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 :السياق

يف إطار ممارسة اللجنة اجلهويةة حلقةوق اإلنسةان  يأيت هذا التقرير حول اخلدمات الصحية باملستشفى اجلهوي لبين مالل
وكةةذا  ..11مةةار   1.الصةةادر يف  1......خريبكةةة تختصاهتةةالا الةةا اةةددها اليهةةق الشةةريف رقةةم -بةةين مةةالل

 نيامه الداخلي،

خريبكةةة نيمةةا لقةةال تواهتةةليا مةةع النسةةيه اجلمعةةوي باجلهةةة -اجلهويةةة حلقةةوق اإلنسةةان بةةين مةةالل يشةةار إأ  ن اللجنةةة 
مجعية من األقاليم الستة للجهة وقةد وقفةا ور ةة احلقةوق اتقتصةادية  21.، حضرته 11.1فرباير  12و  12يومي 

ع الصحة باجلهة خاهتةة علةى مسةتو  على اتختالتت الا يعرفها قطا  -خالل اللقال –واتجتماعية والثقافية والبيئية 
اخلريطة الصحية من حيث التباين على مستو  البنايات واملوارد البشرية والتجهيزات والتخصصات الطبية ودور الةوتدة 

 إضافة إأ غياب قطب جامعي متكامل يضم كلية للطب والصيدلة وخمتلف التخصصات املتوفرة بباقي اجلهات،

ا عددا من الشكايات ترتبط مبوضوع الصحة، عالوة على التناول املتكةرر للقضةايا املرتبطةة كما  ن اللجنة اجلهوية تلق
بالصحة يف اجلهة من طرف وسائل اإلعالم الوطنية واجلهوية واحمللية والا تشق إأ املشةاكل الةا يعرفهةا واقةع اخلةدمات 

 .الصحية باجلهة

قتصةةادية و اتجتماعيةةة بشةةكل عةةام واحةةد مةةن  هةةم احلقةةوق اتاعتمةةادا علةةى مةةا سةةبق و اعتبةةار الكةةون احلةةق يف الصةةحة 
كثةر ملحاحيةة يف اجلهةة ، ا ةدت اللجنةة اجلهويةة قةرارا يف دورلةا الرابعةة يقضةي بالتعةاطي مةع هةذا احلةق من احلقوق األو 

 .بدلا باعداد تقارير موضوعاتية يتم التفاعل على  ساسها مع خمتلف الفاعلني باجلهة 

 .ذا التقرير اخلا  بالوضع الصحي ببين مالل يف افق اتنتقال اأ باقي  قاليم اجلهة و قد تقرر البدل هب
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I. مقاربة العمل، أدواته وخطواته: 

يتضةةمن العهةةد الةةدو  اخلةةا  بةةاحلقوق اتقتصةةادية واتجتماعيةةة والثقافيةةة واحةةدة مةةن  هةةم املقتضةةيات املتعلقةةة بةةاحلق يف 
حبةةق  "مةةن العهةةد، تقةةر الةةدول األطةةراف  1.اإلنسةةان، فوفقةةاف للفقةةرة األوأ مةةن املةةادة  الصةةحة يف القةةانون الةةدو  حلقةةوق

ثانيةة مةن نفةس يف حةني تسةرد الفقةرة ال". كل إنسان يف التمتع بأعلى مستو  من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغةه
طةراف ا اههةا لتةأمني املمارسةة الكاملةة ل ت احلصةر، عةدداف مةن التةدابق الةا يتعةني علةى الةدول األاثةاملادة علةى سةبيل امل

 .هلذا احلق

ويرتبط احلق يف الصحة ارتباطاف وثيقةاف بإعمةال حقةوق اإلنسةان األخةر ، فبلةو   علةى مسةتو  مةن الصةحة ميكةن بلوغةه، 
عةدم يعتمد على ممارسة حقوق  خر  منها احلق يف املأكل، واملسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة اإلنسةانية، واحليةاة، و 

فهةةةذ  . التمييةةةز، واملسةةةاواة، وحيةةةر التعةةةذيب، والوهتةةةول إأ املعلومةةةات، وحريةةةة تكةةةوين اجلمعيةةةات، والتجمةةةع، والتنقةةةل
فهةةةذا احلةةةق يتوقةةةف علةةةى مجلةةةة مةةةن العوامةةةل  .احلقةةةوق واحلريةةةات وغقهةةةا تعتةةةرب مكونةةةات ت تتجةةةز  عةةةن احلةةةق يف الصةةةحة

ا تسةم  للنةا  بةأن يعيشةوا حيةاة هتةحية، كمةا تشةمل املقومةات اتجتماعية واتقتصادية والبيئية الةا ليةا اليةروف الة
األساسية للصحة مثل التغذية، واملسةكن، واحلصةول علةى امليةا  الصةاحلة للشةرب، والعمةل يف نةروف يمنةة وهتةحيةوبيئة 

و ن إضةةافة إأ هلةةن فةةإن مجيةةع املرافةةق والسةةلع واخلةةدمات املرتبطةةة بالصةةحة ينبغةةي  ن تراعةةي األخةةالق الطبيةةة . سةةليمة
تكةةةةون مناسةةةةبة ثقافيةةةةاف،  ي  ن فةةةة م ثقافةةةةة األفةةةةراد، و ن تراعةةةةي متطلبةةةةات اجلنسةةةةني والفئةةةةات العمريةةةةة واأل ةةةةخا  يف 
وضةةةعيات خاهتةةةة كةةةاملعوقني وحةةةاملي فةةةقو  فقةةةدان املناعةةةة البشةةةرية مةةةثال، فضةةةالف عةةةن ضةةةمان ولةةةو  املرافةةةق واخلةةةدمات 

 .بشكل ا م السرية

للجنةةة املعنيةةة بةةاحلقوق اتقتصةةةادية  2.يف الصةةحة كمةةا يفسةةةر  التعليةةق العةةام رقةةم للحةةق املعيةةاري ، مةةام هةةذا املضةةمون 
الوضةةعية  واتجتماعيةةة والثقافيةةة يف الةةدورة الثانيةةة والعشةةرون، تيهةةر الصةةعوبة املنهجيةةة يف إعةةداد تقريةةر موضةةوعايت حةةول

 .الصحية على مستو  اجلهة

العمةةل املكلفةةة باحلمايةةة سلسةةلة مةةن اتجتماعةةات لوضةةع  لكنةةه مةةن  جةةل تنفيةةذ القةةرار املةةذكور سةةالفا، عقةةدت  موعةةة
وقةةةد عرفةةةا . منهجيةةةة للعمةةةل، واختةةةارت منةةةذ البدايةةةة ال كيةةةز علةةةى بعةةةحل املعةةةايق يف تنةةةاول موضةةةوع احلةةةق يف الصةةةحة

 :اتجتماعات نقا ات مستفيضة هنلا فيها من عدة مقاربات ميكن إمجاهلا فيما يلي

  الصةةحي باجلهةةة مةةن خةةالل مقاربةةة إحصةةائية اعتمةةادا علةةى املعطيةةات مقاربةةة إحصةةائية تةةروم تشةةخيص الوضةةع
وعلةةةى مسةةةتو  الوسةةةطني ( فيمةةةا بةةةني األقةةةاليم)ورهتةةةد التباينةةةات ا اليةةةة  ..11الرمسيةةةة لةةةوزارة الصةةةحة لسةةةنة 

كمةةدخل لرهتةةد   -بصةةفتهما مبةةدئني هلمةةا انطبةةاق عةةام-احلضةةري والقةةروي،  ي اعتمةةاد املسةةاواة وعةةدم التمييةةز 
 .مستو  العرض الصحي باجلهة انطالقا من املؤ رات املعتمدة من طرف وزارة الصحة التفاوتات على

  مقاربةةة مبنيةةة علةةى النةةوع اتجتمةةاعي واحلقةةوق الفئويةةة وحقةةوق الفئةةات اخلاهتةةة  ي تشةةخيص الوضةةع الصةةحي
باجلهةةة مةةن خةةالل ال كيةةز علةةى مواضةةيع تعتةةرب هات  عيةةة خاهتةةة وموضةةوع التزامةةات واضةةحة مةةن طةةرف الةةدول 
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ألطراف يف اتتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان و ن تكون مرتبطة حبقةوق عرضةانية يف  موعةة مةن اتتفاقيةات ا
 ...الدولية حلقوق اإلنسان كما هو الشأن مثال بالنسبة لصحة األم، الطفل، والسجنال 

 ا تمةةع  مقاربةة تشةاركية لةدف إأ تشةخيص الوضةع الصةحي علةةى مسةتو  كةل إقلةيم مةن خةالل يرال مجعيةات
 .املدين املهتمة مبوضوع الصحة والصحافيني والنقابات املهنية بالقطاع الصحي

 :تأسيسا على ما سبق، وضعا اللجنة  دوات للتنفيذ تتمثل يف

 .دليل منهجي خا  بزيارة املستشفيات ..
 .استمارة خاهتة باملستشفى العمومي .1
 .استمارة اخلريطة الصحية لإلقليم .3

 :وفق اخلطوات التاليةكما وضعا خطة للتنفيذ 

 .إدارة املستشفى املعين بالزيارة  املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة و عقد لقال  و  مع (.
 .تشكيل فرق للزيارة تقوم بزيارات متوازية للمرافق و األقسام اتستشفائية املعنية بالزيارة (1
 .عقد لقال مع مجعيات ا تمع املدين باإلقليم املهتمة مبوضوع الصحة (3
 .واقع الصحة باإلقليم: عقد لقال مع الصحافيني حول موضوع (2
 .عقد لقال مع النقابات الصحية باإلقليم (2
 .إعداد تقرير تركييب يرتكز على التقارير اجلزئية وتقارير اللقالات واتستمارتني (6
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II. تنفيذ خطة العمل: 

املركزيةة مةع وزارة الصةحة، عقةدت  بةاإلجرالاتخبصو  املستشفى اجلهوي بين مالل ، موضوع هذا التقريرو بعد القيام 
و مةةدير  اإلقليمةةياللجنةةة اجلهويةةة لقةةال مةةع إدارة املستشةةفى  و مندوبيةةة وزارة الصةةحة، كةةان اهلةةدف منةةه إخبةةار املنةةدوب 

سةةؤوتن بالقيةةام هبةةذ  امل ملتحكمةةة يف هةةذ  الزيةةارة ،حيةةث رحةةبت ااملستشةةفى باهلةةدف العةةام مةةن الزيةةارة و مةةن املرجعيةةا
اعتةةربوا  ن إهتةةدار تقريةةر مةةن جهةةة حقوقيةةة سيكشةةف ت ملالةةة نقةةط قةةوة املستشةةفى لتعزيزهةةا  ، و كةةذا نقةةط  ،والزيةةارة 

 .ضعفه  لتجاوزها مستقبال

هنايةةة الزيةةارة عقةةد اجتمةةاع مةةع  كمةةا ف يف. ،  ةةكلا اللجنةةة سةةبع فةةرق زارت بشةةكل متةةواز تسةةع مصةةاحباملهمةةةللقيةةام 
 .األطر اإلدارية والطبية باملستشفى ، قدم خالله مدير املستشفى عرضا حول املستشفى اجلهوي ببين مالل

مجعيةةةات ا تمةةةع املةةةدين  ،اإلعالميةةةون :  املةةةدنينيكمةةةا عقةةةدت اللجنةةةة اجلهويةةةة، لقةةةالات تواهتةةةلية مةةةع خمتلةةةف الفةةةاعلني
 .(املمرضون و األطبال) الصحية النقابات  ،املهتمة بالصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالل لبني الجهوي بالمستشفى الصحية الخدمات واقع حول موضوعاتي تقرير 8

 

    III  -   اإلطار المعياري: 

 :على المستوى الدولي -أ

 :معايير عامة (1

بةةاحلق يف الصةةحة إه تةةنص علةةى  ن لكةةل  ةةخص اللحةةق يف اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان  مةةن 12تقةةر املةةادة 
 .مستو  معيشة يكفي لضمان الصحة والرفا  له وألسرته

مةةن املةةواد األكثةةر  وليةةة العهــد الــدولي الخــاق بــالحقوق ا قتصــادية وا جتماعيــة وال قا يــة  مةةن 1.املةةادة وتعتةةرب 
 :وتفصيال من بني مواد القانون الدو  حلقوق اإلنسان والا تتضمن

الةةدول األطةةراف يف هةةذا العهةةد حبةةق كةةل إنسةةان يف التمتةةع بةةأعلى مسةةتو  مةةن الصةةحة اجلسةةمية والعقليةةة  إقةةرار-
 .كن بلوغهمي
التدابق الا يتعني على الدول األطراف يف هذا العهد ا اهها لتأمني املمارسة الكاملةة هلةذا احلةق، تلةن التةدابق  -

 :الالزمة من  جل
 العمل على خفحل معدل موتى املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني منو الطفل منوا هتحيا،    -أ
 اعية،فسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصن    -ب
 الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخر  وعالجها ومكافحتها،   -ج
 .ليئة نروف من  أهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض   -د

واملةراهقني تتضةمن  ، مةن نفةس العهةد، علةى وجةوب ا ةاه تةدابق صائيةة لصةاح األطفةال 1.من املةادة  3وتنص الفقرة 
 .وجوبا سن قوانني تعاقب على األعمال الا تضر بصحة الطفل  و تعرضه للخطر

 ي متييةز  و اسةتثنال علةى عةدم جةواز ، ا تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـاال التمييـز العنصـري ، وقد  كدت
 و تقييةةد  و تفصةةيل يقةةوم علةةي  سةةا  العةةرق  و اللةةون  و النسةةب  و األهتةةل القةةومي  و اتثةةين، ويسةةتهدف  و يسةةتتبع 
تعطيل  و عرقلة اتع اف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية  و التمتع هبا  و ممارستها، علةى قةدم املسةاواة، يف امليةدان 

 . اتجتماعي  و الثقايف  و يف  ي ميدان يخر من ميادين احلياة العامة السياسي  و اتقتصادي  و

علةةةى احلةةةق يف التمتةةةع خبةةةدمات  -بشةةةكل خةةةا   -إضةةةافة إأ هةةةذا املبةةةد  العةةةام، فقةةةد نصةةةا اتتفاقيةةةة السةةةالفة الةةةذكر 
التمييةز الةا فةول  الصحة العامة والرعاية الطبية دون متييز، بل  كثر من هلن ا اه إجرالات للقضال على كافة   كال

 .دون ،  و تقيد التمتع هبذا احلق وغق  من احلقوق األخر 
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يف ديباجتةةه علةةى التمتةةع بةةأعلى مسةةتو  مةةن الصةةحة ميكةةن بلوغةةه كأحةةد المنظمــة العالميــة للصــحة  كمةةا نةةص دسةةتور
 اتقتصةةةةادية  ولسياسةةةةية  و احلالةةةةة احلقةةةةوق األساسةةةةية لكةةةةل إنسةةةةان، دون متييةةةةز بسةةةةبب العةةةةرق  و الةةةةدين  و العقيةةةةدة ا

 .اتجتماعية
، علةى مةا 191.، املةؤمتر الةدو  بشةأن الرعايةة الصةحية األوليةة سةنة (مدينةة بكازاخسةتان)، إعـالن ألمـا أتـافيما يؤكةد 

 :يلي

الصةةحة، الةةا هةةي حالةةة مةةن اكتمةةال السةةالمة بةةدنيا وعقليةةا واجتماعيةةا ت  ةةرد انعةةدام املةةرض  و العجةةز، حةةق  -أ
ن بلةةةو   رفةةةع مسةةةتو  هتةةةحي ممكةةةن، هةةةدف مةةةن  هةةةم األهةةةداف اتجتماعيةةةة علةةةى  ساسةةةي مةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان و 

الصةةةةعيد العةةةةاملي ، و ن فقيةةةةق هةةةةذا اهلةةةةدف يتطلةةةةب بةةةةذل جهةةةةود مةةةةن جانةةةةب العديةةةةد مةةةةن القطاعةةةةات اتجتماعيةةةةة 
 .واتقتصادية األخر  باإلضافة اأ القطاع الصحي

لية إت با ةةاه تةةدابق هتةةحية واجتماعيةةة  احلكومةةات مسةةؤولة عةةن هتةةحة الشةةعوب، وت ميكةةن الوفةةال هبةةذ  املسةةؤو  -ب
 .كافية

 :إعاقة  ي وضعيةحقوق األشخاق  (2

احلةةةق يف التمتةةةع بةةةأعلى  هلةةؤتل األ ةةةخا  بةةةأن إعاقةةةة يف وضةةةعية اتفاقيةةةة حقةةوق األ ةةةخا  تعةة ف الةةةدول األطةةةراف يف
وتتخةذ كةل التةدابق املناسةبة الكفيلةة حبصةول األ ةخا  هوي اإلعاقةة . مستويات الصحة دون متييز على  سةا  اإلعاقةة

وتعمةل الةدول األطةراف . على خدمات هتحية تراعي الفروق بني اجلنسني، مبا يف هلن خدمات إعادة التأهيةل الصةحي
 :بوجه خا  على ما يلي

وبةةةةرامه هتةةةةحية  انيةةةةة  و معقولةةةةة التكلفةةةةة لد ةةةةخا  هوي اإلعاقةةةةة تعةةةةادل يف نطاقهةةةةا ونوعيتهةةةةا  تةةةةوفق رعايةةةةة -أ
ومعايقهةةةا تلةةةن الةةةا توفرهةةةا لذخةةةرين، مبةةةا يف هلةةةن خةةةدمات الصةةةحة اجلنسةةةية واإل ابيةةةة وبةةةرامه الصةةةحة العامةةةة 

 للسكان؛
هتةةحية، تشةةمل الكشةةف  تةةوفق مةةا اتةةا  إليةةه األ ةةخا  هوو اإلعاقةةة فديةةدا بسةةبب إعةةاقتهم مةةن خةةدمات -ب

املبكةةةر والتةةةدخل عنةةةد اتقتضةةةال، وخةةةدمات لةةةدف إأ التقليةةةل إأ  دح حةةةد مةةةن اإلعاقةةةات ومنةةةع حةةةدو  املزيةةةد 
 منها، على  ن يشمل هلن األطفال وكبار السن؛

 توفق هذ  اخلدمات الصحية يف  قرب مكان ممكن من  تمعالم احمللية، مبا يف هلن يف املناطق الريفية؛ -ج
إأ مزاو  املهن الصحية تقدمي رعاية إأ األ ةخا  هوي اإلعاقةة بةنفس جةودة الرعايةة الةا يقةدموهنا إأ الطلب  -د

اآلخةةرين، مبةةا يف هلةةن تقةةدمي هةةذ  الرعايةةة علةةى  سةةا  املوافقةةة احلةةرة واملسةةتنقة، مةةن خةةالل القيةةام جبملةةة  مةةور منهةةا 
واسةةةتقالهلم الةةةذايت واحتياجةةةالم مةةةن  وكةةةرامتهمزيةةةادة الةةةوعي حبقةةةوق اإلنسةةةان املكفولةةةة لد ةةةخا  هوي اإلعاقةةةة 

 خالل توفق التدريب هلم ونشر معايق  خالقية تتعلق بالرعاية الصحية يف القطاعني العام واخلا ؛



 مالل لبني الجهوي بالمستشفى الصحية الخدمات واقع حول موضوعاتي تقرير 10

 

حير التمييز ضد األ خا  هوي اإلعاقة يف توفق التأمني الصةحي، والتةأمني علةى احليةاة حيثمةا يسةم  القةانون  -ه
 بطريقة منصفة ومعقولة؛الوطين بذلن، على  ن يوفر 

 .منع احلرمان على  سا  التمييز من الرعاية الصحية  و اخلدمات الصحية  و الغذال والسوائل بسبب اإلعاقة -و

 :حقوق المرأة (.

علةى احلمايةة الدوليةة للحةق يف التمتةع مبسةتو  مناسةب مةن  اتفاقية القضةال علةى مجيةع   ةكال التمييةز ضةد املةر ة كدت 
 الصحة، وعرضا لالحتياجات و وجه احلماية اخلاهتةة الةا  ةب  ن تتمتةع هبةا املةر ة هبةذا اخلصةو ؛ إه نصةا يف املةادة

د علةى  على ا ةاه تةدابق لضةمان املسةاواة بةني الرجةل واملةر ة يف إمكانيةة احلصةول علةى معلومةات تربويةة ملةددة تسةاع 1.
 .رفاهها، مبا يف هلن املعلومات واإلر ادات الا تتناول تنييم األسرة كفالة هتحة األسر و
إأ ا اه تدابق مماثلة يف ميدان العمل لكةي تكفةل هلةا احلةق يف الوقايةة الصةحية وسةالمة نةروف  ..بينما تطرقا املادة 

تتخةذ الةدول األطةراف مجيةع  علةى  ن 1.مةن املةادة  .الفقةرة  يف حةني تةنص .العمل، مبا يف هلن صاية ونيفةة اإل ةاب
التدابق املناسبة للقضال علةى التمييةز ضةد املةر ة يف ميةدان الرعايةة الصةحية مةن  جةل  ن تضةمن هلةا، علةى  سةا  املسةاواة 

وتةةو  الفقةةرة . بةةني الرجةةل واملةةر ة، احلصةةول علةةى خةةدمات الرعايةةة الصةةحية، مبةةا يف هلةةن اخلةةدمات املتعلقةةة بتنيةةيم األسةةرة
الثانية منها  عية خاهتة للصحة اإل ابية حيث إضافة إأ مقتضيات الفقرة األوأ، فإنه على الةدول األطةراف  ن تكفةل 
للمةةةر ة خةةةدمات مناسةةةبة فيمةةةا يتعلةةةق باحلمةةةل والةةةوتدة وفةةة ة مةةةا بعةةةد الةةةوتدة، مةةةوفرة هلةةةا خةةةدمات  انيةةةة عنةةةد اتقتضةةةال، 

 .مل والرضاعةوكذلن تغذية كافية  ثنال احل
من اتتفاقية  عية استثنائية للمةر ة القرويةة ،حيةث فةث الةدول األطةراف علةى ا ةاه تةدابق مناسةبة  2.كما  ولا املادة 

تفضةةيلية للمةةر ة القرويةةة إضةةافة إأ التةةدابق املنصةةو  عليهةةا يف املةةواد السةةابقة لكةةي تكفةةل هلةةا، علةةى  سةةا  املسةةاواة بةةني 
يف التنميةة الريفيةةة وتسةةتفيد منهةةا، وتكفةل للريفيةةة بوجةةه خةا  احلةةق يف الوهتةةول إأ تسةةهيالت  الرجةل واملةةر ة،  ن تشةةار 

 .العناية الصحية املالئمة، مبا يف هلن املعلومات والنصائ  واخلدمات املتعلقة بتنييم األسرة

 :حقوق الطفل (4

 ن تكفةةل الةةدول األطةةراف إأ  قصةةى حةةد ممكةةن بقةةةال  ى، علةةة6مةةن املةةادة  1تةةنص الفقةةرة  اتفاقيــة حقــوق الطفــل،يف 
فتلزمهةةا بةةأن تعةة ف حبةةق الطفةةل يف التمتةةع بةةأعلى مسةةتو  هتةةحي ميكةةن بلوغةةه وحبقةةه يف  ،12 مةةا املةةادة  .الطفةةل ومنةةو 

مرافةةةق عةةةال  األمةةةراض وإعةةةادة التأهيةةةل الصةةةحي، و ن تبةةةذل قصةةةار  جهةةةدها لتضةةةمن  ت اةةةرم  ي طفةةةل مةةةن حقةةةه يف 
كمةةا  ن عليهةةا  ن تتةةابع إعمةةال هةةذا احلةةق كةةامال وتتخةةذ، بوجةةه خةةا ، . ت الرعايةةة الصةةحية هةةذ احلصةةول علةةى خةةدما

 :التدابق املناسبة من  جل
 خفحل وفيات الرضع واألطفال، -أ
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كفالةةةة تةةةوفق املسةةةاعدة الطبيةةةة والرعايةةةة الصةةةحية الالزمتةةةني جلميةةةع األطفةةةال مةةةع التشةةةديد علةةةى تطةةةوير  -ب
 .الرعاية الصحية األولية

 السجناءحقوق  (5

، املبةةادا األساسةةية ملعاملةةة السةةجنال حيةةث يةةنص 22/... قةةرت اجلمعيةةة العامةةة هليئةةة األمةةم املتحةةدة ، يف قرارهةةا رقةةم 
املبةةةد  اخلةةةامس علةةةى  نةةةه باسةةةتثنال القيةةةود الةةةا مةةةن الواضةةة   ن عمليةةةة السةةةجن تقتضةةةيها، اةةةتف  كةةةل السةةةجنال حبقةةةوق 

ن العةةةاملي حلقةةةوق اإلنسةةةان، وحيةةةث تكةةون الدولةةةة املعنيةةةة طرفةةةا، يف العهةةةد اإلنسةةان واحلريةةةات األساسةةةية املبينةةةة يف اإلعةةال
الدو  اخلا  باحلقوق اتقتصادية واتجتماعية والثقافيةة، والعهةد الةدو  اخلةا  بةاحلقوق املدنيةة والسياسةية، وبروتوكولةه 

 .اتختياري، وغق هلن من احلقوق املبينة يف عهود  خر  لدمم املتحدة
املبد  التاسع على  نه ينبغي  ن توفر للسجنال سبل احلصول على اخلدمات الصحية املتوفرة يف البلد دون كما ينص 

 .متييز على  سا  وضعهم القانوين

 :على المستوى الوطني -ب

بدايةة يشةةار إأ  ن اململكةةة املغربيةةة هتةةادقا علةةى اتتفاقيةةات الدوليةةة حلقةوق اإلنسةةان املشةةار إليهةةا سةةابقا ،بةةل  كثةةر مةةن 
 .3لفصةةل فا. هلةةن، قةةد ف التنصةةيص هتةةراحة علةةى  موعةةة مةةن احلقةةوق املتضةةمنة بتلةةن اتتفاقيةةات يف الدسةةتور املغةةري

مةةن الدسةةتور يةةنص علةةى  ن تعمةةل الدولةةة واملؤسسةةات العموميةةة واجلماعةةات ال ابيةةة، علةةى تعبئةةة كةةل الوسةةائل املتاحةةة، 
كمةةا يةةنص    العةةال  والعنايةةة الصةةحية ملسةةاواة، مةةن احلةةق يفلتيسةةق  سةةباب اسةةتفادة املةةواطنني واملواطنةةات، علةةى قةةدم ا

على مبد  املساواة بني الرجل واملر ة يف التمتع باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واتقتصادية واتجتماعيةة  1.الفصل 
والثقافيةةةة والبيئيةةةة، الةةةواردة يف بةةةاب احلريةةةات واحلقةةةوق األساسةةةية مةةةن الدسةةةتور ويف مقتضةةةياته األخةةةر ، وكةةةذا اتتفاقيةةةات 

 . ق عليها املغربواملواثيق الدولية كما هتاد
مةن الدسةتور يةنص علةى  ن تقةوم السةةلطات  32فالفصةل . و لقةد خةص الدسةتور املغةري بعةحل الفئةات بدسة ة حقوقهةا

وهلةةذا الغةرض تسةةهر . العموميةة بوضةع وتفعيةةل سياسةات موجهةةة إأ األ ةخا  والفئةةات مةن هوي اتحتياجةةات اخلاهتةة
 :خصوهتا على ما يلي

 .ن النسال واألمهات، ولدطفال واأل خا  املسنني والوقاية منهامعاجلة األوضاع اهلشة لفئات م -أ
إعادة تأهيل األ خا  الذين يعانون من إعاقة جسةدية،  و حسةية حركيةة،  و عقليةة، وإدمةاجهم يف  -ب

 .احلياة اتجتماعية واملدنية، وتيسق متتعهم باحلقوق واحلريات املع ف هبا للجميع
 ن الدولةة تسةعى لتةوفق احلمايةة القانونيةة، واتعتبةار اتجتمةاعي واملعنةوي جلميةع علةى  31من الفصةل  3و تنص الفقرة 

 .األطفال، بكيفية متساوية، بصرف النير عن وضعيتهم العائلية
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 .للسجنال، حق التمتع باحلقوق األساسية، وبيروف اعتقال إنسانية 13من الفصل  6كما  قرت الفقرة 
 .شريعات املغربية واملذكرات التنييمية ، قرت بدورها احلق يف الصحةإضافة إأ هلن ، فإن القوانني والت

 :2112-2112اإلستراتيجية القطاعية للصحة  -ج

متثل األنشطة هات الطابع الصحي العمود الفقري لإلس اتيجية القطاعية للصحة إضافة إأ التحكم يف املوارد 
حول إعادة تنييم اخلدمات اتستعجالية الطبية وفسني وتتمحور تلن األنشطة . وتطويرها وفسني احلكامة بالقطاع

اتستقبال والتكفل باألمراض السارية وغق السارية والسرطان والتكفل باألمراض العقلية والنفسية وتعزيز الصحة 
 .القروية وملاربة وفيات األمهات واألطفال ومواهتلة تعميم نيام املساعدة الطبية وفسني تدبق املوارد البشرية

 :وتنبين اإلس اتيجية على سبعة ملاور إس اتيجية هي

 فسني الولو  للعالجات وتنييم اخلدمات الصحية. 

 دعم هتحة األم والطفل. 

 اتعتنال بصحة الساكنة هات اتحتياجات اخلاهتة. 

 تعزيز املراقبة الوبائية وتطوير اليقية الصحية. 

 تطوير مراقبة األمراض غق السارية. 

  املوارد اإلس اتيجية للصحية وتطويرهاالتحكم يف. 

 فسني احلكامة بقطاع الصحة. 

المتعلـــق  2.12.1.2ا لمتعلـــق بتـــدبير النفايـــات الطبيـــة و المرســـوم رقـــم 28.11القـــانون رقـــم   -د
 :بتدبير النفايات الطبية و الصيدلية

الصةةحية و البيئيةةة الةةا يلةةيب هةةذا اإلطةةار القةةانوين حاجةةة ملحةةة يف القطةةاع بةةالنير إأ تزايةةد اإل ةةكاتت 
 .تطرحها نفايات املستشفيات و طرق تدبقها

 

II.  تشخيص الواقع الصحي بالمستشفى الجهوي بني مالل: 

 :تقديم  
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 :زوايا/متا عملية التشخيص من خالل ثال  مصادر

 مؤسسة من خالل اخلريطة الصحية بإقليم بين مالل، نيرا ألن املركز اتستشفائي اجلهوي لبين مالل  كرب : وت
هتحية على مستو  جهة تادلة  زيالل، وتصنيفه اجلهوي هذا  عله يخر مرحلة يف مسالن العال  املتوفرة باجلهة، 

لذلن فإن . حيث يستقبل املرضى املوجهني من خمتلف املستشفيات اإلٌقليمية باجلهة ومن املستوهتفات التابعة هلا
سسات الصحية التابعة للجهة وخاهتة املوجودة منها بإقليم بين مستو  العرض الصحي واخلدمات الطبية مبختلف املؤ 

وقد تأكدت هذ  احلقيقة تحقا من . مالل تؤثر بشكل  و بآخر على مستو  اخلدمات باملركز اتستشفائي اجلهوي
 .خالل اللقالات مع اإلدارة ومع الفاعلني املدنيني ومنيمات ا تمع املدين

حصلا عليها اللجنة من إدارة املستشفى وهي املعطيات املوجودة يف استمارة  عدت من خالل املعطيات الا  :ثانيا
وتشمل تلن املعطيات معلومات عامة عن املستشفى ومعلومات عن كل . هلذا الغرض قاما بتعبئتها إدارة املستشفى

 .مصلحة وكذا معطيات متعلقة بالتسيق و احلكامة

 . من خالل اتستماع للفاعلني اجلمعويني والنقابيني والصحافيني :ثالثا

 :من خالل الخريطة الصحية بإقليم بني مالل -1

 زيالل يف التقسيم ال اي احلا ، وتضم اجلهة إقليمي  زيالل والفقيه بنصاح -تعترب مدينة بين مالل عاهتمة جهة تادلة
 .فضال عن اقليم بين مالل .

وينقسم . ساكنة يف الكيلوم  املربع 31.كيلوم  مربع، فيما تقدر الكثافة السكانية ب   9311ليم تبلغ مساحة اإلق
 .مجاعة قروية 1.مجاعة ترابية منها  11اإلقليم إأ 

 .بالوسط القروي 111111نسمة منها  212111حبوا   11.3يقدر سكان إقليم بين مالل خالل سنة 

 2013 2111سنة  
 بني مالل بني مالل المغرب 
 ا موع قروي حضري ا موع قروي حضري ا موع قروي حضري 

عدد 
 الساان

18720
000 

13467
000 

32187
000 

2550
00 

2420
00 

4970
00 

3160
00 

2080
00 

5240
00 

عدد 
 الجماعات

215 1280 1495 4 18 22 4 18 22 

 :حسب ما هو مبني يف اجلدول التا  11.1و يقدر عدد الفئات األساسية املستهدفة من اخلدمات الصحية لسنة 
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 الفئات المستهد ة الـعـدد
 عدد سكان اإلقليم 211.111
 عدد الوتدات املنتيرة 1.291.
 عدد األطفال  قل من سنة 1...1.
 سنوات 2عدد األطفال  قل من  22.299
 عدد النسال يف سن اإل اب 229..2.

 :العالجات الصحية األساسية (أ

مؤسسة  22عيادة طبية، و  11مصحة خاهتة، وعلى   .. بين مالل على مستشفيني عموميني ويتوفر إقليم 
 :موزعة كما يلي.منها توجد بالعامل القروي 31للعالجات الصحية األساسية، 

  2013 ..11سنة  
 بني مالل بني مالل المغرب 

 ا موع قروي حضري ا موع قروي حضري ا موع قروي حضري نوع المؤسسة

مركز صحي حضري مجهز بأسرة الو دة   
CSUA  

129  129 2  2 2  2 

 CSU     622  622 11  11 11  11مركز صحي حضري 

مركز صحي قروي متو ر على دار 
     CSRAالو دة

 368 368  5 5  5 5 

 CSR     875 875  10 10  13 13مركز صحي قروي 

 DR      695 695  17 17  14 14مستوصف قروي

 .منها فقط تتوفر على مستوهتف  هز بأسرة الوتدة 2مجاعة قروية، فإن  1.يالح   نه رغم توفر اإلقليم على 

 :باملؤسسات الصحية العمومية وهي موزعة كما يلي 212سريرا منها  962يبلغ عدد األسرة باإلقليم 

  2013 2111سنة  

 بني مالل بني مالل المغرب 

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري 

 525 525 680 680 27326 27326 عدد األسرة بالعمومي
 239 239 252 252 7973 7973 عدد األسرة بالخصوصي

 11644 6500 24308 11044 7563 19615 11970 6949 24927 عدد الساان لال مؤسسة عالجات صحية أساسية

 686     533     912   عدد الساان لال سرير
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يتموقع يف ( 622..)ويالح  من خالل مؤ ر عدد الساكنة لكل مؤسسة عالجات  ساسية  ن إقليم بين مالل 
، لكنه يبقى دون هلن بكثق فيما خيص املؤسسات ا هزة بأسرة (191..)مستو  مساو تقريبا للمؤ ر الوطين 

 .الوتدة

يف مستو  ( 233)يعترب إقليم بين مالل  ..11فإنه منذ سنة وفيما خيص مؤ ر عدد السكان بالنسبة لكل سرير، 
، إت  ن اإلقليم مل ااف  على هذا التقدم حيث ارتفع هذا املعدل سنة (1.1) حسن مقارنة مع املعدل الوطين 

 .نسمة لكل سرير 616إأ  11.3

، 11.3و  ..11با ما بني سنة و فيما خيص  سرة الوتدة ، فيالح   ن هذا املؤ ر ف فسينه مبقدار الضعف تقري
 .إت انه بالنسبة للوسط القروي فإنه اتا  إأ املضاعفة مرتني لكي يتساو  مع املؤ ر الوطين هبذا الوسط

 :الموارد البشرية (ب

يعرف املغرب نقصا حادا يف عدد مهنيي الصحة، وتأسيسا على هذا املعطى الذي تأكد من خالل عدة مصادر 
منذ البداية استبعاد مؤ رات املنيمة العاملية للصحة واتكتفال باملؤ رات الوطنية للوقوف على رمسية، فقد حاولنا 

 .حجم اخلصا  من املهنيني الصحيني باإلقليم انطالقا من العدد املتوفر منها حاليا على الصعيد الوطين

سمة، بينما يبلغ باإلقليم ن 631.يبلغ معدل السكان على املستو  الوطين بالنسبة لكل طبيب  ..11ففي سنة 
 .نسمة لكل طبيب 1261حيث  هتب  املعدل  11.3، وقد تزايد هذا العجز يف سنة 1.21

 2013 2111سنة  
 بني مالل بني مالل المغرب 
 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري 

 68 68 68 68 5545 5545 عدد األطباء ا ختصاصيين بالعمومي
 34 34 55 55 4672 4672 عدد األطباء ا ختصاصيين بالخاق

 61 61 62 62 5029 5029 عدد أطباء الطب العام بالعمومي
 50 50 46 46 3262 3262 عدد أطباء الطب العام بالخاق
 6 6 5 5 464 464 عدد أطباء األسنان بالعمومي
 26 26 29 29 2453 2453 عدد أطباء األسنان بالخاق

 5 5 5 5 441 441 أطباء النساء والتوليد بالعموميعدد 
 ESSB 313 313 0 0 1 1عدد األطباء ا ختصاصيين ب 
عدد األطباء ا ختصاصيين 

 71 71 65 65 4997 4997 بالمستشفيات

 ESSB 3182 3182 35 35 21 17 38عدد أطباء الطب العام ب 
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 19 19 23 23 1129 1129 عدد األطباء الطب العام بالمستشفيات
 ESSB 9759 9759 185 185 101 60 161عدد الممرضين ب 

1660 16604 عدد الممرضين بالمستشفيات
4 

340 340 287 287 

 ESSB 628 916 1544 6 8 14 6 13 19عدد المولدات والقابالت ب 
 19 19 19 19 1451 1451 عدد المولدات والقابالت بالمستشفيات

 2460     2152     1630     عدد الساان لال طبيب
 1170     854     1109     عدد الساان لال ممرض

ESSB     9209     1420عدد الساان لال طبيب ب 
0     1343

6 
 ESSB     3298     2686     3255عدد الساان لال ممرض ب 

بالقطاع العمومي بقي مستقرا،  ن عدد األطبال  11.3و  ..11و املالح  من خالل اخلريطتني الصحيتني لسنا 
. نسمة 19111بينما تزايد عدد السكان باإلقليم حبوا  . يف حني تزايد عدد األطبال بالقطاع اخلا  بأربعة  ضعاف

هذا التزايد يف الساكنة والذي مل يقابله تزايد يف عدد األطبال جعل اإلقليم ي اجع على مستو  هذا املؤ ر ويعمق 
 .عدد األطبال بالتا  اخلصا  يف

، لكن قابله تناقص يف عدد  طبال ..11واملالح  كذلن  ن عدد األطبال اتختصاهتيني تزايد مقارنة مع سنة 
 .بالقطاع العمومي 2الطب العام، بينما بقي عدد األطبال اتختصاهتيني يف الوتدة مستقرا يف 

دد السكان بالنسبة لكل طبيب على املستو  وبال كيز على األطبال العاملني مبؤسسات العالجات الصحية فإن ع
، ..11نسمة بالنسبة إلقليم بين مالل سنة  2111.، بينما يبلغ ..11نسمة سنة  1111الوطين يقدر ب 

 .11.3نسمة سنة  3236.و

ويف ما خيص املؤ ر املتعلق بعدد الساكنة لكل ممرض فإن اإلقليم يوجد يف مستو  املؤ ر الوطين سوال تعلق األمر 
إت  ن اإلقليم . ذا املؤ ر بشكل عام  و باتقتصار على املمرضني العاملني مبؤسسات العالجات الصحية األساسيةهب

 .يبقى فا املؤ ر الفرعي املتعلق بعدد املولدات هبذ  الفئة من املؤسسات

 :من خالل معطيات إدارة المستشفى الجهوي ببني مالل (2

 2هكتارات منها  1.وتبلغ مساحته اإلمجالية  136.ملدينة بين مالل سنة  حد  املركز اتستشفائي اجلهوي 
 .هكتارات مبنية و هكتار واحد مساحة خضرال
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قاعة بعضها فقط  هزة بالتكييف اهلوائي، كما تتوفر املؤسسة على ولوجيات لد خا  يف  .1.تضم املؤسسة 
 .مرفقا هتحيا 16.وضعية إعاقة حركية، وعلى مصعد، و 

 :المرا ق والمصالح الطبية -أ

 مصلحة المستعجالت: 

وهي تشتغل بدوام كامل . Déchoquageقاعة وعلى قسم لد عة تابع هلا وعلى قاعة  ..تتوفر املصلحة على 
 طبال  2ويقدر اخلصا  يف املصلحة ب . ممرضا 3. طبال عامني و 9خالل اليوم واألعياد والعطل، ويؤمن هلن 

 .رضي إنعا  و ديرمم 2ممرضني و 1.عامني و 

 مصلحة األشعة: 

وتتوفر على جهاز سكانق، جهاز الراديو وجهاز . مونفا،  طبال وتقنيون خمتصون يف األ عة ..يعمل باملصلحة 
 .إت  هنا ت تتوفر على جهاز التصوير بالرنني املغناطيسي. الفحص بالصد 

. الفحص بالرنني املغناطيسي والفحص بالصد  سكانق، الفحص باأل عة،: تعرف املصلحة خصاهتا يف التجهيزات
 .تقنييني 2طبيب خمتص و: وخصاهتا يف املوارد البشرية

 مصلحة الو دة: 

 .مولدة 2.ممرضات وممرضني متعددي التخصص و 2 طبال و 2سريرا، ويعمل هبا  21تتوفر على 

حالة قدما  6361منها  1911ما  موعه  1/11.1./.3وقد بلغ عدد الوتدات باملستشفى اجلهوي إأ غاية 
 :من الوسط القروي وهي موزعة حسب اإلقليم الذي قدما منه كما يلي

 بني مالل الفقيه بن صالح ازيالل مصادر أخرى المجموع
 حضري قروي حضري قروي حضري قروي حضري قروي حضري قروي

2.28 2.21 12 11 275 .5 2211 215 .171 2111 

قيصرية، بينما يبلغ معدل اإلسقاطات  هريا  .1طبيعية و 1.1 سبوعيا منها  .13 يبلغ معدل الوتدات باملصلحة
.21. 

 .سنويا .32سنويا، ولد  املواليد والرضع  1ويبلغ معدل الوفيات لد  األمهات 
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 مصلحة اإلنعاش: 

ويبلغ مريضا  هريا  32.تستقبل حوا  . سريرا، وهي مرتبطة بشكل دائم باألوكسجني 1.فتوي املصلحة على 
 . هريا 21معدل الوفيات هبا 

 .ممرضني خمتصني يف اإلنعا  والتخدير 2ممرضا منهم  1. طبال إنعا  و  2يعمل باملصلحة 

 مصلحة البيولوجيا الطبية: 

فليلة  سبوعيا، إت  211.وتقوم مبعدل . وهي  هزة جتهيزات كافية. تقنيا 1.يعمل باملصلحة طبيبان بيولوجيان و 
 .ر على بعحل التحاليل املتخصصة حيث يطلب من املرضى القيام هبا خار  املؤسسةاهنا ت تتوف

 مصلحة الجراحة والمركب الجراحي: 

سريرا، وتتكون من قسم اجلراحة املركزي، قسم اجلراحة  31قاعات جراحة يبلغ عدد األسرة بكل قاعة  1تتوفر على 
، جراحة األنف واألهن واحلنجرة، جراحة املسالن البولية، جراحة العيام، جراحة العيون: العامة،و  قسام اجلراحة 

 .عملية يوميا 91و 21وجتر  مبختلف األقسام ما بني .جراحة الدما ، وجراحة األطفال

 :التسيير و الميزانية -ب

 ويتم إعداد  من طرف جلنة املؤسسة واملصاح املركزية لوزارة PEHتتوفر املؤسسة على مشروع املؤسسة اتستشفائية 
وتبلغ  موع املداخيل السنوية . وتعترب اخلدمات اخلاهتة باتستشفال والفحوهتات اخلارجية مؤد  عنها. الصحة

من  %12ماليني درهم  ي حوا   9احملصلة من طرف املواطنني واملواطنات مقابل اخلدمات املقدمة هلم حوا  
 .11.3 موع ميزانيا التسيق والتجهيز لسنة 

 :حسب نوع امليزانية 11.3إأ  11.1تا  تطور ميزانية املركز اتستشفائي اجلهوي من ويبني اجلدول ال

 السنة
 نوع الميزانية

2111 2111 2112 211. 

 22.88811 5242.42. 24721811 12812211 التسيير
 1 2287251 4181111 1 التجهيز

كانا نسبة   ..11، ويف سنة  %6األربع ت يتعد  واملالح   ن معدل امليزانية املخصصة للتجهيز خالل السنوات 
 .%1إأ  11.1واخنفضا سنة  %9.ميزانية التجهيز 
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 :منظمات المجتمع المدني المدنيين ومنظور الفاعلين من  (.

رغبة منها يف إعداد تقرير  امل و متكامل حول الوضعية الصحية باملستشفى اجلهوي لبين مالل ،و سعيا منها 
املتدخلني املدنيني و املهتمني بالصحة، نيما اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل خريبكة، إل را  خمتلف 

لقالات مع النقابات و اجلمعيات املهتمة بالصحة وكذا ممثلي وسائل اإلعالم باجلهة، و قد عملا خمتلف األطراف 
واقع اخلدمات الصحية باملستشفى اجلهوي  السابقة على تزويد اللجنة اجلهوية مبجموعة من الوثائق والبيانات حول

 .لبين مالل

 :النقابات الصحية -أ

عقدت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل خريبكة، لقالات مع ممثلي النقابات املهتمة بالصحة جبهة تادت 
لقطاع الصحة التابعة لالفاد  النقابة الوطنية للصحة العمومية واجلامعة الوطنية:  زيالل، و يتعلق األمر بالنقابات التالية

 .الوطين للشغل والنقابة املستقلة ألطبال القطاع العام ومجعية ممرضي جهة تادلة  زيالل

من خالهتات اللقالات املنيمة مع النقابات السابقة ومن خالل الوثائق والبيانات الا وافا هبا هذ  النقابات اللجنة 
اخلدمات الصحية باملستشفى اجلهوي وكذا طبيعة العالقة  بعحل مياهر اجلهوية حلقوق اإلنسان،ميكن الوقوف على

 :بني اإلدارة والنقابات و تالح  النقابات ما يلي 

سيادة الفوضى يف مجيع مرافق املؤسسة اتستشفائية، يف غياب تام لدمن داخلها مما يعرض الشغيلة الصحية  -
ر اإلخصائي يف األ عة قسم املستعجالت، حيث  ن املرتفق حالة الدكتو ) للتهديد بل التعنيف يف بعحل احلاتت 

 يسهل عليه  ن يقابل الطبيب ويهينه يف حني من احملال مقابلة مدير املركز  و  ي مسؤول يخر،

كثرة األعطاب املتتالية  موعة من املعدات الطبية سوال بقسم األ عة، خمترب التحليالت، املركب اجلراحي وقسم   -
 صعد املخصص لنقل املرضى، الشيل الذي يسبب اتحتقانات داخل املركز اتستشفائي اجلهوي،اإلنعا  وامل

عدم هتيانة التجهيزات و املعدات الطبية الا تعرف  عطابا تكاد تدوم طويال مما اول دون تقدمي خدمات هتحية 
جهاز سكانق ،جهاز الراديو : مقبولة من حيث اجلودة رغم اتعتمادات املرهتودة و هي على سبيل املثال ت احلصر

 النير ،قلة الكراسي املتحركة لنقل املرضى من قسم إأ قسم، املصعد ،يليات التنفس اتهتطناعية ،يتت تقومي

 .الوجبات املقدمة سوال للمرضى  و الشغيلة الصحية ناقصة كما و كيفا يالح   ن  :لشركة املكلفة بالتغذيةل بالنسبة

 من احلوار مع النقابات رغم العديد من املراسالت ، متلص إدارة املستشفى -
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مطالبة اجلهات املسؤولة بإيفاد جلن التفتيش وافتحا  امليزانية الا هترفا على هذ  اجلهة يف  ال الصحة دون  ن  -
 مليون سنتيم، 11فاتورات املال الا جتاوزت قيمتها : فقق  هدافها

 لس األطبال و طبال األسنان والصيادلة، جلنة ملاربة : باملستشفى وخنص بالذكرعدم تفعيل هيئات التدبق اخلاهتة -
 .التعفنات املكتسبة باملستشفى،  لس املمرضني واملمرضات

 غياب للجنة تدبق املركب اجلراحي،-

 .نقص يف عدد األطر الطبية والشبه الطبية، ت يستجيب حلاجيات ساكنة اجلهة -

 ...ممرضني خمتصني يف التخدير يقومون مبهام إدارية  3بشرية و مثال هلن سول تدبق للموارد ال -

  نواع فقط  2حصر عدد التحليالت الطبية يف  -

 مركز القصور الكلوي ت يستجيب للمعايق املوضوعة من طرف وزارة الصحة، -

مستمر، و هذا ما يؤدي إأ نشوب تئحة اتنتيار بالنسبة للمرضى الراغبني يف القيام بعمليات جراحية يف ازدياد  -
نزاعات بني املواطنني واألطر الطبية ومتابعات قضائية لبعحل العاملني باملستشفى، يف الوقا الذي تقوم فيه اإلدارة 

 بدور املتفر ، كما متكن بعحل املرضى من العال  دون انتيار دورهم،

 تبطة بأجهزة التكييف،جل غرف املرضى و مكاتب األطر الطبية والشبه الطبية غق مر  -

غياب لربوتوكسيد اآلزوت يف مجيع قاعات املركب اجلراحي، باإلضافة إأ األعطاب الا يعرفها األوكسجني، ونيام  -
 التنفس، نقص يف خدمات التعقيم،

 غياب ملصدر األوكسجني احلائطي يف املركب اجلراحي اخلا  باألهن واحلنجرة واألنف و مراض العيون -

 ق يف التجهيزات اخلاهتة بالعمليات اجلراحية جبميع األقسام نقص كب -

 نقص يف تنييم الدورات التكوينية، وحىت إن نيما هذ  الدورات فإن اتستفادة منها تتم بطريقة غق دميوقراطية  -

 غياب التحفيزات  -

 :العاملة  ي مجال الصحةجمعيات المجتمع المدني  -ب

ان بين مالل خريبكة عدة لقالات مع مجيات ا تمع املدين املهتمة بالصحة عقدت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنس
 – تكافل ملرضى دال السكري ببين مالل ومجعية ملاربة السيدا فرع بين مالل –مجعية مساندة :ويتعلق األمر ب 

 .املركز املغري حلقوق اإلنسان –املرهتد املغري للسجون و 
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 :يف النقط التالية و ميكن  ن  مل خالهتات اللقالات 

 نقص األدوية باملستشفى اجلهوي

 وضعف اخلدمات

 غياب التنسيق بني خمتلف املصاح 

 غياب التواهتل بني املواطنني واإلدارة

 غياب  طبال السكري باجلهة علما  ن اجلهة تعرف زيادة كبقة يف عدد مرضى السكري

 غياب الشراكات بني مصاح وزارة الصحة واجلمعيات باجلهة

 غياب الدعم من طرف اجلهات املنتخبة

 معاناة األ خا  املرضى بالسيدا من الوهتم والتمييز داخل املستشفى

 ...(اإلداريون-املمرضون و املمرضات-األطبال)نقص يف املوارد البشرية 

 ارتفاع نسبة وفيات األطفال واألمهات باجلهة

 غياب التواهتل الداخلي بني األطر الطبية واإلدارية

 غياب السرية يف ملفات املرضى بالسيدا واملعروضة  مام احملاكم والسجون

 غياب التكوين املستمر

 غياب احلكامة يف تدبق الصفقات العمومية

 :وسائل اإلعالم -ج

عقدت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان لقالات مع ممثلي وسائل اإلعالم الورقية واإللك ونية باعتبارها كثقا ما تتطرق 
 .ضوع وتتابع عرب هتفحالا بعحل جوانبه كما  هنا ما تتلقى  كايات من مرتفقني بغرض نشرها للمو 

- هتوت األطلس –املسار الصحفي :و من املنابر الا التقتها اللجنة   

 beni-mellal.info – libération – l’opinion –  رسالة األمة  –يالل  لة تادت  ز  –العلم– 
 .جريدة األخبار   –جريدة املنعطف  –سال جريدة امل – ةملفات تادل

 :وقد متخضا عن هذ  اللقالات عن تقدمي  موعة من املالحيات ندرجها كما يلي
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 ضعف اخلدمات باملستشفى اجلهوي بين مالل،

 التأكيد على تدين اخلدمات بقسم الوتدة وقسم املستعجالت،

 ،(املستوهتفات)ل غياب اخلدمات باملستشفيات اإلقليمية ومستشفيات األحيا

 غياب التخصصات يف املستشفيات اإلقليمية،

 اسفزازات املواطنني وابتزازهم من طرف بعحل املمرضني وبعحل األطبال،

 غياب األمن،

 ناهرة التحر  اجلنسي بالنسال املريضات،

 تفشي ناهرة الر وة بشكل كبق مقابل الشواهد الطبية،

جهات اململكة، وجهة تادلة  زيالل تعرف خصاهتا كبقا يف خمتلف سول توزيع األطبال املتخرجني وطنيا على 
 التخصصات،

 غياب احلماية القانونية للممرضني واألطبال،

 غياب احلكامة يف تدبق الصفقات العمومية،

 :من خالل المعاينة المباشرة للفريق الزائر (4

 :العرض الصحي -أ

 :البنيات .1

واملرافق التابعة للمستشفى هي على العموم حبالة ت بأ  هبا، كما يف ما خيص حالة البنايات، فإن خمتلف املصاح 
وتبدو نتائه املعاينة هبذا اخلصو  متطابقة إأ حد ما مع . متا معاينة وجود   غال هتيانة وتوسيع ببعحل املرافق

إت  ن . ة كل سنةاملعطيات الا  دلا هبا اإلدارة من خالل اتستمارة حيث تشق إأ انه يتم إعادة طالل اجلدران مر 
 .طالل ممرات مصلحة اجلراحة مل يتم جتديد  منذ مدة كما يبدو من خالل املعاينة

ويف ما خيص غرفة املويت فهي تستقبل مجيع موتى اجلهة ،و يشتغل هبا ثالثة مونفني فقط ،يف غرفة طالؤها قدمي،كما 
نه من األفضل  ن يتم بنال مستودع للموتى يكون تابعا و قد  فاد العاملون هبا  .  هنا ت تتوفر على  جهزة تربيد جيدة

 .للبلدية
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و ادا كان من املالح  مراعاة خصوهتية األ خا  املعاقني بتوفر املؤسسة على ولوجيات، إت  هنا ت تراعى فيما 
 .الا فتا  إأ مواهتفات خاهتة ( WC)خيص املرافق الصحية 

للمونفني فإنه ت تراعى ( WC) هزة بأفر ة ومرافق هتحية ورغم ان املؤسسة تتوفر على قاعات للمداومة 
هلن انه يف كل من مصلحة املستعجالت واملصلحة البيوطبية توجد قاعة واحدة مش كة . خصوهتية النسال املونفات

 .بني الذكور واإلنا  بكل منهما

هبا، الشيل الذي سيعقد عملها يف  واملالح   ن املصلحة البيوطبية هتغقة املساحة، باملقارنة مع األدوار املنوطة
املستقبل خاهتة بعد تضاعف الطلب نتيجة نيام املساعدة الطبية وهو ما  كد  األطر العاملة باملصلحة وكذا باقي 

 .الفاعلني

كما متا معاينة وجود مصعد مشغل، وهو األمر الذي تؤكد  اتستمارة، إت انه متا اإل ارة من مصادر خمتلفة  ن 
يكون معطال يف غالبية األحيان مما يضطر معه مرافقو املريحل إأ صله على األكتاف لتعذر صله على  هلن املصعد

 .السرير فوق الدر 

كما لوح  غياب التدفئة بقاعات املرضى السريريني واستعمال قنينات األوكسجني عوض الربط الدائم مما قد يتناىف 
 .مع  روط السالمة

فر على  بكة معلوماتية داخلية، وقد تأكد من خالل الشهادات املستقاة من خمتلف واملركز اتستشفائي ت يتو 
املصاح  عيتها يف  فيف اتكتياظ و فيف عبل بعحل املهام اإلدارية وتعزيز التواهتل الداخلي وضبط ملفات 

 .املرضى

 :التجهيزات .1

يزات الطبية يف خمتلف املصاح، لكن مصلحة يتوفر املركز اتستشفائي اجلهوي، على احلد األدح املطلوب من التجه
ويهم  وهي تعرف خصاهتا واضحا من التجهيزات  كدته مجيع املصادر. األ عة ف هبا معاينة معدات متقادمة

 .اخلصا  جهاز السكانق وجهاز التصوير بالرنني املغناطيسي، و جهزة الفحص باأل عة و جهزة الفحص بالصد 

و قد  ددت غالبية املصادر على (. طاولة و ميزان خا  لدطفال)يزات املتوفرة بسيطة  ما مبصلحة الوتدة فالتجه
 .ضرورة التأهيل املادي لقسم الوتدة وكذا قسم املستعجالت

 .كما  ن سيارات اإلسعاف املتوفرة قليلة باملقارنة مع حجم وهتنف املؤسسة إه تتوفر على سياريت إسعاف فقط

 :األطر الطبية والشبه طبية .2
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جتمع  غلبية املصادر املعتمدة على سول توزيع األطبال املتخرجني وطنيا على جهات اململكة، و تعترب جهة تادلة 
 . زيالل الا ينتمي إليها املستشفى اجلهوي لبين مالل من اجلهات املتضررة من هلن

 .ريةاإلدا  والشبه الطبية   ونقص يف املوارد البشرية سوال منها الطبية  ونسجل وجود

  2ممرض  ذير، و  2.مولدات، و  1.ممرضا، و  21املؤسسة يف حاجة إأ   نفإدارة املستشفى اجلهوي تشق إأ 
تقنيي   عة، باإلضافة إأ اخلصا  من األطبال العامني الذي يبلغ  ربعة واألطبال املختصني يف كل من األ عة 

 . والتصوير الطيب

هذا اخلصا ، وتضيف إليه اخلصا  املسجل يف كل من  -دارة املستشفى إضافة إأ إ -وتؤكد باقي املصادر 
مصاح اجلراحة واملستعجالت وغياب  طبال السكري باجلهة علما  هنا تعرف انتشارا كبقا يف عدد مرضى السكري 

 .وكذا النقص يف  صص القلب و الشرايني

 :جودة الخدمات والمرا ق -ب

 :ا ستقبال و التواصل (1
يع احلاتت الوافدة من األقاليم املكونة للجهة، و كذا بعحل احلاتت الا تتوافد من األقاليم يتم استقبال مج

ا اورة ،مع إلزام مجيع املرضى بأدال الواجبات املالية من  جل اتستفادة من اخلدمات مع إعفال حلاملي 
 .و كذا هوي ا انية  RAMEDبطاقة نيام املساعدة الطبية 

الات مع مجعيات ا تمع املدين املعاينة املبا رة للفريق الزائر و من خالل خالهتات اللقلكن من خالل 
 :النقابات الصحية و كذا وسائل اإلعالم ميكن تسجيل املالحيات التالية و 
رغم العدد اهلائل من الوافدين  وجود مونفة واحدة مكلفة باستقبال املرتفقني داخل مكتب اإلر ادات -
 الوافدات،و 
 غياب فضال رحب خا  باملرتفقني، يتوفر على جتهيزات مناسبة  -
غياب  -و عددهم كبق    مشكل التواهتل بني األطر الطبية و املواطنني الناطقني باللغة األمازيغية  -

 La filière،و عدم اح ام تسلسل  العال  RAMEDالتحسيس بطريقة استعمال املواطنني لبطاقة 
de soin، 

 . م  للمواعيد  احملددة للزيارة املخصصة للزوارعدم  اح ا -
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 :النظا ة
تعترب النيافة مؤ را مهما من مؤ رات اجلودة داخل املرافق العمومية، ،فيما خيص تدبق هذ  اخلدمة داخل املستشفى 

ا هودات اجلهوي ببين مالل ،فقد ف تفويتها إأ القطاع اخلا  لتدبق  وفق دف  فمالت ملدد سلفا ، لكن رغم 
 :املبذولة فإنه ميكن تسجيل  موعة املالحيات   

 ما املرافق .نيافة الغرف و املمرات عادية جدا ،  ما التهوية فبعحل القاعات نوافذها مغلقة ولويتها ناقصة   -
 الصحية فعددها قليل  وفتا  لنيافة  و جتهيزات  كثر،

 مما يدفع عائالت املرضى إأ توفق خاهتة ملرضاهم ،بعحل األغطية تنبعث منها روائ  نثنة و كريهة ، -
 ....(الصراهتق،)انتشار بعحل  نواع احلشرات املضرة بصحة املرضى  -
 طالل املمرات و القاعات  مل يتم جتديد  منذ مدة طويلة، -
 ذمرمية قرب النواف...(  علب ياغورت فارغة ، كيا )  زبال  كثقة  -

 ،كما  هنا ت تتوفر على  جهزة التربيد اجليدة،غرفة املوتى طالؤها قدمي ، و تنبعث منها رائحة نتنة و كريهة  -
عدم توفق مواد النيافة و التنييف داخل املرافق الصحية حيث تتكلف  سر املرضى بتوفق هذ  املستلزمات -
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 :التغذية  (1
الربنامه على الرغم من  تفويا تدبق قطاع التغذية للقطاع اخلا  ،وإ راف إخصائية يف احلمية و التغذية ،على وضع 

 :إت  ن هنا   موعة املالحيات يف هذا ا ال و يتعلق األمر بة .اليومي لإلطعام 
 سول تغذية املرضى حيث يتم تقدمي وجبات غق متوازنة و غق متكاملة  -   
 عدم اح ام احلمية الغذائية لكل مريحل  -   
 األغذية ، نقص يف الوجبات املقدمة مما يدفع  سر  املرضى إأ توفق -   
 درعا 1,21.ضعف التكلفة املخصصة للتغذية لكل مريحل يف اليوم حيث ت تتعد   -

  :معالجة النفايات الطبية (3
النفايات الطبية تشمل كل املخلفات الناجتة عن األنشطة املتعلقة بالتشخيص ،و املتابعة و املعاجلة الوقائية و اتستشفائية 

النفايات الناجتة عن  نشطة املستشفيات العمومية و املصحات و مؤسسات البحث يف  ال الطب البشري و كذا مجيع 
 .العلمي و خمتربات التحليالت 

فازات كما  ن هذ  النفايات فتوي على مواد خطرة من  أهنا التسبب يف يف  موعة من   كال العدو  ،من قبيل الق
إفرازات الشفرات ، و كذا بقايا األعضال و ،مثل اإلبر و احملاقن ،و ،و األدوات احلادة و القاطعة و  نابيب التغذية الوريدية

 .اجلسم
 .من هنا يتبني مد  خطورة النفايات الطبية و ضرورة عدم التعامل معها كالنفايات املنزلية

 ما بالنسبة للمستشفى اجلهوي لبين مالل،و بالرغم من ا هودات الا يقوم هبا العاملون داخل املؤسسة من فرز للنفايات 
لكن عدم التوفر على يلة حلرق املنتوجات و النفايات الطبية، يشكل ت ملالة لديدا يتعد  الصحة العامة ليطال املنيومة 

 البيئية 

 :الشراكات والتاوينات (4

سجل الفريق الزائر  موعة من املالحيات استقاها من خالل  تقنية ا موعة البؤرية مع األطر الطبية و كذا مع        
 :ممثلي اجلمعيات و النقابات و وسائل اإلعالم ندرجها كما يلي 
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 هذا القطاع و املنيمة من عدم اتستفادة من الدورات التكوينية  يف مجيع ا اتت املرتبطة بالصحة  و بتدبق -        
 و احملسوبية طرف وزارة الصحة  بطريقة  لو من الزبونية

عدم تنييم دورات تكوينية من طرف املندوبية اجلهوية للصحة يف إطار التكوين املستمر حىت يتسىن لدطر الطبية مسايرة 
 املستجدات الا يعرفها ا ال الصحي ،

 لني يف  ال الصحة ،و خصوهتا مجعيات ا تمع املدين ،انعدام الشراكات مع خمتلف املتدخ

 :صحة األم والطفل   -ج        
يعترب املركز اتستشفائي اجلهوي ببين مالل ،قبلة جلميع املرضى الوافدين من نفس املدينة ومن مجيع املستشفيات      

تعرف اكتياظ كبقا يفوق طاقتها اتستيعابية وت تشذ عن هلن مصلحة الوتدة  الا . واملراكز الصحية التابعة للجهة
 .هذ  األخقة  كدت  هنا منكبة على توسيع املصلحة . حسب اإلدارة

وتتوفر هذ  . وقد سجل الفريق الزائر  وجود إعالن خا  مبجانية الوتدة و العمليات القيصرية مبصلحة الوتدة       
 .يتمكن منها النسال احلوامل  انا حسب إدارة املستشفىاألخقة على هتيدلية مزودة بأدوية ولوازم الوضع 

، واملالح   ن نيافة الغرف و املمرات (طاولة وميزان لدطفال)إت  ن قاعة الفحص تتوفر على جتهيزات بسيطة     
قليل وفتا   باإلضافة إأ  ن املرافق الصحية عددها. عادية،  ما التهوية فبعحل القاعات نوافذها مغلقة ولويتها ناقصة، 

 .لنيافة وجتهيزات  كثر

 طبال اختصاهتيني و طبيب يف إجازة طويلة األمد وهذا العدد من األطر ت يكفي  3مولدة و  2.يعمل باملصلحة    
وتدة يف اليوم الواحد،  31حيث يصل معدل الوتدات إأ  -حسب إفادة اإلدارة  –لتقدمي اخلدمات الطبية للوافدات 

وتدة سنويا من  مهات  61.إسقاطا يف الشهر، و 21.وتدة قيصرية  سبوعيا، و .1عية  سبوعيا، ووتدة طبي 1.1و
 .عازبات

 .سنويا .32سنويا، يف حني يبلغ معدل الوفيات لد  الرضع واملواليد  1يبلغ معدل الوفيات لد  األمهات 

كباقي األمهات، إت  هنن   -حسب اإلدارة–حاتت  سبوعيا ألمهات عازبات يعاملن  2إأ  3تستقبل املصلحة من 
 ضعن إلجرالات مسطرية خاهتة بعد الوتدة  تلف عن باقي األمهات، حيث تقوم إدارة املستشفى بإخبار الضابطة 
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ل امللن رفقة املولود بعد ثالثة  يام وهي مدة تكون فيها ويتم تقدمي تلن احلاتت  مام السيد وكي. القضائية بوضعيتهن
 .األم العازبة يف حالة هتحية ونفسية غق مالئمة  

 :السجناء -د 

سجينا  هريا، اضون حسب إدارة املؤسسة بنفس العناية الصحية والرعاية  11تستقبل املؤسسة  اتستشفائية حوا  
 .دمات مبختلف املصاحالطبية كباقي املرضى ويستفيدون من نفس اخل

إت  ن هذ  .  صص هلم قاعة خاهتة هبم، كما ت يتم تسجيلهم بسجل خا   نه تلكن بعد املعاينة املبا رة يتبني 
الفئة من املرضى  ضع حلراسة  منية مستمرة يف حالة اتستشفال إأ حني اخلرو  من املستشفى، كما  نه يتم التعامل مع 

 .هتم و التمييزهذ  الفئة بنوع من الو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 مالل لبني الجهوي بالمستشفى الصحية الخدمات واقع حول موضوعاتي تقرير 29 

 

 

VI - عامة  مالحظات: 

 
إن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل خريبكة و من خالل املعاينات املبا رة للفريق املكلف بالزيارة ،و من خالل 

إه تثمن خالهتات اللقالات املنيمة مع النقابات الصحية و اإلعالم  ومجعيات ا تمع املدين املهتمة بالصحة  و 
ا هودات الا تقوم هبا إدارة مستشفى بين مالل اجلهوي، فأهنا تسجيل  موعة من املالحيات مرتبطة باحلق يف الصحة 

 :و الولو  إأ العال  ندرجها كما يلي 

 
املواطنني و األطر قلة املوارد البشرية داخل املستشفى اجلهوي مما يساهم يف اتكتياظ  و بالتا  يؤجه العالقة بني  - .

 .الطبية 

ضعف احلماية األمنية  لدطر الطبية و اإلدارية العاملة باملستشفى و خصوهتا مصلحة املستعجالت  - 1
 حيث ف تسجيل اعتدالات متعددة ،مما ت يوفر اجلو املالئم لال تغال،

م و التمييز بني املرضى يف الوهتعدم اعتماد املقاربة احلقوقية يف التعامل مع املرضى و يتجلى هلن  -3
و مرضى السكري و كذا املرضى من ( السيدا)خصوهتا املتعايشني مع مرض دال فقدان املناعة املكتسبة و 

 السجنال،

جتهيزات متواضعة و  خر  معطلة ت ترقى إأ مستو  توفق جودة اخلدمات املقدمة ،و ت تتناسب  -2 
 اطراديا مع عدد مرتفقي املستشفى اجلهوي لبين مالل، 

 غياب ففيزات للعاملني و العامالت داخل املستشفى اجلهوي ، -2

و الشبه الطبية و اإلدارية ،ملا هلذا التكوين  غياب برنامه متكامل للتكوين املستمر لفائدة األطر الطبية -6
 من  عية يف فسني جودة خدمات املستشفى اجلهوي، 

 غياب  ية مساعة  و إ را  جلمعيات ا تمع املدين ،سوال يف العمليات التحسيسية   و يف تدبق الشأن الصحي، - 9

وي لبين مالل و هو ما ت يتما ى مع توجهات وزارة ارتفاع ملعدل وفيات األطفال الرضع و املواليد باملستشفى اجله -1
 الصحة فيما خيص هتحة األم و الطفل
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عدم اح ام  للمواعيد  احملددة للزيارة املخصصة للعائالت ،حيث ف تسجيل توافد عدد كبق من الزوار ملختلف  -1
ت نته عنها يف  ن هلن مشاحناستشفى و كذا ممراته الداخلية مما ينته عاألقسام مع مالحية اكتياظ دائم بباب امل

 .كثق من األحيان عنف و  كايات و حىت ملفات  مام احملكمة 

كسجني الدائم ،حيث يتم استعمال قنينات األوكسجني ،مما يعرض حياة و عدم ربط  قاعات املرضى السريريني باأل -1.
 .املرضى للخطر 

 مستودع األموات،غياب الشروط الدنيا الالزم توفرها داخل   -..

 :فيما خيص اخلريطة الصحية     

 .عدم اح ام التسلسل العالجي  -

 و التوجيه للمرتفقني  اإلر ادضعف  -

ضعف التواهتل بني خمتلف فئات العاملني باملستشفى تنعدام منهه  و نيام للتواهتل الداخلي و انعدام  -
 .اللقالات الداخلية 

 : نقص على مستويات  -

  التغذية 

  النيافة 

  الطبيةمعاجلة النفايات.  
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VII - توصيات: 

إن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل خريبكة،و بنالا على املرجعيات و اإلطار املعياري املذكور 
 . عال  و على العمل امليداين الذي قاما به،و اللقالات الا مجعتها باألطراف هات الصلة

ملورية احلق يف الصحة و دور كل املؤسسات و الفاعلني و  عية و إه تستحضر  عية قطاع الصحة و 
 ،من موقعه و مسؤوليته فاعل مساعة كل

 : إن اللجنة الجهوية توصي ب

  مؤسسةةةةةات،منتخبني،إعالم، تمع )تةةةةةدخل كةةةةةل الفةةةةةاعلني مؤسسةةةةةاتيني و غةةةةةق مؤسسةةةةةاتينيضةةةةةرورة و اسةةةةةتعجالية
 للنهوض بالواقع الصحي باجلهة .(..مدين

  الفةةاعلني اجلهةةةويني إلحةةدا  كليةةةة الطةةب باجلهةةةة مةةن  جةةل سةةةد اخلصةةا  الكبةةةق مةةن األطةةةر الطبيةةة و رفةةةع ترافةةع
 مستو  املتوفر منها

 ل  عية دور اإلعالم و ا تمع املدين يف التحسيس خاهتة بالنسبة: 
 ضرورة اح ام التسلسل العالجي-
 سول فهم هذا النيام من طرف كثق من املرتفقنيها قالتعريف بنيام راميد لتجاوز حاتت اتحتقان الا خيل-
 . ليق املمارسة يف قطاع الصحة ملليا و مناهضة كل املمارسات اخلارجة عن القانون-
  ضرورة التواهتةل بةني اإلدارة الصةحية و خمتلةف العةاملني بالقطةاع و بةني هةؤتل و مكونةات ا تمةع املةدين و خاهتةة

و إ ةةراكها عةةرب تنيةةيم لقةةالات  ...(دال السيدا،السةةكري،األمهات العازبةةات، ملاربةةة)اجلمعيةةات العاملةةة يف ا ةةال
 .و راكات

 ،توفق الدعم العمومي للجمعيات العاملة يف القطاع 
 ،تبين املقاربة احلقوقية يف التعامل مع خمتلف املرتفقني و املرتفقات بدون وهتم  و متييز 

 ات العمومية الا  ص قطاع الصحة باجلهة،اعتماد الشفافية و احلكامة اجليدة يف تدبق الصفق 

 ،تأهيل املستشفيات اإلقليمية و املستوهتفات لتخفيف اتكتياظ باملستشفى اجلهوي 
 ،تأهيل مؤسسات العالجات الصحية األساسية بالعامل القروي من حيث التجهيزات 
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 تعزيز التدبق املعلومايت للمستشفى، خاهتة وضع  بكة معلوماتية داخلية. 
  مراعةةاة اخلصةةا  علةةى مسةةتو  اجلهةةة عنةةد تعيةةني األطبةةال اجلةةدد خاهتةةة، وبةةاقي املةةونفني بقطةةاع الصةةحة بشةةكل

 عام،
 واألطر هات عالقة بصحة األم والطفل، ةخاهت ،عالقة باخلدمات الصحية األساسيةتعزيز املوارد البشرية هات ال 
 ،توفق األمن داخل املرافق الصحية صاية لدطر و املرتفقني 

 - لس األطبال و طبال األسنان والصيادلة، جلنة : تفعيل هيئات التدبق اخلاهتة باملستشفى وخنص بالذكر 
 .ملاربة التعفنات املكتسبة باملستشفى،  لس املمرضني واملمرضات

  جلنة تدبق املركب اجلراحي، إحدا 

 ق هتةةةحية مراعةةةاة خصوهتةةةيات املةةةر ة علةةةى مسةةةتو  البنةةةالات بتخصةةةيص قاعةةةات اسةةة احة ومرافةةة(WC ) خاهتةةةة
 .بالنسال

  و النير يف تدبق هذا املرفق من طرف ا لس توفر على جتهيزات مناسبة ،يللموتى مستودع التسريع ببنال
 .البلدي

 صاية للصحة العامة و سالمة البيئة رق املنتوجات و النفايات الطبيةيلة حل توفق 

 للمستجدات  ة كافة األطرالتكوين املستمر قصد مواكب ن وتأهيل املوارد البشرية و هلن بوضع برنامه للتكوي
 الا يعرفها احلقل الصحي،

    الشروط الذاتية املادية و البشرية إل اح توفقRAMED ملليا. 

 

 

 

 

 


