هبـا متـع الـي املعاحـل
 إىل تبصـونا لودبضـب  والتطبيقيـة النمعيـة الاراسـة خـل  واـ  تنفيـه،، يف والكفـااا  القـارا  وتطبيع اعاجعته

التعاال اع نفايا  خااا  العااية اليـ ية باملسؤسسـا  ف الب ث، بااية يف طعحناها الي الفعضية سوبية نتيجة
 بعيـاة خـااا  العاايـة اليـ ية ال تـزا  نفايـا  تسـير أسـالي  ألنغـر فعـا ،  عيـةاالستشفامية العدباية اجلزام

يسـاه  بشـكل اعتـ  يف  ال،  ممـا  الاوليـة املعـاير واباصـفا  القـانبي النمـا  اـلاا ا وفـق والتجسـيا التطـابق
 الي النفايا  اجتا، االستشفامية اجملدباة لاى والكفااا  املعارف استبىأن و خاصة  ،حتقيق التندية املستاااة

 نتـام  إيل الب ـث اضـدبن حسـ  تبصـونا ذلـ  إيل وإضـافة الـانيا، هسـلايات يف جماالهتـا اوـ  يعدوـبن

 :يوي كدا اعضها ميك  واقرتاحا 

 ائـجـالنت :أوال
 وجهـاهت  واخـتلفخـااا  العاايـة اليـ ية  نفايـا  افهـب  حتايـا يف املعتدـاة اجلهـا  تعـائ رغـ  -9

 اوـ  تعدـل كبهنـا املفاهي ، حتايا يف واملعجع األساسية الااااة القانبنية املقاربة ت تع هلا، وتيبراهت 

 .ينتجبهنا الي أنشطته  نفايا  اجتا، وتيعفاهت  املسؤسسا  الي ية اسسؤولية حتايا

نفايــا  العاايــة اليــ ية الــي تنتجهــا املسؤسســا  اليــ ية اوــ  نــباة النفايــا  غــر اخلطــعة والنفايــا    -2
 اـ  الناجتـة النفايـا  اـ %19 إىل %57نسـبته  فأاا النفايا  غر اخلطعة فهي تشكل اـا .اخلطعة

 البظامف األقسا  و ا  غالبا   وتنت  ،ةاملنزلي بالنفايا  الشبه قعيبة اااة نفايا وهي  الي ية العااية

 %27 إىل 10% أ  نسـبة وتعتـ  اليـ ية، العاايـة ملسؤسسـا  العااـة النمافـة أادـا  و اإلئاريـة

أو   كيداويـة أواملخوفـا  الـي هلـا خـباي طبيعيـة  هي كـلو  خطعة، الي ية العااية نفايا  ا  الباقية
 .لوتخوص انها لتجن   خماطعها او   الي ة العااة  والبيئة ةخاص وطعقابيبلبجية  تتطو  تااوال 

 يف العميسـي السـب  ةخـااا  العاايـة اليـ ي نفايـا  يف املبجـبئة والبيبلبجية الكيديامية املوبثا  تعا -3
 والتسـير اإلمهـا  إىل ذلـ  ويعجـع البيئيـة، األوسـا  وتسـد  اخلطـعة بـاألاعا  العـاوى خمـاطع تشـكل
هـب  ذلـ  واـعئ القانبنيـة، واألطـع الاوليـة البيئيـة دعـايرول واملطبقـة احملكدـة غـر واملعاجلـة الفعـا  غـر

 ضــعفابــة جملــاال  تســير النفايــا  وكــها الــاور الــهع توعبــه اإلئارة اليــ ية يف التخطــي  والعق نقــص
 .بتسيرها املعنية لاى واجلهبئ الكفااا 

 إنتاج تاارك يف تتدثل ابائ  او  خااا  العااية الي ية لنفايا  املستاا  التسير نما  ينبين - 4    
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 دجتدـعلو املعوباـة تـبفر إىل إضـافة بيئيـا، واعاجلتهـا وتقييدهـا نقوهـا تنمـي  اـع النفايـا  وتقويـل
 املدكنـة، العدويـة السياسـا  خمتوـف وفـق جتسـا والجيـة وقاميـة باسـرتاتيجيا  وذلـ  املسـتهاف،

 اـايع اـ  النمـا  ألطـعاف املبكوـة واملسـسؤوليا  املها  حتايا ا  البا ووضعهبنامه  قعار اختاذ انا ولك 
 ادوـه انهجيـة تسـطر اوكـه جماالهتـا، يف الفـااوة وكافـة النفايـا  تسـير اسـسؤو  إىل اليـ ية املسؤسسـة
 ..فعاليته لتطبيع واملعاجعة املعاقبة ادويا  او  وتسااا النجاح حاال  تثبت ببثامق

     األكثع املعحوة تعت  حيث الفعز، ادوية هب خااا  العااية الي ية لنفايا  الفعا  التسير افتاح -7    
              النهامي، والتخوص لودعاجلة النقل مث بالتخزي  ورااع  هلا املناس  الطعيق النفاية تتبع لضدانأمهية          

   التاويع بعدوية واالستفائة املعاية، النفايا  اعاجلة يف االقتيائية التأثرا  اعاقبة إلاكانيةوكها         

 .ةباق فعزها مت الي النفايا  ا  االستهلكية املبائوتقويل         
        وضـد  والتكنبلبجيـا  األسـالي  مبختوـف خـااا  العاايـة اليـ ية نفايـا  اعاجلـة طـع  تتعـائ.-6    

 املعاجلـة اعـاا  تـبفر أولبيـة اوـ  العدـل هـب اليـ ية لودسؤسسـا  األاثـل واحلـل املباضـع، اـ  العايـا
 لوتكوفـة وذلـ  العائيـة، كالنفايـا  املعاجلـة سـهوة وجعوهـا اخلطـعة نفاياهتـا كديـة تقويـل ألجـل املسـبقة،

 خـارج أو ئاخـل سـباا الرتايـا مبسؤسسـا  النهـامي الـتخوص اعـاا  تكنبلبجيـا تشـكوها الـي باهمـةال
 .الي ية املسؤسسا  اقعا 

          وضـعورية حساسـة النفايـا  تسـير يف الفااوـة البشـعية املـبارئ كـل وسـوبكا  قـارا  تطـبيع إن -5   
 والتبايـة املسـتدع التكـبي  خـل  اـ  وتت  ،خااا  العااية الي ية نفايا  تسير ونما  خمط  إلجناح

 .اجلديع وسلاة لوي ة املعجبة الفاماة استخليا  أجل  ،باملسسؤولية
لودسؤسســـة االستشــفامية العدبايـــة اجلزامعيـــة اوــ  أربعـــة اــايعيا  لكـــل انهـــا ئور  التنميدــي يكـــلاهلينبــين  -8   

ايـــا  اوـــ  اســـتبى املسؤسســـة وكـــها تقـــب  بـــه، وامللحـــ  هـــب غيـــا  ايـــو ة تنميديـــة خاصـــة بتســـير النف
 .غيا  اسسؤو  اباشع ا  تسير النفايا 

 تأكيـا، مت اـا أن االستشـفامية املسؤسسـا  ئاخـل النفايـا  لفـعز احلاليـة البضـعية حتويـل ئراسـة  أظهـع  -1  

اليـ ية تـت  نفايـا  خـااا  العاايـة  فعدويـة فـعز لونفايـا  اوـ  اسـتباها، فـعز وجـبئ ا  %11 بنسبة
 .بـه املعدـب  والقـانبن التشـعيع تيـنيف اـ  املنبثقـة األصناف ، اع اعاااة خيبصية خمتوفحبس  نباها

 أو بلسـتيكية أكيـا  اوـ  وتبزيعهـا اليـ ية العاايـة نفايـا  فئـا  بتععيـف طعيقـة التبظيـ  تـت  وكـها

يــة ولكــ  رغـ  ذلــ  فهــها ن مينــع اــ  حـاوف خوــ  بــة النفايــا  فالنفايــا  املعا، لبنيــا اعّاــزة حاويـا 
تبضــع اــع الســااة والعكــا، والنفايــا  احلــائة أو املعايــة تبضــع اــع العائيــة وغرهــا، وهــها اــ  شــأنه أن 

 .يقول ا  فعالية ادوية الفعز
اتضــم اــ  حتويــل مجــع وختــزي  نفايــا  املسؤسســا  االستشــفامية أن اعــا  إزالــة النفايــا  اــ  األقســا    -99 

وذلـ  مدـع كافـة النفايـا  يف اعبـة أو حاويـة واحـاة، يكبن يبايا، ولك  ادوية اجلدع تكبن اشرتكة 
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وهها اا يرتك جماال إلاكانية نقل العـاوى لبـاقي النفايـا  خاصـة يف حـاال  التسـع ، وامللحـ  أيضـا 
 .ا  املسؤسسا  % 85هب أن اقعا  التخزي  املعكزع غر ابجبئة يف أكثع ا  

 املعـاير اـ  لكثـر طابقـةا غـر نفاياتـه تسـير يف املسؤسسا  االستشفامية بظفهات الي املعاا البسامل و  -99 

فبســامل نقــل النفايــا  اــ  أاــاك  التخــزي  البســي  إىل أاــاك   اويهــا، املتعــارف والاوليــة القانبنيــة
املعاجلــة والــي تتدثــل اعمدهــا يف اعبــا  اائيــة حتدــل إاكانيــة لتســع  النفايــا  وبالتــايل احتدــا  نقــل 

 .دا  النمافة خاصة يف حالة اا  تنميف هه، الععبا العاوى لع
 والتكنبلبجيـا  األسـالي  مبختوـف خـااا  العاايـة اليـ ية نفايـا  اعاجلـةووسـامل  طـع  رغـ  تعـائ -92 

احلايثة، إال أن املسؤسسا  االستشفامية العدباية تتبع أسوب  احلع  ا  طعيـق املعااـا والـي ينـت  انهـا 
ار الســوبية ســباا اوــ  املعضــ  أو العدــا  أو املــباط  أو البيئــة نمــعا النبعــاف الكثــر اــ  املشــاكل وا ثــ

غازا  سااة ناجتة ا  ادوية احلع ، وهه، املعااا او  أكثع تقايع تكبن اعاجلة لوـاخان، ورغـ  ذلـ  
ا  املسؤسسا  ال متتو  اعاا ملعاجلـة النفايـا  فتوجـأ إىل تفعيـن النفايـا  أو حعقهـا  %93فدا نسبته 

  .فعغة العدباية وهها اا توجأ إليه باقي املسؤسسا  يف حالة تعطل اعاااهابامل
املسؤسســــا  االستشــــفامية العدبايــــة تعــــاي مجوــــة اــــ   اــــ  %11أن  تشــــر نتــــام  الاراســــة املياانيــــة إىل -93 

املشاكل املتعوقة بالتخوص ا  النفايا  او  استباها وهه، املشاكل تتداثل فيدا بـة هـه، املسؤسسـا  
 :وهي

تعطــل املعااــا نتيجــة لقااــه ممــا يــسؤئع إىل زيــائة البقــت الفاصــل بــة إنتــاج النفايــا  وادويــة الــتخوص   -
 انها، وهها األخر يسؤئع ملعاجلة النفايا  خارج املسؤسسة وبالتايل زيائة تكاليف املعاجلة؛

لـي تشـكل خطـعا نباية احلع  والتخوص ا  النفايا ، والـاخان والاـازا  املنبعثـة أثنـاا ادويـة احلـع  وا -
 او  املباط  والي ة العااة؛

ضـا  املسؤسســا  كاملسؤسســا  العدبايــة لويــ ة اجلباريــة وكــها القطــا  اخلــاي الــي تقــب  حبــع  نفاياهتــا  -
 او  استبى املسؤسسة مببج  اتفاقية ا اة بة الطعفة؛

سـاه  يف حـاوف ضـعف املـسؤهل  العااـة واسـتبى التعوـي  ل شـخاي املـعتبطة مبناولـة النفايـا  ممـا ي -
 عى؛الكثر ا  األخطاا الي قا تسب  اإلصابة بالعاوى أو اشاكل أخ

 ع ونفل وختزي  واعاجلة النفايا ؛حاوف األخطاا ا  قبل العدا  املعتبطة بفعز ومج  -
اللاباالة انا األشخاي املعتبطة مبناولة النفايا  مما يساه  يف حاوف الكثـر اـ  األخطـاا الـي قـا  -

 ابة بالعاوى أو اشاكل أخعى؛  اإلصتسب

 اطعها؛نقص املعوباة يف كيفية التعاال اع النفايا  وخم -
 اا  وجبئ اقع لتخزي  النفايا ؛ -
  تكبي  ادا  املياحل االستشفامية؛ نقص -
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يعت  احلـع  اـ  الطـع  التقويايـة ولـه العايـا اـ  ا ثـار اليـ ية اخلطـرة وذلـ  نتيجـة النبعـاف غـازا   -
 خطعا او  املباط  والي ة العااة؛ ية احلع  والي تشكلسااة أثناا ادو

 ثار سوبية أقل او  البيئة والي ة؛اا  وجبئ أسالي  بايوة حتل حمل املعااا تكبن ذا  آ -

حاوف العايـا اـ  اإلصـابا  أثنـاا مجـع ونقـل وختـزي  واعاجلـة النفايـا  نتيجـة لوتعااـل غـر اليـ يم  -
 .اعها

 االقتراحات :ثانيا
 :التالية االقرتاحا  تقامي إىل بالاراسة اخلاصة لنتام ا كل تقبئنا

 خـااا  العاايـة اليـ ية نفايـا  اعاجلـة طـع  جانـ  خيـص فيدـا اجلزامـعع القانبن نيبي تفعيل ضعورة -9

 .تنفيهها وكيفيا  سؤسساهتاوا اعااهتا حيث  ا 
تنـت  اوـ   ايـة اليـ ية الـيخـااا  العا نفايـا  تسـير أسـوب  مبتابعـة اإلئارة اليـ ية باالهتدـا  قيـا  -2

 .استبى كل قس  وكها بطع  املعاجلة
 اهدتـه ،باملسؤسسـا  االستشـفامية  النفايـا  لتسـير العا  املايع سوطة حتت يعدل اسسؤو  تنيي  ضعورة -3

 اـ  والتقـاريع املخططـا  وإاـاائ النفاياهتـة املسؤسسـ تسـير نمـا  وسياسـا  اسـرتاتيجيا  وضـع اوـ  العدـل

 لودسـت اف اتابعتـه وكـها اإلئارية، واهلياكل االستشفامية املياحل خمتوف ئاخل اعاحوها بكلا  النفاي وضعية

 تشـكيل اـ  بـا ال تنيـيبه وانـا خـااا  العاايـة اليـ ية نفايـا  جمـا  يف الاولية واملعاير القانبنية األطع ا 

 امليـاحل اـ  إنتاجهـا انبـع اـ  تبظيباهتـا يف وتبضـع تفـعز الـي النفايا  تيعيف وظيفة يسؤئع خمتص ادل فعيق

 اوـ  املوقـاة املهـا  وختفيـف واملسـسؤوليا  املهـا  لضـب  وذلـ  انهـا، لوـتخوص نقوهـا إىل االستشـفامية واهلياكـل
 . املياحل أابان ااتق
 صـايقة اعاجلـة بطعامـق احلـع  طعيقـة اسـتباا و أ التوـبف اـ  البيئة حلداية االية تقنية ذا  حمار  إنشاا -7

 .لوبيئة
 اوـ  ارتـااا العـااوة حـثو  املسؤسسـة اليـ ية إئارة قبـل اـ  النفايـا  ا  التخوص لعدوية املباشعة املعاقبة  -6

 .الباقية امللبا
 .كبر ا ختفيض ا الكوفة لتخفيض الطبية لونفايا  املعكزية املعاجلة ااتدائ -5
 واإلنارة التهبية ا  اخلاصة يرهااعا استوزاا  وتبفراملسؤسسا   ئاخلعكزع امل لوتخزي  ثابتة اقعا  خوق -8

 .فيها نفايا ال اكبف ملاة الكوي االحرتا  اع والنمافة، واألرضية

 .وسامل نقل النفايا  خاصة الععبا  العائية ببسامل نقل اناسبة تستبيف املعاير الاولية استباا  -1
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 واعاجلتهـا، وتسـيرها  يةالعاايـة اليـ بنفايـا  يهـت  اجلااعيـة الاراسـا  اسـتبى اوـ  ختيـص إنشـاا -99
 اسؤهوة اااوة يا لضدانالي ية  النفايا  تسير مبجا  ختتص املهين التكبي  اعاكز استبى او  فعو  وخوق

 .املسؤسسا  الي ية خاصة يف وحاا  املعاجلة يف لوعدل
 .ضعورة التاير العاجل ملقع أجهزة املعااا  -99
 املويــقا  بنشــعادــا  امليــاحل االستشــفامية وذلــ   حتســيا العــااوة باملسؤسســا  اليــ ية وخاصــة  -92

 سـلاة اوـ  حفاظـا النفايـا ، فـعز بفامـاةته  وتـهكره  لتـباي االستشـفامية امليـاحل وخـارج ئاخـل واملعوقـا 

 .الااخوية والبيئة ص ته 
 أفاق الدراسة

ر الفعـــا  لونفايـــا  هـــه، الاراســـة ال تقـــا  ر يـــة اطوقـــة أو هناميـــة حـــب  ابضـــب  ئور اإلئارة اليـــ ية يف التســـي
ئراسـة هـها املبضـب  اـ  جبانـ  اايـاة وبأبعـائ  إلاكانيـة، ويعجع ذل  ستاااةالطبية يف ظل ضباب  التندية امل

ـــهل  ميكـــ  اقـــرتاح العايـــا اـــ  امل باضـــيع الـــي تكـــبن اكدوـــة هلـــه، الاراســـة، أو تزيـــا يف إثعامهـــا اـــ  خمتوفـــة، ول
 :اضيع فيدا يويالناحيتة النمعية والعدوية وتتدثل هه، املب 

 .خااا  العااية الي ية والطع  البيئية والي ية السويدة لتطبيقها لنفايا بيئية املتكااوة اإلئارة ال -
 .اإلئارة املستاااة لنفايا  خااا  العااية الي ية -

  .خااا  العااية الي ية نفايا  تسير واسرتاتيجيا  سياسا  -
 
 
 



 :الملخص
شكل التسيير غير المناسب لنفايات خدمات الرعاية الصحية سواء على مستوى المؤسسة الصححية و  خاجهاحاأ وخ حر        

 موضوع بحثنا يتنا ل هذه المشكلة  تفحام  ثااجهحا  مخاهرهحا  كيفيحة الححد .  وكثر المشاكل التي مست البيئة  الصحة العامة
سحلو  التسحيير المسحتدال الحذم يتماشحى  األهحر الةاووويحة  المعحايير الد ليحةأ محن مبحل   اج، من هذه األخيحر،أ محن خحتل تبنحي و

 .صحية فاعلة تتعامل مع وفاياتاا بدء من مصدج  وتاهاا  لى غاية معالجتاا  التخلص الناائي مناا
 نفايحاتتسحيير ال  امحع اسحةبدج  خحا  ت بيةحي  مححوج ولمفحاهيمي اإلهحاج بح  وظحرم مححوج بحثنحا ضح   إلاحراء الموضحوعأ       

 .لمجموعة من المؤسسات االستشفائية العمومية
 اإل اج، الصححيةأ  مفاحول كحل محن خحدمات الرعايحة الصححيةفصحولأ تنا لنحا فحي الفصحل األ ل  ةفالمحوج األ ل ضح  اتاح       

ااأ  الفصحل الثحاوي عرضحنا فيح   كذا مفاول وفايات خدمات الرعاية الصحية مع تحديد وهح  مصحا جها  مختلحع معحايير تصحنيفات
 التحي الجزائريحة الةاووويحة النصحو  مختلحعلوه  تصنيفات وفايات الرعاية الصحية  مخاهرها التي تنشأ عنااأ كما تح  الت حر  

تح أ امتءا   فح  مختلحع خحدماتاا وفايحات تجحاه تصحرفاتاا بتةييد ملزمة هي  التي المؤسسات الصحيةأ وفايات موضوع تنا لت
صل الثالث فت رمنا في  لخ وات  مراحل التسيير المستدال لنفايات خدمات الرعاية الصحية من وة ة  وتاهاا  لى غاية وما الف

التخلص مناا بدءا بالفرزأ الجمعأ التخزينأ  النةلأ  صوال  لى تةنيات المعالجة المختلفة  الحتخلص الناحائي مناحاأ  خصحص 
 .  جاسة  امع تسيير النفايات في المؤسسة االستشفائية العمومية الجزائريةالمحوج الثاوي الت بيةي للفصل الرابع لد

المؤسسححة الصحححيةأ وفايححات خححدمات الرعايححة الصحححيةأ البيئححةأ اإل اج، الصحححيةأ التنميححة المسححتدامةأ  :الكلمححات المفتاحيححة
 . المؤسسة العمومية االستشفائية الجزائرية

: Abstract 
The inappropriate management of heath care services wastes, inside the health institution 

or outside has been the biggest and the most dangerous problem that affected the 

environment and the public health, our research topic deals with this problem, its growing 

impact, its harmful consequences, and how to limit the latter via choosing the 

permanently management method, which goes with the legal system and the international 

criteria by an efficient health administration that deal with its wastes starting from its 

source of production ending with its treatment processing and its destruction.  

To enrich our research topic, this latter consist of a theoretical axis and a practice  axis 

consisting of a case study about the reality of wastes  management done by a group of 

public health enterprises cares.  

The first axis includes three chapters, the first one care services and the health 

administration and the definition of the health care services wastes in addition to delimit 

its sources and its different  classification  criteria  

The second chapter shows the major classification of health care wastes and the regards 

due to theme  

We also talk in this chapter about the various Algeria laws , that regulate or speak about 

the topic of health care wastes and wish limit its behaviors concerning the wastes of its 

various services according to this Algerian legislation  

In the third chapter , we talk about the steps and stages of the permanent management of 

health care services wastes from its production point to its destruction, starting from 

selection collection saving and transport ending with the various treatment techniques , 

then the second axis , the experimental one includes the fourth chapter which studies the 

realities of the masters management in the public health.  

 Keywords: health enterprise – health care services wastes –environment –health 

administration –sustainable development– public Algerian health care enterprise. 
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