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 التقديم العام لمھمة الصحة

  :ةالمھم استراتيجيةتقديم  .1

قصد المساعدة على حصول تطور منسجم لطاقاتھم السكان  على صحة صحةالة تسھر مھم

البدنية و الذھنية و إيجاد المالئمة بينھا و بين المحيط الطبيعي والبيئة االجتماعية للبالد وذلك 

 بمقاومة كل أسباب تدھور سالمتھم الجسدية أو الفكرية مما قد يصيبھم فرادى أو جماعيا

ذو جودة كما تعمل على تقريب الخدمات الصحية  بتوفير خدمات صحية لجميع فئات المجتمعو

  .بما يمكن من المحافظة على سالمتھم الصحية" لفائدتھم

العمومية و تسھر على وضعھا موضع التطبيق ولھذا الغرض فھي تعد للحكومة سياسة الصحة 

لسنة  1064أمر عدد ( وتراقب تنفيذھا في مجاالت الوقاية و العالج و التدريب على الحركة

  يتعلق بضبط مھمة وزارة الصحة ومشموالت أنظارھا). 1974

 :تشخيص واقع القطاع 

 النقاط اإليجابية:

النھوض بالوقاية والخدمات الصحية األساسية المنظومة الصحية التونسية على  ترتكز ♣

حيث انخرطت ، وتقريب الخدمات الصحية الكفاءاتعلى األمراض واألوبئة وتكوين للقضاء 

سعيا منھا  1978بالدنا في منظومة الرعاية الصحية األولية المنبثقة عن إجتماع ألما آتا سنة 

إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة العالجية منھا والوقائية ألكبر عدد ممكن من المواطنين 

  .أينما كانوا

بدعم وسائل ترصد  منظومة اليقظة الوبائية من نقاط قوة المنظومة الصحية التونسيةتعتبر كما 

  األمراض الجديدة واألوبئة وإحداث مؤسسات مختصة في المجال.

ُمؤّمل حافظت المنظومة الصحية في تونس على مؤشرات جيدة على غرار ة أخرى من جھ

  .4 ,75بلغ  الذيدة الوالالحياة عند 

 توزيع جغرافي يغطي كامل تراب الجمھورية. ♣

 تنوع المنظومة الصحية عبر ثالث خطوط متكاملة إلسداء الخدمات. ♣

  الكفاءة العالية لمختلف أسالك اإلطارات الصحية. ♣
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 الفرص:

نة  م س ق  2021ت ي أف حة ف ة للص ة الوطني ى السياس ادقة عل ي  ،2030المص دتوالت  أع

ات  ن منظم اع م ي القط دخلين ف ف المت اركة مختل ي بمش وار المجتمع ار الح ي إط ف

ع  ين والمجتم ن المھني ين ع ة وممثل دني.وطني قو الم ذا  انبث ن ھ اع وار اإلمض ى  ءالح عل

  الميثاق الوطني إلصالح المنظومة الصحية. 

اس  ى أس حة عل ي الص ق ف دأ الح ريس مب ن تك حة م ة للص ة الوطني تمكن السياس وس

ل  ة الفص تور (خاص ع الدس جام م ي انس ة و ف ونس  38العدال ة لت دات الدولي ه ) والتعھ من

ة  داف التنمي ا أھ ة منھ تدامةخاص ث: " المس دف الثال اهالھ دة والرف حة الجي ي "الص  والت

  تمثل دعامة أساسية للنھوض بالصحة.

 ديات:التح

حية و - ة الص اك المنظوم ي إنھ اھم ف ذي س ا ال ة كورون ريع لجائح ي الس اق التفش إرھ

ع  م الترفي ة رغ فيات العمومي يالمستش اش  ف ّرة اإلنع يأس زّودة  وف ّرة الم دد األس ع

  .بأجھزة تنفس صناعية

رى - ى أخ نة إل ن س حة م ة الص اع كلف افية  ارتف ويالت إض اد تم تدعي إيج ا يس و م وھ

  وبصفة مستدامة.

ة - والت الديمغرافي نين التح بة المس اع نس ارھم : ارتف وق أعم ذين تف نة 60ال ن  س م

نة  5.5% ى   1966س نة % 11.7إل ى  2014س ول إل ع الوص ن المتوق نة  %19وم س

2030. 

ول  - ائي:التح بب الوب راض  تس ب األم راض القل ارية ( أم ر الس رايين،غي  والش

راض  رطانية،األم كري، الس والي ...) الس ن80ح بة  % م توعب نس ات و تس الوفي

  كبيرة من ميزانية مھمة الصحة وذلك للمداواة فقط.

ق  - رتحقي حية  أكث دمات الص وفير الخ ي ت ة ف رض عدال ي ع اوت ف ن التف التقليص م ب

 .االجتماعيةالخدمات الصحية بين مختلف الجھات والفئات 

ف  - ية لمختل ة األساس ة األنظم الكمراجع ا  األس اءات (داخلي رة الكف ادي ھج لتف

 وخارجيا) والمحافظة على مرجعية القطاع العمومي. 

ة  - حة لمواكب وزارة الص ي ل ك الھيكل ي ذل ا ف حي بم يم الص ي التنظ ر ف ادة النظ إع

 التطورات و المستجداة .
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  نقاط الضعف

 ل ة التموي حية  :منظوم ة الص عف المنظوم اط ض رز نق ن أب ل م ة التموي د منظوم تع

 العمومية حيث يتم تمويل الصحة وفق ثالث مصادر:

  ة ة الدول حة منح م الص ندوق دع ك ص ي ذل ا ق ة بم بة ( العمومي ل نس ن % 75.0تمث م

وارد  ة الم ا) جمل ى % 78.2منھ أجير وتبق اداتللت ة  االعتم ر كافي ة غي ة للتنمي المخصص

  المشاريع التي من شانھا تحسين جودة الخدمات بصفة ملحوظة.النجاز 

  واطنين اھمة الم بة ( مس ل نس وارد %7.1تمث ة الم ن جمل فة  )م ا بص تم تحيينھ م ي ول

  بعيدة عن الكلفة الحقيقية للخدمات المسداة.تقترب من تضخم األسعار وبالتالي تبقى 

  ى امين عل وطني للت ندوق ال اھمة الص رض مس بة (الم ل نس ن %20تمث ة  م جمل

وارد) حية  الم ل الص تحقات الھياك ديد مس ألة تس ى مس ةوتبق فة منتظم ال  بص ي اآلج وف

 المحددة أھم اإلشكاليات المطروحة.

  را ة نظ حية العمومي ل الص ي الھياك وب ف توى المطل ة بالمس وفر األدوي دم ت ع

  للغرض بھذه الھياكل. لمحدودية الميزانيات المخصصةبالخصوص 

 وارد نق ريةص الم اص البش ب االختص توى ط ى مس ة عل ة  خاص ا وأن مھم علم

وان  ارة بعن ط ق ى خط ل عل م تتحص حة ل دابياالص دة  تاالنت نوات عدي ذ س افةمن  باإلض

  إلى عدم تعويض المغادرات وخاصة المتقاعدين.

 حية دمات الص ع الخ تالل توزي حية  اخ ة الص فت األزم ث كش ة ، حي ة بجائح المرتبط

   .مختلف الجھاتتفاوتا ھاما بين كورونا 

 ة فيات الجھوي حة والمستش ة للص ات العمومي ل المؤسس ة  تحم أجيركلف ى  ت ة عل العمل

ا الذاتي اب مواردھ ا  ةحس ل مم ذه الھياك ة ھ اقم مديوني ؤثر ويف لباي ة  س ى نوعي عل

 المسداة.الخدمات 
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  :االستراتيجيةالتوجھات *

  لمھمة الصحة في: االستراتيجيةتتمثل أھم التوجھات 

  الوقايةتدعيم: 

  .التوقي من مزيد انتشار الجوائح واألوبئة -

 مزيد دعممن خالل  19وفي ھذا اإلطار تتواصل جھود مھمة الصحة في مقاومة جائحة كوفيد 

وإرساء القدرات الكفيلة بمواجھة مخاطر األمراض الجديدة ، الوبائية واليقظة منظومة التلقيح

الترّصد على الصعيد المحلّي والجھوي  واألوبئة المستجدة وتأمين استمرارية أنشطة

تكثيف الجھود لضمان السالمة الصحّية للمواد المستعملة عند اإلنسان ونوعية و والمركزي،

الھواء والمحيط بصفة عامة، وتوعية المواطنين بخصوص الوقاية من األمراض المنقولة عبر 

عدمة، مراقبة الصحة في المحالت المياه (توفير المياه الصالحة والتخلص السليم من المياه الم

  .األغذية والمطاعم ومتابعة متداولي المواد الغذائية...)

صحة األم والطفل تفاديا للوفيات وخاصة في الفترة  تعزيز اإلستراتيجية الوطنية في مجال -

المحيطة بالوالدة مع إقرار خطط عمل جھوية تستھدف الواليات التي ال زالت دون المعّدل 

 .(جندوبة، سليانة، القيروان، سيدي بوزيد وتطاوين)الوطني 

  الخدمات:تقريب وتحسين جودة  

 و تدعيم البرامج الوقائية.تعزيز خدمات الخط األول  -

 :الخدمات الصحية من خاللالحّد من الّتفاوت الجھوي في عرض  -

ص  -  وير حص ة وتط اطق ذات األولوي اص بالمن ب االختص م ط امج دع لة برن مواص

 .بإرساء منظومة شراكة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجھويةاالستمرار 

  انجاز بعض المستشفيات متعددة االختصاصات والجھوية بالجھات الداخلية.   -

  مواصلة تأھيل األقسام االستعجالية. -

  التمويل:مراجعة منظومة وھيكلة  

   ى امين عل وطني للت ندوق ال ع الص ة م ل المبرم ة التموي ين اتفاقي ى تحي ل عل العم

 في تسديد مستحقات الھياكل الصحية. مالمرض على مستوى كلفة الخدمات واالنتظا

   منظومة االستخالص لتنمية المواردتأھيل. 

  ي اعتمادات صندوق دعم الصحة العمومية.فالترفيع 
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  ة ة مھم ي ميزاني ع ف حة إلالترفي ة  %8 ىالص ة الدول ن ميزاني داءم نة  ابت ن س م

2022. 

  ل أجير عملتحمي ة  ةت فيات الجھوي حة المستش ة للص ات العمومي ى والمؤسس عل

 .ميزانية الدولة

 اد ل اعتم ة  تحمي مة بميزاني أجير المرس تثمارات الت اع  االس م القط امج دع وان برن بعن

  الصحي العمومي على ميزانية التأجير طبقا لمقتضيات القانون األساسي للميزانية.

  :من خالل:الحوكمة  

 ـ :وذلك ب E-SANTEالتجديد واالستثمار في الصحة الرقمية 

o  تفعيل منظومة التصرف في المواعيد عن بعد بين المستشفيات الجھوية والجامعية. 

o  مخابر التحاليل وأقسام األشعة  بالمستشفيات.رقمنة 

o  رقمنة الملّف الطبي. 

o  برنامج التوزيع اآللي الفردي والمؤّمن لألدوية. وتوسيعتدعيم 

o  تأھيل البنية التحتية المعلوماتية مواصلة 

o   تعميم خدمة الفوترة اإللكترونية بين الھياكل العمومية للصحة والصندوق الوطني للتأمين
 على المرض.

  العمل على تدعيم البرامج الموجھة للمرأة بصفة خاصة ولبعض فئات المجتمع كاألطفال

 : ،...والمسنين
شطة وتحديد األن يتم تجسيم ھذا المحور االستراتيجي من خالل ضبط أھداف البرامج

  الضرورية لتحقيقھا وذلك بصفة مباشرة  أو غير مباشرة .

الصحة، تجدر اإلشارة إلى أن مقاربة المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات  مھمةبالنسبة ل

لبرنامج الرعاية الصحية األساسية  االستراتيجيةتجلى بوضوح من خالل التوجھات تالمجتمع 

  بالخصوص.

بمقتضى تم تكريسه مع التأكيد أن تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع في مجال الصحة 

  من الدستور الذي ينص على أن الصحة حق للجميع على قدم المساواة. 38الفصل 
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  :تقديم برامج المھمة -2

ثالث خطوط صحية تكامل تعكس منھا ثالث برامج خصوصية برامج  4تتضمن مھمة الصحة 

  وھي:، 1991لسنة  63عددالتنظيم الصحي  قانونبمقتضىمضبوطة 

 ذات صحية يضم ھياكل الخط األول التي تؤمن خدمات برنامج الرعاية الصحية األساسية: ♣

 .والعالجي والتثقيف الصحي  الوقائي الطابع

الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري الذي ينشط بالخصوص في مجاالت  إلىباإلضافة  

 الصحة اإلنجابية.

زيادة على  - : يضم ھياكل  الخط الثاني التي تؤمن االستشفائيةبرنامج الخدمات الصحية  ♣

 الطبية اإلسعافات  -واإلنعاش الطبي االستعجالية واإلسعافات التوليد وطب العام خدمات الطب

 النشاط وطبيعة متالئمة تشخيص ووسائلة استشفائي أسرة لديھا ويتوفر المتخصصة. والجراحية

 وحجمه.

: يضم ھياكل الخط الثالث التي تؤمن  الجامعية االستشفائيةبرنامج البحث والخدمات  ♣

الجامعي  دوما بع الجامعي التدريس في العالي وتساھم االختصاص ذات بالعالجات باألساس

 أشغال البحث العلمي.وكذلك 

 كما يشمل ھذا البرنامج ، بعض المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير اإلدارية .

  .المساندةبرنامج القيادة و  ♣
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  المھمة على المدى المتوسط: توإطار نفقاالميزانية  -3

  بيان تطور ميزانية المھمة  - أ
  

 جدول عدد 01
  2022توزيع ميزانية المھمة لسنة 

النفقة وطبيعةحسب البرامج   

 

1000 د

من ميزانية 
الدولة

20222 527 840266 37535 785420 00003 250 000

20212 177 771243 76048 469415 00002 885 000

نسبة التطور 
(2021/2022)

16,1%9,3%-26,2%1,2%0,0%12,7%

النسبة من 
ميزانية المھمة

77,8%8,2%1,1%12,9%0,0%100,0%

من ميزانية 
المھمة

2022331 74255 88517 555133 1900538 37216,6%

2021280 01050 66028 47995 5150454 66415,8%

%018,4%39,4%38,4-%10,3%18,5نسبة التطور 

20221 032 688124 98045170 96001 328 67340,9%

2021870 170111 8803 825109 89501 095 77038,0%

%021,3%55,6%98,8-%11,7%18,7نسبة التطور 

2022986 51865 4852 00591 75001 145 75835,3%

2021879 77663 9202 49570 94001 017 13135,3%

%012,6%29,3%19,6-%2,4%12,1نسبة التطور 

2022176 89220 02516 18024 1000237 1977,3%

2021147 81517 30013 670138 6500317 43511,0%

%25,3-0%82,6-%18,4%15,8%19,7نسبة التطور 

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

المھمة

البرامج

البرنامج 1: الرعاية الصحية االساسية

البرنامج 2 : الخدمات الصحية االستشفائية

البرنامج 3: البحث و الخدمات االستشفائية الجامعية

البرامج                                          االقسام
نفقات 
التسيير

نفقات التدخل
النسبة من 

الميزانية % 
المجموع نفقات التاجير اعتمادات الدفع

نفقات 
االستثمار

نفقات 
العمليات 
المالية
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 تفسير أھم التطورات التي طرأت على الميزانية:

اعتبار  دون(د م  3250.0 في حدود 2022تم ضبط مشروع ميزانية مھمة الصحة لسنة 

أي  2021قانون المالية لسنة مرسمة بم د  2885.0مقابل  العمومية) الموارد الذاتية للمؤسسات

  .12.7%م د تمثل نسبة  365.0  تقدر بـبزيادة 

 على النحو التالي : 2022لسنة بميزانية مھمة الصحة  رسمةتتوزع اإلعتمادات المو

 :م د  مقابل 2527.8ما قدره  2022تبلغ نفقات التأجير العمومي المقترحة لسنة  التأجير 

  .%16.1م د تمثل نسبة  350.1بزيادة  2021م د سنة   2177.7

 التأجير كما يلي: تفسرالزيادة المسجلة في مقترحات اعتمادات 

 ،م د 145.1الزيادة في األجور التي تقد بـ   -

 م د). 140.0بقسم االستثمار (حوالي  2021خطة مرسمة سنة  5215إدراج كلفة  -

 م د. 79.9تعديالت مختلفة : -

 م د مقابل  221.4ما قدره  2022المقترحة لسنة  وسائل المصالحتبلغ نفقات  :التسيير

 .%11.4م د تمثل نسبة  22.6بزيادة  2021م د سنة  198.8

  خاصةفي نفقات التسيير  تفسر الزيادة:  

  م د. 5.0 ـبالترفيع في مساھمة صندوق دعم الصحة العمومية ب  -

 .م د 21.6كلفة تسيير االحداثات الجديدة و التدعيم :   -

 :2021م د سنة  48.5مقابل  د م 35.8قدره ما  2022تبلغ نفقات التدخل لسنة  التدخل  

 .- % 26.2تمثل نسبة  )م د - 12.7 بتخفيض(

  بـ خاصة التدخلنفقات  يفسر تراجع:  

 تحميل جزء كبير من نفقات التدخل على حساب الموارد الذاتية للمؤسسات.  -

 :مقابل  د م 420.0حوالي  2022تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة بالنسبة لسنة  االستثمار 

 . %1.2تمثل نسبة م د  5.0،  بزيادة  تبلغ 2021سنة  م د 415.0

  تتضمن  2021لسنة  االستثمارأن ميزانية  عتبارابم د  105تبلغ الزيادة الحقيقية ما قدره
ميزانية  فإنوبذلك جير) أفي قسم الت 2022(تم ترسيمھا سنة م د 100.0 تبلغ نفقات تأجير
  م د. 315.0حوالي تقدر  ب  2021لسنة  االستثمار
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 توزيع ميزانية المھمة حسب البرامج واألنشطة  - ب

  02جدول عدد 

  )اعتمادات التعھد(حسب البرامج واألنشطة2022توزيع ميزانية المھمة لسنة 

  

1000 د

نسبة التطورتقديرات 2022ق م 2021البيان

%70254,7 664704 455البرنامج 1 : الرعاية الصحية األساسية

%44860,4 795511 318 النشاط 1 : العالجات االولية

%8654,3 86948 46النشاط 2 : الصحة اإلنجابية و التنظيم العائلي

%38960,4 000144 90النشاط 3 : الوقاية و التكفل باالمراض

%4137,5 415 0501 317 1البرنامج 2 : الخدمات الصحية االستشفائية

%4797,5 962784 729 النشاط 1 :  خدمات طب االختصاص

%9347,5 088630 587النشاط 2 : خدمات طبية عامة

%53812,5 236 9001 098 1البرنامج 3 : البحث و الخدمات االستشفائية  الجامعية  

%71612,7 44055 49 النشاط 1 : خدمات عالجية مختصة

%64912,7 9006 5 النشاط 2 : السالمة الصحية

%48912,7 680202 179 النشاط 3 : الخدمات االستشفائية الجامعية و البحث

%64539,1 6203 2 النشاط 4 : الرقابة البيئية للمنتجات

%22,7-555 8904 5 النشاط 5 :االستشفاء بالمياه (ديوان المياه المعدنية )

%6002,2 5004 4 النشاط 6 : االستشفاء بالمياه (المركب الصحي بجبل الوسط)

 : S-P  88312,7 870958 850 النشاط%

%28,1-547 285247 344البرنامج 9 : القيادة و المساندة

%37,3-758 688135 216 النشاط 1 :  القيادة و المساندة

%37,3-119 74763 100 النشاط 2 :  المساندة و التكوين األساسي والمستمر 

%8804,2 44510 10 النشاط3: المساعدة الفنية في اإلعالمية

%100153,5 45034 13 النشاط4:  الرقابة الغذائية

%69024,9 9553 2 النشاط5: التقييم و االعتماد

%20012,1 604 8993 215 3المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية للمؤسسات
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  03جدول عدد 
  )اعتمادات الدفع( حسب البرامج واألنشطة2022توزيع ميزانية المھمة لسنة  

  

1000 د

نسبة التطورتقديرات 2022ق م 2021البيان

%37218,4 664538 454البرنامج 1 : الرعاية الصحية األساسية

%78920,0 395367 306 النشاط 1 : العالجات االولية

%8654,3 86948 46النشاط 2 : الصحة اإلنجابية و التنظيم العائلي

%71820,0 400121 101النشاط 3 : الوقاية و التكفل باالمراض

%67321,3 328 7701 095 1البرنامج 2 : الخدمات الصحية االستشفائية

%67721,3 082693 572 النشاط 1 :  خدمات طب االختصاص

%99621,3 688634 523النشاط 2 : خدمات طبية عامة

%75812,6 145 1311 017 1البرنامج 3 : البحث و الخدمات االستشفائية  الجامعية  

%33712,8 84048 42 النشاط 1 : خدمات عالجية مختصة

%40612,8 4508 7 النشاط 2 : السالمة الصحية

%91512,8 620116 103 النشاط 3 : الخدمات االستشفائية الجامعية و البحث

%64539,1 6203 2 النشاط 4 : الرقابة البيئية للمنتجات

%22,7-555 8904 5 النشاط 5 :االستشفاء بالمياه (ديوان المياه المعدنية )

%6002,2 5004 4 النشاط 6 : االستشفاء بالمياه (المركب الصحي بجبل الوسط)

 : S-7  30012,8 211959 850 النشاط%

%25,3-197 435237 317البرنامج 9 : القيادة و المساندة

%35,1-651 588123 190 النشاط 1 :  القيادة و المساندة

%35,1-876 99764 99 النشاط 2 :  المساندة و التكوين األساسي والمستمر 

%8804,2 44510 10 النشاط3: المساعدة الفنية في اإلعالمية

%100153,5 45034 13 النشاط4:  الرقابة الغذائية

%69024,9 9553 2 النشاط5: التقييم و االعتماد

%00012,7 250 0003 885 2المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية للمؤسسات
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 :)2024-2022متوسط المدى ( تإطار النفقا-ت 

 حسب طبيعة النفقة )2024-2022متوسط المدى ( تإطار النفقا: 04 عددجدول 

  

  (اعتمادات الدفع) البرامجحسب ) 2024-2022متوسط المدى ( تإطار النفقا: 05جدول عدد 

 

1000 د

850 877 0003 434 0193 961 7712 177 0042 196 4912 730 2711 596 1التأجير العمومي

506246373666936900900الفصل 01,100

500 260 0003 834 2202 387 7312 868 9541 843 7931 496 6671 407 1الفصل 01,101

300 100318 392306 349284 471220 418270 818165 130الفصل01,102

150 00092 35391 27589 39719 44714 80312 9الفصل01,124

000 000206 118202 750199 80868 58766 47655 47الفصل01,125

395 136273 166260 760248 679198 833350 873194 127التسيير

353 01514 69414 53513 46110 576166 0117 7الفصل 02,201

600 763199 284187 445178 648141 655142 013139 112الفصل 02,224

442 35859 18858 78056 56946 60341 84947 8الفصل 02,225

550 00081 41077 46971 00148 90728 34747 32التدخل العمومي

500 0009 9879 5807 6647 5363 3658 5االفصول 03,300- 03,307

050 0007 8097 3106 2056 3854 29111الفصل 03,324

000 00030 61426 77921 9279 9869 59114 9الفصل 03,325

000 00035 00035 80035 20524 00010 09913 17الفصل 08,811

000 447 0001 447 8591 420 0001 966415 421266 112267 184نفقات التنمية

000 367 0001 367 5391 344 9001 966414 501266 112263 184على الموارد العامة للميزانية

000 00080 32080 920010076 03على موارد القروض الخارجية الموظفة

000 000120 000110 000100 77445 0016صندوق دعم الصحة العمومية

المجموع  دون اعتبار الموارد 
الذاتية للمؤسسات

1 940 6032 240 6522 858 4232 885 0004 801 4545 328 1365 799 795

تقديرات  2024تقديرات  2023تقديرات 2022ق م 2021 انجازات 2020انجازات 2019انجازات 2018مھمة الصحة

1000 د

776 419 7171 333 3721 664538 793454 144417 262358 314البرنامج 1: الرعاية الصحية األساسية

البرنامج 2: الخدمات الصحية 
االستشفائية

746 834862 4191 019 1361 095 7701 328 6731 945 4462 110 711

البرنامج 3: الخدمات الصحية 
االستشفائية الجامعية

700 443815 738982 8701 017 1311 145 7581 708 9051 916 111

196 068353 197340 435237 623317 352438 064204 179البرنامج 9: القيادة و  المساندة

المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية 
للمؤسسات

1 940 6032 240 6522 858 4232 885 0003 250 0005 328 1365 799 795

تقديرات  2024تقديرات  2023تقديرات 2022ق م 2021انجازات 2020انجازات 2019انجازات 2018البرامج
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  : الرعاية الصحية األساسية1البرنامج عدد 

  العام للصحةرئيس البرنامج: السيد فيصل بن صالح، المدير 

  2021": منذ أفريل البرنامجتاريخ توليه مھمة "رئيس. 
  

  :واستراتيجيتهتقديم البرنامج  -1

  البرنامج: استراتيجية تقديم -1.1

لتحسين  الوقاية والتأثير في محددات الصحةدعم  يعمل برنامج الرعاية الصحية األساسية على

 بين النساء والرجال وبين كافة فئات المجتمع  بشكل يضمن المساواةجودة الحياة للتونسيين 

والتي  2020-2016بالمخطط التنموي  لمھمة الصحةالقطاعية  االستراتيجية وذلك في إطار

  :ترتكز خاصة على 
  

 :في مجال الصّحة اإلنجابية والّنھوض بصّحة األم والّطفل 

رغم النتائج المسجلة وطنيا في مجال الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل، تظل عدة تحديات 

مطروحة وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على االستجابة وتأمين خدمات الصحة اإلنجابية للمواطن 

  .مع ضمان المساواة بين الجھات والفئات االجتماعية المختلفةحيثما كان 

  بعض المؤشرات فوارق جغرافية أو مرتبطة بالفئات العمرية:فعلى سبيل المثال تسجل 

 %46.3تبلغ ھذه النسبة  (مثال:ھذه النسبة تفاوتا بين الجھات بالنسبة لمراقبة الحمل: تشھد  -

  .)بواليات الوسط الشرقي %77.83مقابل بواليات الوسط الغربي 

مقابل  %79.6كما تسجل ھذه النسبة وجود فارق ملحوظ بين الوسط الحضري حيث تبلغ 

  بالوسط الريفي.  57.4%

تبلغ نسبة التغطية على المستوى الوطني لدى بالنسبة لمؤشر استعمال وسائل منع الحمل:  -

 بالوسائل التقليدية. %6.1منھا  %50.7النساء المتزوجات في سن اإلنجاب 

بواليات الشمال الغربي  %60.3سبة فارقا ملحوظا بين الجھات حيث تبلغ وتشھد ھذه الن

  بواليات الوسط الغربي. %39.7بواليات تونس الكبرى و   %50.6و

بسبب  2021و  2020كما سجلت المؤشرات المتعلقة باستعمال الخدمات الطبية تراجعا سنتي 

واللوجستية وخاصة منھا البشرية تفشي جائحة كورونا من جھة وتراجع اإلمكانيات المادية 

  الالزمة لضمان تقريب الخدمات من المواطنين والمحافظة على معدل تغطية ووتيرة مقبولة.
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  :الصّحة اإلنجابية والّنھوض بصّحة األم والّطفلفي مجال  اإلستراتيجيةالخطة  ▪

شاملة، تھدف إلى تحسين مردودية  إصالحيةضمن رؤية  االستراتيجيةتم وضع الخطة 

وتتمثل أھم  المجال وتقليص الفوارق بين الجھات والفئات االجتماعية،البرنامج في ھذا 

  وحماية األمومة والطفولة في: اإلنجابيةالتوجھات في ميدان الصحة 

لإلسھام في تخفيض  المناطق ذات األولويةبتحقيق مؤشرات أرفع لصّحة األمھات والولدان  -

وفيات الرضع واألمھات، كواليات جندوبة والقيروان وسيدي بوزيد بھدف تحقيق  نسب

 المساواة في جودة الخدمات المسداة بين كل الجھات.

عبر تطوير التدخالت الميدانية  السعي إلى تقليص التفاوت بين الجھات وداخل كل جھة -

 صحات المتنقلة.لتأمين حزمة دنيا من خدمات الصحة اإلنجابية عن طريق الفرق والم

صحة األم والوليد ضمن أھداف التنمية المستدامة المتعلقة تم اعتبار وتجدر اإلشارة إلى أنه 

الھدف" النھوض بصحة األم والطفل" ضمن  وبالتالي اعتماد ،بصحة ورفاھة ھذه الفئة

أولويات البرنامج الوطني لسالمة األم والوليد الذي يھدف للحد من وفيات ومراضة األمھات 

كمؤشر استراتيجي باعتبارھا  مرات على األقل 5 بـمراقبة الحمل واعتماد نسبة  والولدان

  .من وفيات األمھات الضمانات للحد حدىإ

 مراض غير السارية:في مجال مكافحة األ 

تمّكنت تونس من وضع إستراتيجية وطنية متعّددة القطاعات لمراقبة والوقاية من األمراض 

والتي ترتكز باألساس على الشراكة بين جميع القطاعات ذات   2025 - 2018غير السارية 

العالقة كل فيما يخصه مع إرساء حوكمة رشيدة من شأنھا ضمان تنفيذ مختلف عناصر ھذه 

  إلستراتيجية وھي كالتالي :ا

المتمثلة في  اإلختطارالوقاية من األمراض غير السارية عن طريق التقليص من عوامل  -

 .غير سليمة والغير متوازنة والّركود البدنيالالّتدخين، التغذية 

 التكفل األمراض غير السارية والتقليص من المضاعفات الناجمة عنھا -

 السارية وإعداد خّطة تواصل في الغرضمراقبة ومتابعة األمراض غير  -

ھذا، وتتضّمن منظومة الصّحة األساسية عديد البرامج الوقائية والرعائية الخاّصة باألمراض 
 غير السارية، و ھي :
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البرنامج الوطني لمكافحة الّتدخين : الذي يوفر خدمات المساعدة على اإلقالع عن التدخين  -

النيكوتيني بالمجان، ھذا إلى جانب تطوير التشريع عيادة مع توفير المعوض  71من خالل 

 .الخاص بحماية غير المدخنين والتثقيف الصحي لعموم المواطنين

دعم الوقاية من األمراض السرطانية يھدف إلى البرنامج الوطني لمكافحة السرطان:  -

ومكافحتھا عبر خطّة خماسية تّم وضعھا للغرض وترتكز أساسا على دعم الوقاية من سرطاني 

 الثدي وعنق الرحم وسرطانات الجلدة والقولون والتشخيص المبّكر للسرطانات األكثر انتشارا 

ذي يعمل على الوقاية البرنامج الوطني لرعاية مرضى السّكري وإرتفاع ضغط الّدم :ال -

 والمتابعة والحرص على توافر األدوية الخاصة بھذه األمراض.

البرنامج الوطني لصّحة كبار السن: الذي يقوم بمتابعة الحالة الصحية لكبار السن ويوفر  -

خدمات خصوصية لھذه الفئة ومنھا التلقيح ضد النزلة الشتوية بمراكز الصحة األساسية وبعث 

ب الشيخوخة والمشاركة مع الجمعيات المختصة في تطوير الرعاية عيادات ووحدات ط

 الصحية بالمنزل، 

النھوض بالصحة النفسية من خالل خّطة عمل خاصة في مجاالت  العناية بالفئات الھشة -

تتمحور حول وسائل التشخيص المبّكر لالضطرابات واألعراض ووضع إستراتجية وطنية 

، ومقاومة ظاھرة االنتحار مع إعطاء كل والسلوك اإلدمانىللوقاية من تعاطي المخدرات 

األھمية لصحة المراھق بدعم التثقيف والتحسيس قصد التقليص من السلوكيات الصحية غير 

 السليمة.

 والوقاية من األمراض السارية في مجال المحافظة على األمن الصّحي : 

 مقاومة انتشاراالستراتيجية الوطنية لھام في  الرعاية الصحية األساسية بدور يضطلع برنامج

خاصة بفضل انتشارھا الواسع على المستوى الجغرافي وبفضل خبراتھا في  كورونا فيروس

  : حيث تقوم الھياكل المتدخلة في البرنامج بـ الرعاية الصحية األساسية

  ،القيام بأنشطة التقصي والتشخيص لحاالت اإلصابة بفيروس كوروناأ.

  ،19الوبائي ومتابعة المخالطين لحاالت كوفيدالتحقيق ب.

ضمان استمرارية الخدمات الصحية حيث أن كل انقطاع في ھذه الخدمات يمكن أن يتسبب ت.

لتأمين  في تأثيرات خطيرة على صحة المواطنين مع تحديد الفئات األكثر تأثرا بفيروس كورونا

  ،أعداد الحاالت الحرجة والوفيات حاجياتھم الصحية الخاصة وحمايتھم مما يساھم في انخفاض
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 ،األكثر عرضة لتعكرات اإلصابة بالفيروس توفير األدوية ألصحاب األمراض المزمنة ج.

حيث يتزود أكثر من مليون مصاب بمرض مزمن باألدوية من مراكز الصحة األساسية 

والمستشفيات المحلية ويتسبب انقطاعھم عن تناول أدويتھم في تدھور حالتھم الصحية وجعلھم 

  ،أكثر عرضة للتعكرات الصحية في حالة إصابتھم بالفيروس

مراقبة كالتلقيح وعيادات  أو استعجاليةمواصلة تأمين األنشطة الصحية التي تعتبر ضرورية د.

صحة الحوامل واألمھات والصحة اإلنجابية، والفئات الضعيفة كاألطفال والنساء وكبار السن 

 .وعيادات التغذية و الحاالت االستعجالية وعيادات طب األسنان

  وتتطلب ھذه المھام الموكولة لھياكل الرعاية الصحية األساسية في ظل جائحة كورونا:

  .الالزمةواإلمكانيات  إتاحة الوسائل -

بما يتطابق مع مختلف البروتوكوالت  مھنيي الصحة الكفيلة بحمايةاتخاذ اإلجراءات  -

  الصحية.

حول التصرف في األوبئة وسبل الوقاية من فيروس كورونا على  تنظيم دورات تكوينية -

 مستوى كل المؤسسات والھياكل وكل أعوان قطاع الصحة األساسية. 

  .اذ ترتيبات لتوفير الدعم واإلحاطة النفسية ألعوان الصحةاتخ -

بشكل دائم وخاصة منھا أدوية األمراض المزمنة   بذل مجھود استثنائي لضمان توفر األدوية -

 لى تعكرات صحية خطيرة.إلتفادي الوصول  والمعدات الوقائية الشخصية واللوازم الصحية

  19-تدعيم الخطوط األمامية بأسرة االوكسيجين للتكفل بمرضى كوفيد -

 .دعم التثقيف الصحي والقيام بحمالت تحسيسية حول سبل الوقاية من انتشار الفيروس -

للوصول ، 2021% من سكان البالد قبل موفى سنة 50تلقيح  اإلستراتيجي فيالھدف تمثل يو

و ذلك وھو ما يعادل الفئة السكانية المعنية ، 2022سنة  %70إلى نسبة تغطية بالتالقيح تناھز 

  . للتقليل من اإلصابات الخطيرة و عدد الوفيات
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 تقديم خارطة البرنامج: -1-2

  : الھياكل المتدخلة في البرنامج على المستوى المركزي ♣

 :تتولى القيام بالمھام التالية:إدارة الرعاية الصحية األساسية  

 وتسيير البرامج الوطنية للصحة ومتابعة تنفيذھا،المساھمة في وضع  -

 تقييم مردودية البرامج وتطّور المؤّشرات الصحيّة،  -

 جمع وتحليل المعطيات الصحيّة الخاّصة بالبرامج،  -

 متابعة تعزيز الخارطة الصحيّة بھدف تقريب الخدمات الوقائية والعالجية من المواطن،  -

 متابعة الحالة الوبائية ومقاومة األوبئة واالستعداد لكل المستجّدات والمتغيّرات،   -

 إعداد برامج التّثقيف الصّحي ومتابعة إنجازھا وتقييم مدى تأثيرھا على سلوك المواطن، -

 تأطير الفرق الجھوية والمحلية ومساعدتھا في عمليات التّخطيط والتّنفيذ والتّقييم،  -

 تنظيم الھياكل الراجعة لھا بالنّظر في إطار تأھيل قطاع الصّحة في الخطوط األمامية،  -

 ، اعات ذات العالقة بتنفيذ البرامجالّتنسيق بين مختلف القط -

 اإلشراف الفّني على مصالح المراقبة الصحّية بالحدود، -

 حج.إعداد وتنفيذ ومتابعة األنشطة المتعلّقة بالبعثات الصحّية الخاّصة بال -

 المھام الموكولة : أھم : إدارة حفظ صّحة الوسط وحماية المحيط  

 المراقبة الصحّية والبيئية، -

 الّتكوين ورسكلة المراقبين الصحيين، -

 اإلحاطة والّتأطير الفّني، -

 ،حفظ صّحة الوسط وحماية المحيط في مجال الّتثقيف الصّحي والّتحسيس -

 والترتيبية والمواصفات في ميدان حفظ الصّحة.المساھمة في إعداد الّنصوص القانونية  -

 :في: ھاتتمثل أھم مھام إدارة الّطب المدرسي والجامعي 

شر الوعي الصّحي في الوسط المدرسي واإلصغاء واإلرشاد للمراھقين وذلك عبر التقّصي ن  -

لتدريب على اكتساب المھارات الحياتية واالبتعاد عن بغاية اوالتعھد والّتثقيف الصّحي 

 ر، طاخملسلوكيات المحفوفة بالا

العدوى  انتشاروضع وبرمجة األنشطة الوقائية وتقصي األمراض والتكّفل بالحاالت للحّد من  -

 في المجموعات ما قبل الّدراسية والمدرسية والجامعية،
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 ،التالقيحالمساھمة في تنفيذ ومتابعة البرامج الوطنية بما في ذلك  -

 تطويرو طراخمالمحفوفة بال السلوكياتالعناية بالتثقيف الصّحي خاصة في مجال الوقاية من  -

 قدرات األطفال من أجل سلوك صّحي سليم وتدعيم شبكة المدارس المعززة للصّحة.

  الھياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج على المستوى الجھوي:  ♣

  من خالل: على المستوى الجھوي  البرنامج  إستراتيجيةة تنفيذ يتتولى مجامع الصحة األساس

معالجة األمراض العادية وحماية األمومة والطفولة بما في ذلك التنظيم العائلي والوقاية من  -

 ،األمراض المنقولة والمعدية ومراقبتھا وخاصة عن طريق التلقيح

 ،تقديم خدمات ما قبل الدراسة والطب المدرسي والجامعي -

بحفظ الصحة وحماية المحيط وذلك عن طريق التثقيف الصحي  نشر القواعد المتعلقة -

  باإلضافة إلى جمع واستغالل المعطيات اإلحصائية الصحية والوبائية. 

مركز صحة  600مجمعا تشرف على تسيير ما يقارب  28ويبلغ عدد مجامع الصحة األساسية 

  أساسية.

العمومية المساھمة في تنفيذ المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت  ♣

 البرنامج:

  الّديوان الوطني لألسرة والعمران البشري

باعتباره فاعل عمومي يساھم بصفة الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري  يضطلع 

النھوض بصحة األم والطفل المتعلقة بخاصة منھا  مباشرة وفعلية في تحقيق أھداف البرنامج

  :وذلك بـ

التعريف بالمسائل السكانية وبالعالقة بين النمو السكاني والنمو االقتصادي العمل على  -

 واالجتماعي على صعيد األسرة والمجموعة والقيام ببحوث ودراسات في الغرض،

 متابعة إنجاز األھداف الوطنية في ميدان السياسة الديمغرافية وسياسة األسرة،  -

 ل الصحية االستشفائية، توفير اإلعالم والتثقيف للمواطن داخل الھياك -

السھر على التكوين المستمر لفائدة اإلطارات الصحّية واالجتماعية والتعليمية في مجاالت  -

  .المواطنينالقيام بأنشطة إعالمية وتربوية لفائدة و التدّخل المناطة بعھدتھا

نب إلى جا المساھمة في تحسين مؤشرات صّحة األم والّطفل خاّصة بالجھات ذات األولوية، -

 .الجنسية لفائدة الّشبابالثقافة صّحة اإلنجابية ودعم ال
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 المساھمة في الخّطة الوطنية للكشف المبكر عن اإلعاقة والوقاية منھا، -

مكافحة و المساھمة في عدد من المشاريع الوطنية وھي الوقاية من السرطانات األنثوية -

 ، الّتدخين

 المناعة المكتسب،مكافحة األمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص  -

 .الوقاية من العنف الموّجه ضد المرأة  -
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  :لبرنامج الرعاية الصحية األساسية داءاألقيس  أھداف ومؤشرات -2

  ::  تقديم األھداف والمؤشرات2-1

المساواة للبرنامج وتجسيما لمبدأ  االستراتيجيةبالرجوع إلى التوجھات  األھدافتمت صياغة 

  مجامع الصحة األساسية.تالءم مع مھام بما يو ،فئات المجتمعبين النساء والرجال وكافة 

 ة األم والطفلالنھوض بصحّ  :1.1الھدف 

وذلك في إطار  وتأمين خدمات الصحة اإلنجابية ائيةيندرج الھدف في إطار تدعيم األنشطة الوق

  اإلستراتيجية وأھداف التنمية الشاملة في مجال الصحة. التوجھات الوطنية

  :تقديم المؤشرات 

  أثناء الحمل  عيادات 5 نسبة مراقبة الحمل بـ  -1.1.1المؤشر:  

تم اختيار ھذا المؤشر باعتبار أن مراقبة الحمل بخمس عيادات على األقل أثناء الحمل تعد 

  .من وفيات األمھات الضمانات للحد حدىإ

يعكس بما و معدل التقديرات العالميةمع  يتقارب احددت القيمة المستھدفة للمؤشر بموقد  

  الوطنية. االستراتيجيةاألھداف المرسومة في 

 1.1.1انجازات وتقديرات المؤشر:  

  المؤشرات  ألھدافا

ـ  - 1.1.1  النھوض بصحة األم والطفل-1 ب قبة الحمل   مرا الحمل5نسبة  ناء  ث ادات أ   عي

األمراض الغير السارية  تعزيز الوقاية من – 2
  والتكفل بھا

منسبة مرضى ا- 1.2.1 دّ ل ضغط ا ّ  لسكري وارتفاع  م لذين ت ا
المضاعفات فھم في طور  كتشا   ا

لسكان  - 1.3.1   األمراض الساريةتعزيز الوقاية من  -3 ملقحيننسبة ا ل ا ا كورون   ضد فيروس 

الوحدة 1الهدف مؤشرات قيس أداء 
  ق.م  إنجازات

2021  

 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

نســـــــبة مراقبـــــــة الحمـــــــل : 1.1.1المؤشـــــــر 
 عيادات  أثناء الحمل  5بـ

 91 91 91 90 90 نسبة
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كورونا الذي تسبب انتشار وباء  رغممن النسبة المتوقعة و ذلك % 97.8 تحقيق 2020سنة  تم

 ،، إلى جانب إجراءات الحجر الشاملفي عزوف بعض النساء عن ارتياد المؤسسات الصحية

  كنسبة تغطية على الصعيد الوطني. %91ويتوقع أن تحافظ ھذه النسبة على 

  السارية والتكفل بھا تعزيز الوقاية من األمراض: 2.1الھدف  
  

لمكافحة األمراض الغير الصحة  مھمةأساسيا في توجھات  حورامراض المزمنة متمثل األ

التي  ةالباھظة المواطن من جھة والتكلفة باعتبار انعكاسھا السلبي على صحسارية والتكفل بھا، 

 تتحملھا المجموعة الوطنية.

  :تقديم المؤشرات 

 نسبة مرضى السكري وارتفاع ضغط الّدم الذين تّم اكتشافھم في طور  1.2.1 المؤشر

  : المضاعفات

وللمضاعفات التي تھّدد  طارتاإلخيتم دعم وترسيخ آليات التّشخيص والتقّصي المبّكر لعوامل 

صّحة المرضى المزمنين من خالل مواصلة تعزيز مكّونات البرنامج الوطني لرعاية مرضى 

السكري وارتفاع ضغط الّدم والتي تھدف باألساس إلى مزيد اإلحاطة بالمرضى وتعزيز الوقاية 

كري وارتفاع توافر أدوية السمن التعّكرات الصحية وذلك عبر تدعيم التثقيف الصحي وتوفير 

حالة جديدة  50.000ضغط الدم بالخط األول في ضل الزيادة السنوية لعدد المرضى (ما يقارب 

  .مكتشفة كل سنة)

 1.2.1انجازات وتقديرات المؤشر:  

  

، إال أن المؤشر يبقى دون المأمول 2020طفيفا سنة  نخفاضااشھدت نسبة المرضى المزمنين 

  المرضى يتزايد بصفة سنوية. ن عددوأخاصة 

  

  مؤشرات قيس األداء
  2هدف ال

 الوحدة
  ق.م  إنجازات

2021  
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

:نســـــــــــــــــبة مرضـــــــــــــــــى  2.2.1المؤشـــــــــــــــــر
الــــــذين  وارتفــــــاع ضــــــغط الــــــّدملســــــكري ا

  تّم اكتشافهم في طور المضاعفات
 12 11 11 11 10 نسبة
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  تعميم التلقيح ضد فيروس كورونا : 3.1الھدف  

لھذا  ،فيروس كورونا بشكل كبيرمن حصول الحاالت الخطرة و الوفياتيقلص التلقيح  ضد 

  :وجب

تقريب مراكز التلقيح من المواطنين بما فيھا المناطق الريفية واألحياء المحيطة بالمدن  -

 الكبرى. 

 لقاحات. توفير الكميات الالزمة من ا -

وسط المدرسي و الجامعي تنظيم أيام إستثنائية للقيام بحمالت تلقيح مكثفة بصفة عامة و في ال -

 .بصفة خاصة

القيام بحمالت تحسيسية وتمرير ومضات تلفزية لحث المواطنين على القيام بالتسجيل على  -

  منظومة ايفاكس واإلقبال على التلقيح.

  :تقديم المؤشرات 

 ضد فيروس كورونا الملقحيننسبة السكان  1.3.1المؤشر: 

 و ذلك للتقليل منيعتبر التلقيح من أھم اإلجراءات الواجب اتخاذھا لمجابھة جائحة كورونا، 

  .عدد الوفياتاإلصابات الخطيرة و

 1.2.1انجازات وتقديرات المؤشر:  

  

  . 2022سنة   %70وبلوغ نسبة   ،2021سكان قبل موفى سنةال% من  50تلقيح يتوقع 

نظرا لعدم وضوح مآل الجائحة  2024و  2023لم يتم تحديد تقديرات سنة تجدر اإلشارة أنه و

  سائل مكافحتھا.طورھا  وووت

  

  مؤشرات قيس األداء
  2هدف ال

 الوحدة
  إنجازات

2020  

  ق.م

2021  

 تقديرات

2022 2023 2024 

كان  :  3.2.1المؤشـــــــــر لس بة ا نس

قحين مل ل ا ا كورون فيروس    ضد 
 - - 50 70 - نسبة
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  نشطة وعالقتھا باألھداف و مؤشرات األداء:األتقديم  2.2-2

  :6جدول عدد 

  األنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج الرعاية الصحية األساسية

تقديرات المؤشرات   األهداف  البرنامج
  2022لسنة 

  تقديرات اإلعتمادات  األنشطة
  2022ألنشطة لسنة ا

  دعائم األنشطة

البرنامج: الرعاية 

  الصحية األساسية

  :1.1الهدف

النهــــــوض بصــــــحة األم 
  والطفل

لحمل   بة ا ق ة مرا نسب
ـ  اء 5ب ن ث ادات أ عي

لحمل   )%91(ا

  العالجات األولية -
  الصحة اإلنجابية -

  م د 80.0
  

  تحسين مهارات مهنيي الصحة للعناية بالحمل، -
  ،الميدانية اإلشراف والمتابعة -
  ،تحيين منظومة جمع المعلومات والتقييم -

  :2 .1الهدف
ن ة م ز الوقاي  تعزي

ر  راض الغي األم
  السارية والتكفل بھا

نسبة مرضى السكري 
وارتفاع ضغط الّدم الذين 

تّم اكتشافهم في طور 
 %)11( المضاعفات

 

ــــــــــــــــل  - ــــــــــــــــة و التكف الوقاي
  م د 26.7  باألمراض

تكثيف الحمالت التحسيسية حول العوامل المتسببة  -
  في األمراض غير السارية وسبل الوقاية منها 

  :3 .1الهدف
تعمــــــيم التلقــــــيح ضــــــد 
ــــى  ــــا عل ــــروس كورون في

  الفئات ذات األولوية

لسكان  نسبة ا
قحين مل ل ضد  ا

كورونا  فيروس 
)70(%  

  

الوقايـــــــــــــــــــــة و التكفـــــــــــــــــــــل  -
  باألمراض

  م د 50.0

تكثيف حمالت التحسيس لتشجيع المواطنين على  -
 اإلقبال على التلقيح 

تقريب مراكز التلقيح من المواطنين والتكثيف من  -
  حمالت التلقيح
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  :مساھمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج -2-3
  

يساھم الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري بصفة مباشرة في أداء برنامج الرعاية الصحية 
  والطفل.األساسية من خالل تحسين المؤشرات المتعلقة بصحة األم 

  

  :7جدول عدد 
  مساھمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

  وحجم اإلعتمادات المحالة 
  د م    

  الفاعل العمومي
األنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في أهم 

  إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية

تقديرات اإلعتمادات المحالة 
من ميزانية الدولة بعنوان 

  2022سنة 

الديوان الوطني لألسرة    
  والعمران البشري

القيــــــــــام باألنشــــــــــطة التثقيفيــــــــــة والتحسيســــــــــية فــــــــــي 
مجــــــــــال الصــــــــــحة اإلنجابيــــــــــة والجنســــــــــية وانتــــــــــاج 

  الدعائم التثقيفية السمعية والبصرية

48.8  

اقتنــــــــــاء التجهيــــــــــزات الطبيــــــــــة واألدويــــــــــة وموانــــــــــع 
  الحمل 

انجـــــــــاز برنـــــــــامج البحـــــــــث فـــــــــي ميـــــــــدان الصـــــــــحة 
  اإلنجابية والسكان

تكـــــــــــوين وتـــــــــــأطير وتعزيـــــــــــز قـــــــــــدرات اإلطـــــــــــارات 
الطبيــــة وشــــبه الطبيــــة ومقــــدمي الخــــدمات بمراكــــز 

  اإلرشاد
ــــزات  ــــاء التجهي ــــة أنشــــطة اقتن ــــل لتغطي ووســــائل النق

المراكـــــــز الجهويـــــــة و الخـــــــدمات الميدانيـــــــة الفـــــــرق 
  المتنقلة وأنشطة التقصي المبكر

ــــــــة  وفضــــــــاءات  ــــــــة وتهــــــــذيب المندوبياتالجهوي تهيئ
  الشباب
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  :2024-2022إطار نفقات البرنامج متوسط المدى  -3

سياق تنفيذ التوجھات اإلستراتيجية للبرنامج المنبثقة عن يندرج إطار النفقات متوسط المدى في  -

وتم ضبط االعتمادات المرصودة بالنظر إلى  (الباب المتعلق بدعم الوقاية). الرؤية القطاعية

 تطور المؤشرات التي تعكس مدى تحقيق األھداف المضبوطة.

ورصد ميزانية خاصة لمجابھة يأخذ بعين اإلعتبار تطور اإلعتمادات حتمية دعم الوقاية  -

  إدراج تلقيح ضد فيروس كورونا بصفة منتظمة. الذي يصبح برنامجا سنويا مع توقع الجوائح 

  :08جدول عدد 
  ) حسب طبيعة النفقة  2024-2022إطارالنفقات متوسط المدى (

 (اعتمادات الدفع)

  

1000 د

750 700529 742448 010331 711280 287نفقات التاجير

826 81770 88566 66055 59550 46نفقات التسيير

200 20044 55543 47917 60228 13نفقات التدخل

000 000775 190775 515133 88495 69نفقات االستثمار

00000نفقات العمليات المالية

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية 
للمؤسسات

417 793454 664538 3721 333 7171 419 776

المجموع مع اعتبارالموارد الذاتية 
للمؤسسات

424 766464 604550 0621 344 7171 430 976

تقديرات 2024تقديرات 2023تقديرات 2022انجازات 2020البيان ق م 2021
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  الخدمات الصحية اإلستشفائية: 2البرنامج عدد 

  :وحدة التصرف في الميزانية حسب األھداف. السيد حلمي الجبالي : مدير عامرئيس البرنامج 

 2020جانفي  ابتداءا من رنامج": بتاريخ توليه مھمة "رئيس ال . 
  

  تقديم البرنامج واستراتيجيته: -1

  تقديم استراتيجية البرنامج: - 1.1

ور  تراتيجيةتتمح فائية  اس حية اإلستش دمات الص امج الخ ي برن ادل  ف اذ الع رص النف ير ف تيس

فائية ل دمات استش ودةخ ة وج واطنين  ذات فاعلي ل الم رف ك ن ط الل م ن خ ك م ين وذل تحس

  .بر تبني ممارسات الحوكمة الرشيدةع المؤسسات الصحيةأداء 

  تشخيص واقع البرنامج:*

 النقاط اإليجابية:  

  وجود عدة أقسام ذات صبغة جامعية بالمستشفيات الجھوية،  -

ددة  - فيات متع دة ومستش ة جدي فيات جھوي اني بمستش ط الث ل للخ دعيم المتواص الت

 بھدف مزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. االختصاصات

 :الفرص المتاحة  

تطوير جودة الخدمات الصحية في منظومة لالمؤسسات الصحية الجھوية والمحلية  انخراط -

 .في المجال الصحي االعتمادوقييم مع الھيئة الوطنية للت بالتنسيق ةمعايير مضبوطعلى  باالعتماد

 :نقاط الضعف والتحديات 

ى  اجزة عل ا ع ي تجعلھ عوبات الت ن الص د م ة العدي ة والمحلي حية الجھوي ل الص كو الھياك تش

عوبات  ذه الص م ھ تلخص أھ ة، وت ة وناجع حية عادل ة ص و تغطي واطن نح ات الم ة تطلع تلبي

  في النقاط التالية: 

  اقم ف تف اه مختل ل تج ف الھياك دات مختل اء بتعھ ا لإليف كل عائق ا يش ة مم المديوني

داة ، دمات المس ة الخ ى نوعي لبا عل ر س ا أث واص مم وميين والخ زودين العم ا وأن الم علم

ل  ة تتكف فيات الجھوي أجور عملتھالمستش ة اب ا الذاتي اب مواردھ ى  حس ث تتعل ا ، حي ل م حم

 سنويا. م د 70.0 يقارب

  التعريفة للكلفة الحقيقية للخدمات المسداة.عدم مالئمة 
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  ب وفير ط ي ت عوبة ف ات وص ين الجھ ا ب حية وتوزيعھ دمات الص رض الخ ي ع ائص ف نق

 االختصاص.

 وباستغالل المنظومات المعلوماتية. نقائص تتعلق بالحوكمة 

ى  موالتھا عل ام بمش ى القي ات عل ذه المؤسس درة ھ دم ق س ع رى تعك كاليات أخ ود إش ب وج ى جان إل

  سن وجه منھا:أح

 ة ة والمحلي فيات الجھوي يارات بالمستش طول الس ادم أس ى تق أثير عل أنه الت ن ش ا م ، مم

 تقريب الخدمات من المواطن و بالجودة المطلوبة،

 ة زات الثقيل بة للتجھي ة بالنس يانة خاص ة الص اع كلف اب ارتف بب األعط ث تتس ، حي

 المتكررة في تعطيل سير العمل بھذه المؤسسات،

  في مقابل محدودية الميزانيات المخصصة لذلك. اع كلفة األدويةارتفتواصل 

  التالية: االستراتيجيةترتكز خطة العمل حول المحاور  ولتفادي ھذه اإلشكاليات،

  الرفع من مستوى جودة الخدمات االستشفائية المحلية والجھوية 

  ادل اذ الع رص النف ير ف حية تيس دمات الص واطنيلخ ل الم رف ك ن ط الل م ن خ م ن م دع

 .توفير طب االختصاص

  تقديم خارطة البرنامج: - 1-2

  الھياكل المتدخلة في البرنامج على المستوى المركزي:  ♣

 بواسطة الھياكل الفنية االستشفائيةالصحية  خدماتبرنامج ال تتم على المستوى المركزي قيادة

الدراسات  العمومية،الموارد البشرية، اإلدارة العامة للھياكل الصحية  التجھيز، البناءات،

 وذلك بإرساء حوار تصرف بين األطراف المتداخلة. )..والتخطيط،.

  الھياكل المتدخلة في البرنامج على المستوى الجھوي:  ♣

 المستشفيات المحلية: -

ددھا  غ ع ة ويبل فائية العمومي ة االستش ي المنظوم ط األول ف ة الخ فيات المحلي ل المستش تمث

  مستشفى محلي . 110حاليا 

ة فيات المحلي ولى المستش ه تت ث أن ة، حي ة العام دمات الطبي أمين الخ اط ت ام بنش ن  القي ادة ع زي

طة  ودة األنش امج األول المعھ ل البرن حية،لھياك ات الص ذه المؤسس ؤمن ھ ب  ت دمات الط خ
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عافات  د واإلس ب التولي ام وط تعجاليةالع رة  االس ديھا أس وفر ل فائيةوتت دات  استش ومع

  عة و حجم نشاطھا.   للتشخيص متالئمة وطبي

ي،  به الطب ي وش التكوين الطب ة ب اطات المتعلق ي النش ة ف فيات المحلي اھم المستش ا تس كم

  ل منھا بالبحث العلمي.وكذلك فيما يتص

  يكون للمستشفيات المحلية اختصاص ترابي على مستوى معتمدية أو عدة معتمديات. 

 :المستشفيات الجھوية -

فيات ل المستش ددھا  تمث غ ع ة ويبل فائية العمومي ة االستش ي المنظوم اني ف ط الث ة  الخ الجھوي

  مستشفى جھوي  . 35حاليا 

ة  فيات الجھوي وم المستش ةتق دمات الطبي أمين الخ اط ت ة، بنش ام ف المختص ى المھ ادة عل زي

ية  حة األساس ز الص ة و مراك فيات المحلي ة للمستش دمات الموكول وفر خ ة ت عافات الطبي اإلس

ة والجراحي ة وطبيع خيص متالئم دات للتش فائية ومع رة إستش ا أس وفر لھ ة وتت ة المتخصص

  نشاطھا وحجمه.

ارا و ة اعتب فيات الجھوي حية للمستش ام الص بعض األقس ة ل بغة الجامعي نح الص ن م يمك

يم  ري التعل ن وزي ترك م رار مش ى ق ك بمقتض ا وذل املين بھ وان الع اءة األع ا وكف لتجھيزاتھ

  الصحة .العالي و البحث العلمي و

دة  ة أو ع توى والي ى مس وي عل ي جھ اص تراب ة اختص فيات الجھوي ون للمستش يك

  معتمديات وبصفة استثنائية يمكن لمستشفى جھوي أن يغطي معتمدية واحدة.

ين  واطنين وتحس حية للم دمات الص ب الخ ي تقري رة ف فة مباش ات بص ذه المؤسس اھم ھ وتس

  نفاذھم إليھا.
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  :البرنامجأھداف ومؤشرات قيس أداء  -2

  :  تقديم األھداف والمؤشرات:2-1

الفوارق بين الجھات في مجال إسداء الخدمات الطبية من تقليص الي إطار فتندرج أھداف البرنامج 

وتدعيم الحوكمة للتحكم في الموارد لتوفير االدوية  بصفة عامة والمختصة بصفة خاصة

  .والمستلزمات الضرورية

 

  : تقريب الخدمات الصحية وتحسين النفاذ إليھا 1الھدف 

دعم الجھات ذات  يندرج في إطـار التوجھات اإلستراتيجية العامة والتي تقتضيتقديم الھدف:  -

 بأطباء االختصاص.األولوية 

  :تقديم المؤشرات 
  األولوية بأطباء االختصاص في نسبة تغطية حاجيات الجھات ذات  1.1.2المؤشر

 االختصاصات الضرورية.

  يمكن ھذا المؤشر من احتساب نسبة التغطية الفعلية في الجھات ذات األولوية.

  .2024و 2020 ويبين الجدول التالي نسبة االنجاز والتقديرات ما بين سنوات 

 1.1.2انجازات وتقديرات المؤشر:  

صعوبات في تغطية الجھات بأطباء االختصاص في اختصاصات اإلنعاش  2020شھدت سنة 
وھو ما يفسر عدم بلوغ التقديرات ، 19 –بسبب جائحة الكوفيد الطبي واإلنعاش والتخدير، 

  المتوقعة.
  وقد تم تحيين التقديرات المتعلقة بالسنوات المتبقية باعتماد نسق حذر.

  المؤشرات  ألھدافا

  الخدمات الصحية وتحسين النفاذ إليھا تقريب -1.2
بأطباء  - 1.1.2 حاجيات الجھات ذات األولوية  نسبة تغطية 

  االختصاص في االختصاصات الضرورية

تطوير نجاعة الخدمات االستشفائية المحلية  -2.2
  والجھوية

الوصفة - 1.2.2 لمستغلة لمنظومة  ية ا ئ ا م االستشف نسبة األقسا
لرقمية  االسمية ا ية  لطب لمستھدفةا األقسام ا من بين  يومية  ل   ا

  مؤشرات قيس األداء
  2الهدف 

 الوحدة
  ق.م  إنجازات

2021  
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
ر  لمؤشـــــــــ نســـــــــبة تغطيـــــــــة  : 1.1.2ا

حاجيــــــــــــــات الجهــــــــــــــات ذات األولويــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــاء االختصــــــــــــــــــــــــاص ف بأطب

  االختصاصات الضرورية.

 98  97  96  95  90 نسبة
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مستشفى إلى حدود سنة  28مستشفى جھوي من جملة  24ا انتفاع جدر اإلشارة أنه سجلنكما ت

في حين تم إدراج كل من المستشفى الميداني قبة المنزه والمستشفى الميداني  بصفاقس في  2019

  نفطة.مستشفيات الحامة وفي بعض االختصاصات، في انتظار تفعيل البرنامج ب 2020سنة 

  االستشفائية المحلية والجھوية: تطوير نجاعة الخدمات  2الھدف 

تشكو المستشفيات الجھوية والمحلية من عدة إشكاليات منھا بالخصوص عجزا في : تقديم الھدف  -

ميزانية التصرف وعدم تالءم الموارد مع احتياجات المرضى والمراجعين ومقتضيات تامين جودة 

 الموارد المتاحة.وسالمة الخدمات مما يتطلب العمل على الرفع من فاعلية استعمال 

  :تقديم المؤشرات 
 نسبة األقسام االستشفائية المستغلة لمنظومة الوصفة الطبية االسمية الرقمية 1.2.2المؤشر

 :اليومية من بين األقسام المستھدفة

تعاني المستشفيات ورغم ذلك ، بصفة عامةميزانية قطاع الصحة تمثل األدوية نسبة ھامة من 

إلى في األدوية، يصل في بعض الفترات إلى حّد نفاذ المخزونات،  افادح انقصالجھوية والمحلية 

 العمل على حوكمة جانب تراكم ديونھا تجاه الصيدلية المركزية من سنة إلى أخرى، مما يستوجب

لالستجابة  بھدف التقليص من مديونية ھذه الھياكل وإرساء آليات التصرف الرشيد التصرف فيھا

 .أكثر نجاعةلمتطلعات المواطنين ب

يقصد بالوصفة الطبية االسمية اليومية الرقمية توزيع األدوية داخل األقسام االستشفائية بشكل 

(عن طريق آالت توزيع األدوية التي تمكن  وآلي (باعتماد الوصفة الطبية االلكترونية) محوسب

 من توزيعھا بشك آمن وحيني).

  التالي:لتحقيق ھذا الھدف سيتم  استكمال التمشي 

استكمال تزويد األقسام األكثر جاھزية من بين األقسام اإلستشفائية المعنية بالمؤسسات  -1

الجھوية وذلك بالتنسيق مع مركز اإلعالمية بالتجھيزات الالزمة  من العتماد الوصفة الطبية 

شفيات )، مع العلم أنه تم تجھيز المستArmoires) أو خزائن (chariotsاالسمية اليومية حاويات (

التالية وھي مستشفى الصادق المقدم بجربة والطاھر المعموري بنابل والحبيب بوقطفة ببنزرت 

سيتم والتي تمثل نسبة جاھزية عالية لتركيز المنظومة. القيام بزيارات ميدانية لألقسام التي تم 

 بالتجھيزات. تزويدھا

 المستشفيات. إعداد دليل إجراءات مفصل ليتم بعد ذلك اعتماده من قبل بقية -2
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 القيام بتدقيق دوري للتثبت من مدى التزام المستشفيات المستھدفة بتنفيذ ھذا اإلجراء. -3

  شروط نجاح البرنامج:

  ضرورة مراجعة اإلطار القانوني المنظم للتصرف في األدوية. -

ات الالزمة لضمان التزام المستشفيات التي سيتم اختيارھا باإلجراء إبرام عقود أھداف ووسائل -

 35مستشفى جھوي من جملة  28، وقد تم في ھذا اإلطار ابرام عقود مع العتماد ھذه المنظومة

 يتم تقييمھا بصفة دورية.، على أن 2021كل العقود قبل موفى وستستكمل  مستشفى

مستشفى، استھداف األقسام األكثر استھالكا لألدوية  35سيتم بالنسبة للمستشفيات الجھوية وعددھا 

قسما. بالتالي ستكون طريقة احتساب  68وھي أقسام الجراحة وأقسام اإلنعاش والتخديرأي حوالي 

  المؤشر كما يلي: 

  100األقسام المستھدفة) *والمستغلة للمنظومة / جملة  عدد األقسام ذات الجاھزية العالية

  األقسام ذات الجاھزية العالية: ھي األقسام التي تم تزويدھا بالمعدات اإلعالمية الالزمة وتقوم

 ).STIKAMEDو  DMIباستغالل المنظومات االعالمية الضرورية لوضع المنظومة ( 

 .يةاألقسام المستھدفة: كل أقسام الجراحة والتخدير واإلنعاش بالمستشفيات الجھو

 1.2.2انجازات وتقديرات المؤشر: 

 

تم ضبط التقديرات على أساس استھداف األقسام األكثر جاھزية من ناحية توفر التجھيزات 

وتوفر الموارد البشرية الالزمة  ،مدى استغالل المنظومات اإلعالميةوالضرورية، اإلعالمية 

المؤشر نسقا تصاعديا حذرا باعتبار ارتباطه بكل العوامل  يتخذخلين، حيث دوانخراط جميع المت

  آنفة الذكر.

 .2024من األقسام اإلستشفائية المستھدفة سنة  %60يتوقع بلوغ نسبة تقارب و

  مؤشرات قيس األداء
  2الهدف 

 الوحدة
  ق.م  إنجازات

2021  
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
: نســـــــبة األقســـــــام االستشـــــــفائية 1.2.2المؤشـــــــر 

المســــــتغلة لمنظومــــــة الوصــــــفة الطبيــــــة االســــــمية 
  الرقمية اليومية من بين األقسام المستهدفة

  %58.8 44.1 29.4 14.7  - نسبة
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  نشطة وعالقتھا باألھداف و مؤشرات األداء:األتقديم  2.22-2

  9جدول عدد 
  بيان األنشطة و التدخالت لبرنامج الخدمات الصحية االستشفائية

  دعائم األنشطة
  تقديرات اإلعتمادات
األنشطة لسنة 

2022  
  البرنامج  األهداف  2022تقديرات المؤشرات لسنة   األنشطة

 .توسيع قائمة المستشفيات المنتفعة بالدعم

 م د 693.6
خدمات : 1النشاط 

 طب االختصاص

نسبة تغطية حاجيات الجهات ذات 
في الختصاصااألولوية بأطباء 

الضرورية    االختصاصات 
)96%( 

  :2.1الهدف 
تقريب الخدمات الصحية   

 وتحسين النفاذ إليها
 

يتم تزويدها زيارات ميدانية لألقسام التي تم القيام ب -
  بالتجهيزات 

اختيار األقسام األكثر جاهزية الستكمال تزويدها  -
بالتجهيزات الالزمة العتماد الوصفة الطبية االسمية 

 Armoires) أو خزائن ((chariotsاليومية حاويات  
sécurisées.( 

 حث المؤسسات على استغالل المنظومات المعلوماتية -
 إعداد دليل إجراءات مفصل ليتم بعد ذلك اعتماده من  -

 قبل بقية المستشفيات.
إعتماد عقود األداء مع بعض المستشفيات مواصلة   -

  الجهوية

نسبة األقسام االستشفائية المستغلة 
لمنظومة الوصفة الطبية االسمية 
الرقمية اليومية من بين األقسام 

  )%29.4( المستهدفة

  :2.2الهدف 
تطوير نجاعة الخدمات  

  االستشفائية المحلية والجهوية
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  :2024 -2022إطار نفقات البرنامج متوسط المدى  -3

التي تندرج في  للبرنامج االستراتيجيةيندرج إطار النفقات متوسط المدى في سياق تنفيذ التوجھات 

 . سياق التوجه القطاعي الھادف الى تقريب الخدمات و دعم الحوكمة

االعتمادات مع األخذ بعين االعتبار تطور المؤشرات التي تعكس مدى وقد تم ضبط تقديرات 

  تحقيق األھداف المضبوطة.

 : االعتماداتتطور  االعتباريأخذ بعين  -

  المؤسسات  بتحميل كلفة العملة على ميزانية الدولة لتمكينالتمويل ضرورة مراجعة ھيكلة

 المعنية من توفير االعتمادات الالزمة لدعم ميزانية األدوية و تفادي تراكم الديون .

 .إيالء الصيانة العناية الالزمة  

  10جدول عدد 
) حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)2024-2022النفقات متوسط المدى ( إطار  

 

1000 د

000 564 0001 411 6881 032 1701 583870 882نفقات التاجير

461 246182 980170 880124 282111 92نفقات التسيير

250 2004 825454 7303 3نفقات التدخل

000 000360 960360 895170 541109 40نفقات االستثمار

00000نفقات العمليات المالية

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية 
للمؤسسات

1 019 1361 095 7701 328 6731 945 4462 110 711

المجموع مع اعتبارالموارد الذاتية 
للمؤسسات

1 255 2061 396 1651 634 8182 001 4462 166 711

تقديرات 2024تقديرات 2023تقديرات 2022ق م 2021انجازات 2020البيان
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  الجامعية االستشفائية: البحث والخدمات 3البرنامج عدد 

  نوفل السمراني المدير العام للھياكل الصحية العمومية رئيس البرنامج: السيد 

 2021رنامج": منذ أفريل بتاريخ توليه مھمة "رئيس ال. 

    تقديم البرنامج وإستراتيجيته: -1

  البرنامج: استراتيجية تقديم -1.1

حة  اع الص رامج قط م ب ن أھ ة" م فائية الجامعي دمات االستش ث والخ امج البح ر "برن يعتب

ة  حية الوطني ة الص ة المنظوم ن أداء ومردودي ع م ى الرف ة إل دمات الھادف ديم خ الل تق ن خ م

  .المواطنين و المواطناتإلى حاجيات وذات جودة تستجيب صحية متطورة 

وض ول النھ امج ح ذا البرن ور ھ ث  ويتمح ا بالبح ة أساس ث المتعلق ط الثال دمات الخ بخ

  الطبي والتجديد في مجال الصحة وخدمات الطب المتطور اإلختصاص.

  وتتمثل أھم المحاور االستراتيجية المتعلقة بھذا البرنامج الفرعي في:

  االستشفائية الجامعيةالخدمات وسالمة الرفع من مستوى جودة : 1المحور اإلستراتيجي: 

التركيز على الجوانب المتعلقة باإلستغالل األمثل للموارد وتحسين جودة التدخالت ب يتم ذلك

  والطب متطور اإلختصاص. دائل اإلقامة االستشفائيةدعم بالجراحية ونجاعتھا من خال العمل على 

  النھاري: لالستشفاءبالنسبة 

  ضروريا باعتبار العوامل التالية:يه بات اللجوء إل 

تقلص يوما بعد يوم من ضرورة اللجوء بية والمواد الصيدلية التي تطور التقنيات الط -

  إلى اإليواء بالمستشفى،

 تطور وسائل المتابعة الطبية التي توفر مزيدا من سالمة المرضى، -

 الكلفة الباھظة لالستشفاء التقليدي، -

 التالية:، فانه يتعين القيام بالعمليات وللوصول إلى تطوير بدائل االستشفاء التقليدي

 ،ضمان جودة الخدمات الطبية والشبه طبية  

  تحسين ظروف االستقبال واإلقامة، حيث تم وضع خطط عديدة لتحسين االستقبال

 والنظافة بالھياكل والفندقة واإليواء واإلطعام والتنظيف والحراسة.

 



 

36 
 

 وتتمحور ھذه الخطط حول أھم اإلجراءات التالية:

بمختلف أصنافھم في مختلف مراحل تطوير ظروف االستقبال  الصحة ھنييمتشريك جميع   -

 واإلقامة بالمستشفيات مما يساھم في مزيد تمتين العالقة بين المواطن وأعوان الصحة، 

تصّرف فّعال ومالئم في المواعيد بالخصوص في العيادات الخارجية ومصالح  إرساء نظام -

 الكشوفات التكميلية،

مواصلة تدارس األسباب التي تكمن وراء تواصل اكتظاظ العيادات الصباحية وإيجاد الحلول   -

 الالزمة إلنجاح تجربة العيادات لفترة ما بعد الظھر.

  اإلختصاص الطب متطوربالنسبة لدعم : 

 مواصلة النھوض بالطب المتطور عبر إدخال تقنيات جديدة وتجھيزات متطورة، -

تنمية الطب متطور االختصاص: بھدف ضمان جودة الخدمات الصحية ومرجعية القطاع  -

العمومي يتم العمل تدريجيا على التخلي عن الطب التقليدي والتركيز على اعتماد الوسائل وتقنيات 

 الطب الحديث والمتطور. 

 التركيز على:  يتواصلوفي ھذا اإلطار 

 إستراتيجية عمل تتمحور باألساس حول:تطوير أنشطة القلب التدخلي بوضع  -

  وضع مخطط للوقاية من الذبحة الصدرية والتكفل العاجل بالمصابين، -  

  عمل للتكامل بين القطاعين الخاص والعام، استراتيجيةوضع  -

تدعيم الجانب اللوجستي من خالل توفير لوحة قيادة لضمان حصص االستمرار بالمؤسسات  -

 االستشفائية.

  عمليات زرع األعضاء خاصة اختصاص الكلى.تطوير  -

 بالنسبة تعزيز السالمة الصحية بالمؤسسات اإلستشفائية:  

تركيز اآلليات واإلجراءات الكفيلة بضمان الحّد من انتشار التعفنات المرتبطة بالعالج  سيتم 

ة الخدمات باعتبارھا من أبرز اإلشكاليات التي يعاني منھا القطاع نظرا لتأثيرھا على جودة وكلف

  الصحية.

 2009المحدثة بمقتضى قرار وزير الصحة لسنة  على تفعيل اللجنة الفنية لسالمة المرضى وقد تم

، لتقوم في مرحلة أولى تحديد الخطوط الكبرى واعتماد خطة وطنية لتأمين 2009فيفري  5بتاريخ 

  لھا عند االقتضاء.سالمة المرضى وفي مرحلة ثانية بتقييم مدى تقدم انجاز ھذه الخطة وتعدي
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ائل ذات  ل المس ول ك ات ح ديم المقترح رأي وتق داء ال ي إب ة ف ذه اللجن ة ھ ل مھم ا تتمث كم

حة  ر الص ا وزي ھا عليھ ي يعرض ى الت المة المرض ة بس االعالق  :منھ

  ـ مكافحة التعفنات االستشفائية،

 ـ تدعيم السالمة في الوسط الجراحي،

  ـ مكافحة األحداث الضارة المتصلة بالعالج

ا  العالج إم ة ب ات المرتبط اطر التعفن ي مخ تحكم ف رف وال حية التص المة الص د بالس ويُقص

ي  ة بتلق ريريه مرتبط ات س ة أو عالم اعالت بيولوجي حوب بتف راثيم المص ار الج بب انتش بس

  العالج.

  إدماج وتأھيل البحث والتجديد في الصحة :2المحور اإلستراتيجي:  

برنامج  البحث والخدمات  استراتيجيةفدا مھما لتحقيق يعتبر البحث و التجديد في الصحة را

  اإلستشفائية الجامعية، ولتحقيق " بحث طبي مندمج في الخدمات الصحية"، بدأ العمل على:

وذلك من خالل االلتصاق  تحقيق اإلدماج الكامل للبحث والتجديد في منظومة الخدمات الصحية -

  ،بحاجيات القطاع و التوجيه نحو األولويات الوطنية

عد األساسية وذلك من خالل تدخالت في مجاالت التشريع و الموارد المالية و اتأھيل شامل للقو  -

 .البشرية 

  :تقديم خارطة البرنامج  2.1

 االستشفائية الجامعيةالمؤسسات الصحية المكلفة بتقديم الخدمات ھذا البرنامج على  ضمي

  :وھي الخدمات العالجية المختصة والسالمة الصحيةإلى  باإلضافةوبالبحث الطبي 

 تتمثل المھمة األساسية لھذه المؤسسات في توفير العالجات ذات: المؤسسات العمومية للصحة 

التكوين االختصاص العالي والخدمات االستشفائية والطبية المتطورة، كما تساھم في أنشطة 

األساسي في ميادين الطب والصيدلة وطب األسنان وكذلك في تكوين أعوان الصحة، إلى جانب 

  أنشطة البحث العلمي.

 وھي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير :تالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجا

ات التي تمارسھا مختلف تأمين تنسيق أنشطة المراقبة الصّحية والبيئية للمنتجإدارية تتولى مھام 

 ھياكل المراقبة المعنية ودعمھا.
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 تتولى وھي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية :ديوان المياه المعدنية واالستشفاء بالمياه

 تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المياه المعدنية.

  المراكز التي تقدم عالجات مختصة وھي: ذلك يحتوي البرنامج على جملة من إلى جانب

  ،بزرع األعضاءالمركز الوطني للنھوض  - 

المركز الوطني للمساعدة الطبية اإلستعجالية، -  

،العظميالمركز الوطني لزرع النخاع  -  

مركز التصوير بالرنين المغناطيسي، -  

 كما يضم البرنامج الھياكل التي تعنى بالسالمة الصحية وھي:

  الوطني للحذر من مخاطر استعمال األدوية،المركز   -

  المخبر الوطني لمراقبة األدوية، -

  المركز الوطني للحماية من األشعة، -

وتعنى ھذه الھياكل بالمسائل المتعلقة بتنظيم مسألة حفظ الصحة والسالمة العالجية بالوسط 

الذي ينّص على أنه يتعين  من قانون التنظيم الصحي، 5وذلك استنادا إلى أحكام الفصل  االستشفائي

على الھياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أن تعمل في ظروف تضمن احترام قواعد 

  الصحة المحددة بالتشريعات والتراتيب الجاري بھا العمل.

كما تقوم ھذه المؤسسات بالعمل على تركيز اآلليات واإلجراءات الكفيلة بضمان الحّد من انتشار 

لمرتبطة بالعالج باعتبارھا من أبرز اإلشكاليات التي يعاني منھا القطاع نظرا لتأثيرھا التعفنات ا

  على جودة وكلفة الخدمات الصحية.

 2009المحدثة بمقتضى قرار وزير الصحة لسنة  تفعيل اللجنة الفنية لسالمة المرضى وقد تم

، لتقوم في مرحلة أولى تحديد الخطوط الكبرى واعتماد خطة وطنية لتأمين 2009فيفري  5بتاريخ 

  سالمة المرضى وفي مرحلة ثانية بتقييم مدى تقدم انجاز ھذه الخطة وتعديلھا عند االقتضاء.
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.أھداف و مؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج2  

  أھداف و مؤشرات  قيس األداء : تقديم -1.2

  

 تطوير نجاعة الخدمات االستشفائية الجامعية 1.3الھدف  -

 :في إطار تحسين جودة الخدمات والضغط على التكلفة المرتبطة بنظام اإلقامة،  تقديم الھدف

االستشفائية على غرار التدخالت الجراحية الخفيفة  يتم العمل على النھوض بتطوير بدائل اإلقامة

  واالستشفاء النھاري.

 اتتقديم المؤشر: 

 نسبة األعمال المجراة بأقسام بدائل اإلقامة االستشفائية: 1.1.3 المؤشر  

بالمنظومة المعلوماتية لقبول المرضى وقدرته على قيس نسبة الرتباطه  ھذا المؤشرتم إختيار

 .ةبالھياكل الصحية العموميتطور بدائل اإلقامة 

  1.1.3إنجازات و تقديرات المؤشر 

 

  :2024- 2022تحليل و توضيح تقديرات المؤشر على مدى سنوات  

الخدمات  فاعلية وجودة تحسين من يمكن حيث النھاري بعدة إيجابيات كبديل إقامة  االستشفاءيتميز 

آجال إقامة المرضى  بالتقليص في كلفة العالجعلى بالضغط المسداة بالھياكل الصحية وذلك 

  .التعفنات ذات عالقة بالعالج  الغير ضرورية واجتناب االستشفائيةوتفادي اإلقامة 

ينتظر و رغم جائحة كورونا ،ھذا النشاط تطورا  شھد ،2021و  2020خالل سنتي  لذا فإنه

 .خالل السنوات القادمة يإليجابالتطور امواصلة ھذا 

  المؤشرات  ألھدافا

ية - 1.1.3  الخدمات االستشفائية الجامعية نجاعةتطوير  -1.3 ئ ا بدائل اإلقامة االستشف قسام  أ ب ة  لمجرا  نسبة األعمال ا

  تنمية الطب متطور االختصاص -2.3
لكلى- 1.2.3 زرع األعضاء (ا عدد  عمليات  تطور    )نسبة 
قلب " - 2.2.3 ل طب ا تطور نشاط  تدخلينسبة  ل   ا

    نسبة تطور التأثيرات السلبية لألدوية المعلن عنها - 1.3.3  و تأمين سالمة المرضى تدعيم -3.3

 الوحدة 1الهدف مؤشرات قيس أداء 
  إنجازات
2020  

2021  
  تقديرات

2022 2023 2024 
نسبة األعمال  :  1.1.3المؤشر

المجراة بأقسام بدائل اإلقامة 
 االستشفائية

  47  42.7  38  31  28 نسبة
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 : تنمية الطب متطور االختصاص2.3الھدف ‐

 :لالستجابة لحاجيات المواطنين والضغط على نفقات النھوض بالطب المتطور تقديم الھدف

  عالج المرضى بالخارج.

 اتتقديم المؤشر: 

  المؤشر  ھذاتم اعتماد  :)زرع األعضاء (الكلى عدد عملياتتطور نسبة : 1.2.3المؤشر

  .ھاباالتفاق واستشارة المؤسسات العمومية للصحة ووفقا لتوفر المعطيات ب

 1.2.3إنجازات و تقديرات المؤشر:  

  

  :  2024- 2022تحليل و توضيح تقديرات المؤشر على مدى سنوات 

نظرا لتفشي جائحة كورونا و تحويل بعض األقسام اإلستشفائية إلى  تراجعاشھدت ھذه األنشطة  

إضافة إلى  الوضعية المالية  الحرجة للھياكل الصحية العمومية  ، أقسام لمعالجة مرضى الكورونا

القيم لذا تم تحيين ، الضروريةمما تسبب  في عدم توفر السيولة الالزمة لتوفير المستلزمات الطبية  

  وتيرة حذرة تتماشى والصعوبات المتعلقة به.ب 2024-2022المتوقعة للمؤشر بالنسبة للسنوات 

 مع لتنسيقالمؤشر با ااعتماد ھذ تم: : نسبة تطور نشاط طب القلب التدخلي.3.2.2المؤشر 

  .في إطار برنامج التوقي من الذبحة الصدريةالمؤسسات العمومية للصحة 

 2.2.3إنجازات و تقديرات المؤشر:  

  :2024 - 2022تحليل و توضيح تقديرات المؤشر على مدى سنوات 

إلى جائحة كورونا التي  التراجع  و يرجع ھذا 2020سنة تقديرات  منفقط   %40تم  تحقيق 

  خالل فترة الحجر الصحي الشامل و تأخر الصندوق الوطني  حالت دون إنجاز النشاط المبرمج

  
   2الهدف مؤشرات قيس أداء 

 الوحدة
 إنجازات

2021  
  تقديرات

2020 2022  2023  2024  

تطور عدد  :  نسبة 1.2.3المؤشر
  7 7 3 10  40.4 - نسبة عمليات زرع األعضاء (الكلى)

 الوحدة 2الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021  
  تقديرات

2020 2022  2023  2024  
نسبة تطور نشاط طب  2.2.3المؤشر

  القلب التدخلي
 10 7 5 14  2.4 نسبة
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عدم  تسبب فيالھياكل الصحية العمومية المعنية مما  خالص مستحقاتللتأمين على المرض في 

حيين النسب المتوقعة للمؤشر وفق لذا تم ت توفير المستلزمات الطبية الالزمة للقيام بھذه األنشطة

 وتيرة حذرة تتماشى والصعوبات المتعلقة به.

  تدعيم و تأمين سالمة المرضى   33.الھدف 

و تفادي مخاطر التعفنات المرتبطة بالعالج إما بسبب الصحية في إطار تحسين جودة الخدمات 

انتشار الجراثيم المصحوبة بتفاعالت بيولوجية أو عالمات سريريه مرتبطة بتلقي العالج وتأثيرھا 

إرساء إستراتيجة وخطة وطنية تم في زيادة كلفة العالج الناتجة عن التمديد في إقامة المرضى، 

 :تھدف إلى لتأمين سالمة المرضى

  مكافحة التعفنات االستشفائية، ـ

 ـ تدعيم السالمة في الوسط الجراحي،

  .ـ مكافحة االنعكاسات السلبية المتصلة بالعالج

 رتقديم المؤش: 

  عنھا المعلن لألدوية السلبية تطور التأثيرات نسبة: 33.1.المؤشر   

برنامج التعاون الفني في إطار نسبة تطورا إلعالنات لألعراض السلبية لألدوية  مؤشراختيار تم 

بمبادرة منظمة الصحة العالمية  لاللتحاقھدف الذي يبين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، 

، حيث سيتم العمل ضمن ھذه "المستشفيات الصديقة لسالمة المرضى" إلقليم شرق المتوسط

دوية وتداعياتھا ضمان سالمة المرضى وتقليص نسبة األعراض السلبية الخطيرة لألالمبادرة على 

 .على صحة المريض

  1.4.3إنجازات و تقديرات المؤشر:  

  

  :2024- 2022تحليل و توضيح تقديرات المؤشر على مدى سنوات 

على أساس  الدوائيةمن طرف مركز الوطني لليقظة  2024-2023-2022حددت تقديرات سنة  

 خطة عمل مرحلية تم وضعھا للغرض.

 الوحدة 4الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات
2020 

  
2021  

  تقديرات
2022 2023 2024 

:   نسبة تطور التأثيرات 1.3.3المؤشر 
 السلبية لألدوية المعلن عنها.

 40 30 20 10  30- نسبة
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  باألھداف و مؤشرات األداء:نشطة وعالقتھا األتقديم  2.22-2

  :11جدول عدد 
  البحث والخدمات االستشفائية الجامعيةاألنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج 

  األهداف  البرنامج
تقديرات المؤشرات 

2022  
  األنشطة

تقديرات اإلعتمادات 
  2022لسنة 

  دعائم األنشطة

:  البحث 3البرنامج 
والخدمات االستشفائية 

  الجامعية

      :1.3الهدف 
تطوير نجاعة 

الخدمات 
االستشفائية 

   الجامعية

نسبة األعمال المنجزة  
بوحدات االستشفاء 

  )(%38 : النهاري
  

:خدمات عالجية  1النشاط 
  مختصة

  

:البحث والخدمات 3النشاط 
  االستشفائية الجامعية

  

  

  

  Sإلى  7األنشطة من 

  

  

  م د48.3

  

  

  م د 116.9

  

  

  

  م د 959.3

  على الموارد المتاحة. باالعتماد  التنظيميالتركيز على الجانب  -
حث الهياكل لصحية العمومية  على ضرورة فوترة الخدمات الصحية المنجزة  -

باالستشفاء النهاري والتقليص من نسبة رفض الفواتير المقدمة باالستشفاء العادي 
  وتشريك األطباء في توسيع هذه القائمة

  :2.3الهدف 
تنمية الطب متطور 

  االختصاص

نسبة تطور عدد  
عمليات زرع 

األعضاء (الكلى): 
)3%(  
  
  

نسبة تطور نشاط 
  طب القلب التدخلي

)5%(  

 إعداد دراسات كلفة لمراجعة التعريفات المعمول بها حاليا لفوترة هذه الخدمات  -
العمل على دعم وحدات زرع األعضاء أو األقسام اإلستشفائية بتجهيزات لتطوير هذا  -

وعلى حساب  جزء  2019النشاط على حساب المبالغ المتبقية من سقف الفوترة لسنة 
من موارد صندوق الوطني للنهوض بزرع األعضاء وتهيئة األقسام الجراحية المعنية 

  لضمان سالمة المرضى 
  مي  تحسيسي موجه للتشجيع على التبرع باألعضاء.وضع برنامج إعال -
الترفيع في تعريفة عملية زرع الكبد من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض  -

 والتي ستساهم  في توفير السيولة الالزمة  2021في إطار اتفاقية  الفوترة لسنة
للمنتفعين ببرنامج المساعدة الطبية المجانية وذلك  ةإيجاد تمويل للعمليات المجرا -

 بإعتمادالفوترة البيضاء وٕادراج تمويلها على موارد صندوق دعم الصحة.
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  األهداف  البرنامج
تقديرات المؤشرات 

2022  
  األنشطة

تقديرات اإلعتمادات 
  2022لسنة 

  دعائم األنشطة

    :3.3الهدف 
تدعيم وتأمين 
  سالمة المرضى

نسبة تطور التأثيرات 
السلبية لألدوية المعلن 

  عنها
)20%(  

  : السالمة الصحية2النشاط 

  
  
  
  

  م د 8.4

ومرافقة تنفيذ مبادرة "المستشفيات الصديقة لسالمة المرضى" بالمؤسسات الصحية دعم  -
  التونسية،

متابعة وتقييم كافة األنشطة المتخذة من طرف المؤسسات الصحية في إطار تنفيذ هذه  -
 المبادرة،

 تأطير وتشجيع ودعم القدرات في ميدان سالمة المرضى، -
تعزيز ثقافة اإلبالغ على المستوى الوطني من خالل وضع نظام يمكن من اإلبالغ  -

 عن األحداث الضارة المتصلة بالعالج وتحليلها، 
 ،إعداد تقييم ذاتي باالستناد لدليل منظمة الصحة العالمية بالنسبة للمؤسسات النموذجية -
  .إعداد وتنفيذ مخطط تحسين ورفع اإلخالالت المرصودة -

2  
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  مساھمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج: -2-3

النھاري  االستشفاءالبرنامج من خالل أنشطة دعم أداء في تحسين الفاعلون العموميون يساھم 
والمساھمة في أنشطة البحث الطبي وتأمين السالمة الصحية  االختصاصوالطب متطور 

دعم تصدير الخدمات الصحية والنھوض و تطوير منظومة الرقابة الصحيةإلى جانب  للمرضى.
  بالسياحة اإلستشفائية.

  :12جدول عدد 
  مساھمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

  وحجم اإلعتمادات المحالة 
  م د

أهم األنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف   الفاعل العمومي
  العموميةالسياسة 

تقديرات اإلعتمادات 
المحالة بعنوان 

2022  

  المؤسسات العمومية للصحة

  ،وتنظيم نشاطهاالنهاري بالتجهيزات الالزمة  االستشفاءتدعيم وحدات -
ضمان استمرارية نشاط زرع األعضاء من خالل تدعيم وتأهيل وحدات وأقسام -

  ،بالتجهيزات الالزمة و الموارد البشرية )زرع األعضاء ( الكلى والكبد والقلب
وتحيين  الطب المتطور إعداد دراسات الكلفة قصد توسيع مجال خدمات-

التعريفات الحالية لتقريبها من الكلفة الحقيقية لضمان التوازنات المالية للهياكل 
  ،الصحية المعنية

  .المساهمة في أنشطة البحث-

  

  

  

959.3 

ديوان المياه المعدنية 
  بالمياه واالستشفاء

طاع قفي وضع برامج ومخططات تنمية قطاع االستشفاء بالمياه و  المساهمة-
 ،المياه المعلبة واتخاذ التدابير الالزمة لتطبيقها

 ،متابعة تنفيذ برامج تأهيل قطاع االستشفاء بالمياه والمياه المعلبة-
 ،مجالالالقيام بجميع الدراسات الفنية واالقتصادية والبحوث العلمية في -
تأطير المستثمرين واإلحاطة بهم في جميع المراحل المتعلقة بإحداث واستغالل -

إلنجاز  المشاريع وتقديم المساعدات الفنية وغيرها من األشغال الضرورية
  ،مشاريعهم وحسن استغاللها

 ،منابعالرسة األنشطة المتعلقة باستغالل إسناد لزمات وتراخيص مما-
 بها،اقتراح تعريفات الخدمات و  القيام بتصنيف وحدات االستشفاء بالمياه-
المعدنية ومحطات الضخ  مراقبة سير األنشطة المتعلقة باستغالل منابع المياه-

لضمان االستغالل األمثل للموارد الطبيعية  واالستشفاء بالمياه التابعة له 
 ،المصالح المختصةبالتنسيق مع 

المساهمة في اقتراح وتنفيذ برامج للمحافظة وصيانة وحماية منابع المياه -
موضوع األنشطة الراجعة له بالنظر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية 

  ،ه وقطاع المياه المعلبةوالوزارات المعنية بقطاع االستشفاء بالميا
   .والمياه المعلبة وتشجيع التعاون الدولي ، التعريف بقطاع االستشفاء بالمياه-

4.5 
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أهم األنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف   الفاعل العمومي
  السياسة العمومية

تقديرات اإلعتمادات 
المحالة بعنوان 

2022  
للرقابة الصحية الوكالة الوطنية 
  والبيئية للمنتجات

  ،الصحية والبيئية تنسيق أنشطة الرقابة-
  ،تعزيز الدراسات والبحوث-
 ،ع المعلومات الضرورية لالختباراتتطوير وتنظيم جم-
 ،إستراتيجية اتصال و تبادل معلومات خارجية لتحسين صورة الوكالة وضع.-
 ،و االعتراف بالوكالة كهيكل مرجعيالدفع نح-
-9000"ايزو الجودة   مطابقةظومة للجودة  للحصول على شهادة وضع من-

2015 "، 
  .إرساء نظام حوكمة-

3.6 
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  :2024-2022إطار نفقات البرنامج متوسط المدى  -3

التي تندرج  للبرنامج االستراتيجيةيندرج إطار النفقات متوسط المدى في سياق تنفيذ التوجھات  -

. وقد تم ضبط تحسين جودة الخدمات ودعم البحث الطبيفي سياق التوجه القطاعي الھادف الى 

  .رات التي تعكس مدى تحقيق األھدافتقديرات االعتمادات مع األخذ بعين االعتبار تطور المؤش

 واعتمادات لالستثمارالترفيع في الميزانية المخصصة ويفسر تطور ميزانية البرنامج خاصة ب 

 الصيانة والتھيئة على وجه الخصوص.

  :13جدول عدد 

  ) حسب طبيعة النفقة  (اعتمادات الدفع)2024-2022متوسط المدى ( تإطار النفقا

  

1000 د

400 558 8001 359 5181 776986 879879 880نفقات التاجير

511 905110 485103 92065 63063 43نفقات التسيير

200 2007 0055 4952 2402 3نفقات التدخل

000 000240 750240 94091 57870 40نفقات االستثمار

00000نفقات العمليات المالية

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية 
للمؤسسات

968 3271 017 1311 145 7581 708 9051 916 111

المجموع مع اعتبارالموارد الذاتية 
للمؤسسات

1 582 4301 584 7661 725 4332 108 9052 316 111

تقديرات 2024تقديرات 2023تقديرات 2022ق م 2021انجازات 2020البيان
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  : القيادة والمساندة9البرنامج عدد 

  :السيد كرمان البلعي المدير العام للمصالح المشتركةرئيس البرنامج 

 2020منذ أوت رنامج": بتاريخ توليه مھمة "رئيس ال.  

  :واستراتيجيتهتقديـم البرنـامج .1

  البرنامج: استراتيجية تقديم -1.1

القطاعية مع األخذ بعين  سةبرنامج "القيادة والمساندة" بما يتماشى مع السيا استراتيجيةتم ضبط 

  االعتبار اإلشكاليات التي يشكو منھا القطاع خاصة في ما يتعلق بمتطلبات الحوكمة الرشيدة.

العامة للمھمة واإلشراف على مختلف البرامج والتنسيق  االستراتيجيةرسم في مجال القيادة:  -

التشريعية والقانونية  بينھا وتفعيل حوار التصرف إلى جانب التخطيط والبرمجة ووضع األطر

  والدراسات والرقابة والتقييم.

بتوفير الموارد البشرية والمالية واللوجستية  خصوصية: دعم البرامج الفي مجال المساندة -

 الضرورية قصد مساعدتھا على القيام بدورھا في أحسن الظروف.

  :برنامجالتشخيص واقع 

 في: لقوةتتمثل أھم نقاط ا: والفرص نقاط القوة 

من حجم المھمة وھو ما يعكس مدى  %11 حوالي 2020برنامج القيادة والمساندة سنة  مثل -

 .خصوصيةعلى البرامج ال االعتماداتنجاعة توزيع 

يعمل برنامج القيادة على أن  بالبرامج المعنيةإعتمادات الصيانة  رسيمت 2022سيتم خالل سنة و

 خالل إداراته الفنية.إنجازھا من ومتابعة التنسيق بمھمة والمساندة 

من األعوان المباشرين وھي  %66تبلغ حيث  ،تمثيلية المرأة في القطاع الصحي مرتفعةتعد  -

 في إنجاز البرامج الصحية.تعكس المساھمة الفعالة للمرأة نسبة 

 والتحديات نقاط الضعف: 

وھو ما يثقل كاھل  والتجھيزات مركزية التصرف في الموارد البشرية (ترقيات ،إنتدابات) -

 .القيادة والمساندة ھياكل

تعد التي النساء لدى  ونسبة التأطير%  66تبلغ رغم نسبة تمثيلية المرأة في القطاع الصحي  -

 ).2020إحصائيات سنة (%33ال تتجاوز  العليا بالوظائف فإن نسبة التسمية  ، %71حوالي
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مما أدى الى تعطل  ، بعنوان التقاعدخاصة  عدم ترسيم خطط لإلنتداب وتعويض المغادرات -

 الخدمات المسداة. راجع جودةوت  الجديدة اإلحداثياتتشغيل 

  تقديم خارطة البرنامج: -2.1

 :خلة في تنفيذ البرنامج على المستوى المركزيدالھياكل المت ♣

في تجسيم أھدافھا وتحسين أداء  تقوم ھياكل القيادة والمساندة المركزية بمساندة بقية البرامج -

من خالل مھامھا المتعلقة ب التخطيط والبرمجة ووضع األطر التشريعية أو القانونية مھمة الصحة 

إلى جانب االضطالع بمھام التقييم والرقابة وتوفير الموارد البشرية والمالية والمعدات وتأھيل 

  البنية التحتية والنظم المعلوماتية والتكوين.

  :تتمثل ھذه الھياكل باألساس فيو

  الديوان والھياكل الملحقة به -

  وحدة التشريع والنزاعات -

  وحدة التعاون الفني -

  إدارة الدراسات والتخطيط -

  التفقديات -

  وحدات التصرف حسب األھداف -

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة -

  اإلدارة العامة للھياكل الصحية العمومية -

  المركزية لتكوين اإلطاراتالوحدة  -

 : لمساندة الجھويةا ♣

 مل المؤسسات العمومية الموجودة على المستوى الجھوي والمكلفة بالمساندة وھي:تش

  اإلدارات الجھوية للصحة العمومية -

  مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية واإلستشفائية -

  العموميةالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي إلطارات الصحة  -

  المعھد الوطني للصحة -

  مؤسسات التكوين األساسي والمستمر -
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  :العمومية المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت ♣

مساھمة مباشرة في  اثنين منھا يشرف برنامج القيادة والمساندة على ثالثة  فاعلين عموميين يساھم

طوير حوكمة المھمة من خالل تطوير النظام المعلوماتي وإعداد آليات تبيتعلق  أداء البرنامج في ما

  الجودة في المجال الصحي وھما: 

 لوزارة الصحة مركز اإلعالمية ▪

 الھيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي ▪

، فليست لھا لھيئة الوطنية للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةابالنسبة للفاعل العمومي الثالث وھي 

  برنامج القيادة والمساندة. استراتيجيةمساھمة مباشرة في تحقيق 

  أھداف ومؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج: -2

  وھما: محورين استراتيجيين على والمساندة القيادة برنامج ةترتكز خط

  الرشيدة والشفافية. مبادئ الحوكمةليات والتدابير الالزمة لتطبيق اآلدعم    

  التصرف الناجع في موارد المھمة البشرية والماليةضمان  

  متمثلة في: استراتيجيةثالثة أھداف ذلك من خالل  ويسھر برنامج القيادة والمساندة على تحقيق 

  

  المؤشرات  ألھدافا

  تطوير حوكمة المھمة -1.9

نسبة إنجاز القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة  - 1.1.9
  اإلستراتيجية

  رقمنة الهياكل الصحة العموميةالتراكمية لنسبة ال - 2.1.9

  نسبة إعداد آليات الجودة في المجال الصحي -3.1.9

ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا  -2.9
للمالءمة بين المھارات والحاجيات وضمانا 

  للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات

  الفارق بين تقديرات وٕانجازات األجور -1.2.9

  المتكونين في المحاور الواردة بمنشور رئاسة الحكومةنسبة  - 2.2.9

المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد  -3.9
  التصرف في الموارد المالية

  نسبة إنجاز الميزانية -1.3.9

  نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة بالمقارنة مع ميزانية المهمة -2.3.9
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 :الرشيدة الحوكمة مبادئ إرساء: 1.9-الھدف

  :ھدف محوري تم ضبطه تماشيا مع توجھات المھمة لدعم اآلليات والتدابير تقديم الھدف

 .الالزمة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة

 المؤشرات تقديم: 

  نسبة إنجاز القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة اإلستراتيجية : 1.1.9المؤشر

 : الداخلية ولجنة السياسات والبرامج)(لجنة تركيز الرقابة 

يندرج ھذا المؤشر في إطار متابعة تقدم إرساء آليات تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب 

 تم إحداث لجنتين وھما لجنة السياسات والبرامج ولجنة تركيز الرقابة والداخلية. حيث،األھداف

 :انجازات وتقديرات المؤشر 

  النسبة التراكمية لرقمنة الھياكل الصحة العمومية: 2.1.9المؤشر 

تطوير المنظومة المعلوماتية قصد تقديم خدمة صحية ناجعة وذلك يندرج ھذا المؤشر في إطار 

برقمنة المؤسسات الصحية حيث يعتبر ھيكل صحي عمومي مرقمن كل مؤسسة صحية عمومية 

يمتلك بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية تحصلت  )استشفائي أو إداري أوفني –أو قسم طبي (

  على تكوين يؤھلھا لحسن استعمال تطبيقات النظام المعلوماتي. 

  وتعتمد عملية رقمنة الھياكل الصحية العمومية على:

 تدعيم البنية التحتية الرقمية، -

 تعميم االستغالل وتطوير خدمات الصحية الرقمية، -

 لمساندة واإلحاطة الفنية .تطوير الكفاءات وتوفير ا -

  مؤشرات قيس األداء
  1الهدف 

 الوحدة
  ق.م  إنجازات

2021  
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

:  نســــــــبة إنجــــــــازات القــــــــرارات 1.1.2المؤشــــــــر 
والتوصــــــيات المتخــــــذة مــــــن قبــــــل لجــــــان القيــــــادة 
اإلســــــــــــتراتيجية(لجنة القيــــــــــــادة لتركيــــــــــــز نظــــــــــــام 

  الرقابة الداخلية ولجنة السياسات والبرامج)

  %80 %80 %40 25% - نسبة



 

- 51 - 
 

 :انجازات وتقديرات المؤشر  

وذلك راجع باألساس لتأخر استكمال صفقة مقارنة بالتقديرات  %38تسجيل  2020سنة تم 

  مشروع البنية التحتية الرقمية  والظرف الوبائي. 

ومع إمضاء العقد مع اتصاالت تونس الستكمال تنفيذ وتركيز البنية التحتية الرقمية ينتظر تحقيق 

  .2024سنة  %87و 2023سنة  % 81و 2022 بالنسبة لسنة %69نسبة   

  نسبة إعداد آليات الجودة في المجال الصحي3.1.9المؤشر : :  

التقييم في المجال الصحي وذلك بإعداد مرجعيات لجودة إرساء ثقافة مؤشر في إطار ھذا ال يندرج 

العالجات والممارسات المھنية تعتمد على معايير عبر وضع أدلة منھجية تتضمن توصيات مھنيي 

عالوة على إعداد بحوث في مجال تقييم تكنولوجيات الصحة لتسھيل الصحة وكذلك أدلة االعتماد 

  قرارات اقتناءھا وتمويلھا.

 :انجازات وتقديرات المؤشر  

ويقدر  2020بالنسبة لسنة  % 90آليات الجودة في المجال الصحي تم تسجيل نسبة بالنسبة إلعداد 

  .2021بالنسبة لسنة % 95تحقيق نسبة 

  . 2023سنة  %100ويقدر تحقيق نسبة 

  مؤشرات قيس األداء
  1الهدف 

 الوحدة
  ق.م  إنجازات

2021  
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

رقمنـــــــــــة التراكميـــــــــــة ل نســـــــــــبةال: 2.1.9المؤشـــــــــــر 
  الهياكل الصحة العمومية

   87  81   69  68   38 نسبة

  مؤشرات قيس األداء
 الوحدة  1الهدف 

  ق.م  إنجازات
2021  

 تقديرات
2020 2022 2023 2024 

: نسبة إعداد آليات 3.1.9المؤشر 
  الجودة في المجال الصحي 

  
  -  % 100  %98  % 95  % 90 نسبة
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بين المھارات والحاجيات  للمالئمةترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا : 2.9الھدف 

  اة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئاتوضمانا للمساو

  :يندرج في إطار التوجھات الوطنية لتأھيل الموارد البشرية عبر تعزيز اآلليات تقديم الھدف

  لدعم اإلدارة بالكفاءات ودعم التكوين.

 المؤشرات تقديم: 

 الفارق بين تقديرات وإنجازات األجور:: 1.2.9 المؤشر 

يندرج ھذا المؤشر في إطار المتابعة الدورية لتطور كتلة األجور وتقريب التقديرات من اإلنجازات 

  .تحقيق تقديرات دقيقة للتأجير وبالتالي ضبط العدد الحقيقي ألعوان مھمة الصحةب

 :انجازات وتقديرات المؤشر  

تعمل إدارة الموارد البشرية  إذ 2023و 2022و 2021بالنسبة لسنة % 99.8تحقيق نسبة  يتوقع

 %.100من  نسبة قريبةعلى الضبط الدقيق لعدد أعوان مھمة الصحة حتى يتم تحقيق 

  نسبة إنجاز مخطط التكوين:: 2.2.9المؤشر 

يمثل التكوين من رھانات برنامج القيادة والمساندة لتطوير الكفاءات والمھارات للموارد البشرية 

  الخدمات اإلدارية. وذلك لالرتقاء بجودة

يتمثل برنامج التكوين في إنجاز المحاور المشتركة في منشور رئاسة الحكومة والمحاور 

 الخاصة بقطاع الصحة . الخصوصية

 :انجازات وتقديرات المؤشر  

  مؤشرات قيس األداء
 الوحدة  2الهدف 

  ق.م  إنجازات
2021  

 تقديرات
2020 2022 2023 2024 

نسبة انجاز ميزانية : 1.2.9المؤشر 
  التأجير

 99.9 99.8 99.8 99.8 - نسبة

  مؤشرات قيس األداء
 الوحدة  2الهدف 

  ق.م  إنجازات
2021  

 تقديرات
2020 2022 2023 2024 

نسبة المتكونين في  : 2.2.9المؤشر 
المشتركة المبرمجة في منشور المحاور 

  رئاسة الحكومة

  70  60  50  30 20 نسبة
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بلغت نسبة المتكونين في المحاور المشتركة المبرمجة في منشور رئاسة بالنسبة إلنجازات 

  .%20ما يعادل  2020سنة الحكومة 

كما تم إنجاز دورات تكوينية للمحاور الخصوصية على .% 60وقد مثلت نسبة حضور اإلناث  

دورات،  06تضمنت غرار برنامج تكوين لفائدة التفقدية اإلدارية والمالية والتفقدية الصيدلية والتي 

دورات)  08برنامج خصوصي المتعلق بالمنظومة اإللكترونية  للتصرف في  المراسالت (

وبرنامج تكوين بالشراكة مع المرصد الوطني لألمراض الجديدة والمستجدة حول التصرف في 

دورة في مجال الحوكمة  18المخاطر عند التعامل مع مرضى الكوفيد، وبرنامج الصحة العزيزة (

  والتصرف اإلداري والمالي).

  على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف: ةالمحافظ :3.9الھدف 

يندرج ھذا الھدف في إطار العمل على ضمان التوازنات المالية للمھمة ولتحقيق تقديم الھدف:  -

البرامج األھداف المرسومة وذلك بمتابعة إنجازھا عن طريق مؤشرات قيس أداء تنسجم مع ھذا 

  الھدف اإلستراتيجي.

 المؤشرات تقديم: 

  نسبة إنجاز الميزانية: 1.3.9المؤشر:  

يندرج في إطار المتابعة المستمرة إلنجاز الميزانية وتعتبر المتابعة الدورية لتقدم إنجاز المشاريع 

  آلية فعالة للتثبت من مدى تحقيق األھداف واألنشطة المبرمجة.

 :انجازات وتقديرات المؤشر  

كما يتوقع ارتفاع نسبة إنجاز الميزانية  خالل السنوات . 2021 سنة%96يقدر تسجيل نسبة 

 خالص المزودين وخالص اإلقتناءات والمشاريع التي تم استكمالھا. لوذلك راجع باألساس القادمة 

  نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة بالمقارنة مع ميزانية المھمة:2.3.9المؤشر :  

توفير اإلمكانيات والموارد الضرورية لتحقيق األھداف الخصوصية للبرامج يندرج في إطار 

  لھذه البرامج.العملياتية وضبط الكلفة الحقيقية 

  قيس األداءمؤشرات 
  3الهدف 

 الوحدة
  ق.م  إنجازات

2021  
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 98 98 97 96 - نسبة  نسبة إنجاز الميزانية : 1.3.9المؤشر 
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 :انجازات وتقديرات المؤشر  

 2020سنة  % 11.7بلغت نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة بالمقارنة مع ميزانية المھمة 

   2021سنة  %11ويتوقع أن تصل ھذه النسبة إلى 

وتعمل مھمة الصحة مع المصالح المختصة لمھمة المالية على مزيد التقليص في حجم االعتمادات  

المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة لتوزيعھا على البرامج العملياتية خاصة الخطوط العامة 

  .2024سنة  %6كالتھيئات المختلفة والصيانة  ويتوقع تسجيل نسبة 

  مؤشرات قيس األداء
 الوحدة  3الهدف 

  ق.م  إنجازات
2021  

 تقديرات
2020 2022 2023 2024 

: نسبة ميزانية برنامج 2.3.9المؤشر 
القيادة والمساندة بالمقارنة مع ميزانية 

  المهمة
 6.0 6.5  6.8  11.0 11.7 نسبة



 

- 55 - 
 

  نشطة وعالقتھا باألھداف و مؤشرات األداء:األ تقديم -2-2
  14جدول عدد 

  األنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج القيادة والمساندة

  تقديرات اإلعتمادات  دعائم األنشطة
  2022األنشطة لسنة 

  البرنامج  األهداف  2022تقديرات المؤشرات لسنة   األنشطة

  إعداد ميثاق التصرف، -
 م د 123.6 استكمال إعداد دليل إجراءات المتعلق بالموارد البشرية -

القيادة والمساندة 
 المركزية

إنجازات القرارات والتوصيات المتخذة نسبة 
  )%40( من قبل لجان القيادة اإلستراتيجية

  : 1.9الهدف 

  المهمة تطوير حوكمة

 

 األساسية بالشبكة الوطنية للصحةربط مراكز الصحة  -
 توفير سعة تدفق عالية للهياكل الصحية العمومية، -
  تطوير أسطول اإلعالمية بالهياكل الصحية و باألقسام والمصالح، -

 م د 10.8
المساندة الفنية في 

  اإلعالمية
 نسبة رقمنة الهياكل الصحية العمومية

)69%(  

  إعداد مراجع اعتماد النقل الطبي،
  إعداد مراجع اعتماد أقسام ووحدات االستعجالي، -
  إعداد دليل حسن الممارسات الصحية، -
  إعداد دليل حسن الممارسات الصحية في قاعات العمليات، -
  إعداد مراجع إعتماد مراكز ووحدات تصفية الدم، -
  إعداد دليل منهجي لوضع أدلة حسن الممارسات الصحية، -
  المؤسسات الصحية للخط األول، إعداد دليل إجراءات لفائدة -
  وضع دليل المساعدة على تقييم للخطين الثاني والثالث، -
  وضع دليل المساعدة على تقييم معايير الخط األول. -
إعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال تقييم تكنولوجيات الصحة  -

  والتدخالت الصحية،
  إعداد مسارات  وتوصيات مهنية، -
  منح عالمة الجودة للعالمة الكلينيكية.  -

  التقييم واإلعتماد م د 3.6
نسبة إنجاز آليات الجودة في المجال 

  الصحي
 )98%(  
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  تقديرات اإلعتمادات  دعائم األنشطة
  2022نشطة لسنة لأل 

  البرنامج  األهداف  2022تقديرات المؤشرات لسنة   األنشطة

الضبط الدقيق للقائمات المعدة لنفقات التأجير مع األخذ بعين  -
 اإلعتبار للعناصر غير المتوقعة 

  المتابعة الدورية والشهرية لنسق استهالك نفقات التأجير. -
  يرميزانية التأج نسبة انجاز    

)99.8%(  
  :  2.9الهدف 

ـــــي  ترشـــــيد التصـــــرف ف
المــــوارد البشــــرية دفعــــا 
ـــــــــــــــين  ـــــــــــــــة ب للمالءم

ــــــات المهــــــارات  والحاجي
و ضـــــــــمانا للمســـــــــاواة 
ـــــين  وتكـــــافؤ الفـــــرص ب

  جميع الفئات

  

تركيز منظومة متابعة وتقييم لضمان جودة التكوين والعمل  -
على مراجعة محاور مخطط التكوين وٕاضافة محاور خصوصية 

  تتماشى مع مهمة الصحة واختصاصات أعوانها.
 تركيز منظومة تكوين على الخط. -

وٕاطارات وزارة الصحة من خالل طرح استهداف كافة أعوان  -
 مواد تكوينية متنوعة تستجيب لتطلعاتهم.

  .بقية الجهاتتعميم برنامج الصحة عزيزة على  -
مدرسة من مدارس التكوين إلى مراكز  17العمل على تحويل  -

لمدرسة ستكمال إعداد اإلطار التشريعي لجهوية للتكوين وا
  .الوطنية للصحة

  م د 64.9

  
  
  
  
  

المساندة والتكوين 
  األساسي والمستمر

المشتركة نسبة المتكونين في المحاور 
 المبرمجة في منشور رئاسة الحكومة

)50%(  

البرامج لجميع جداول المتابعة لإلعتمادات حسب موافاة رؤساء 
  .طبيعة النفقة وحسب البرامج ومختلف نسب اإلنجاز

لإلطالع الحيني تمكين مختلف رؤساء البرامج من رموز  -
  على الوضعيات المالية بالمنظومة اإلعالمية "أدب".

إنجاز البرمجة السنوية ومختلف تحييناتها واإلشكاليات التي  -
  الت دون إنجاز البرمجة األولية للنفقات.ح

  

القيادة والمساندة 
  المركزية

  نسبة إنجاز الميزانية
)97%(  

  :3.9الهدف 
المحافظـــــــــــــة علـــــــــــــى 
ديمومـــــــــــة الميزانيـــــــــــة 
وترشــــيد التصــــرف فــــي 

  اإلنجاز

المدرجة في برنامج القيادة والمساندة توزيع اعتمادات الصيانة 
  على البرامج العملياتية

القيادة والمساندة 
  المركزية

نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة 
  )%6.8( بالمقارنة مع ميزانية المهمة
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  مساھمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج: -2-3

يساھم كل من الھيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي ومركز اإلعالمية لوزارة الصحة 

من ،الرشيدة  مبادئ الحوكمةبصفة مباشرة في تحقيق الھدف االستراتيجي والمتمثل في إرساء 

  الھياكل الصحية. رقمنةو نجاز آليات الجودة في المجال الصحيخالإل

وتجدر اإلشارة أنه في إطار حوكمة المؤسسات التي ال تكتسي صبغة إدارية تم االنطالق منذ 

كل من مركز وأداء" بين رئيس برنامج القيادة والمساندة في ضبط إطار تعاقدي "عقد 2021سنة

  اإلعالمية لوزارة الصحة والھيئة الوطنية للتقييم واالعتماد في المجال الصحي.

  :15جدول عدد 
  مساھمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

  المحالة االعتماداتوحجم  
  م د

  الفاعل العمومي
أهم األنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف 

  السياسة العمومية
 االعتماداتتقديرات 

  2022المحالة بعنوان 
  
  

  حةالص لوزارةمركز اإلعالمية 

ربط مراكز الصحة األساسية بالشبكة الوطنية للصحة قصد حوسبة  -
 ،الخطوط األمامية

 ،توفير سعة تدفق عالية للهياكل الصحية العمومية -
تطوير أسطول اإلعالمية بالهياكل العمومية الصحية و باألقسام  -

  حوالمصال

10.8  

  

  

الھيئة الوطنية للتقييم واالعتماد 
  في المجال الصحي

  ومعايير الجودة : االعتمادإنتاج أدوات  
  إعداد مراجع اعتماد النقل الطبي،  -
  إعداد مراجع اعتماد أقسام ووحدات االستعجالي، -
  إعداد دليل حسن الممارسات الصحية، -
  العمليات،إعداد دليل حسن الممارسات الصحية في قاعات  -
  مراكز ووحدات تصفية الدم، اعتمادإعداد مراجع  -
  إعداد دليل منهجي لوضع أدلة حسن الممارسات الصحية، -
  إعداد دليل إجراءات لفائدة المؤسسات الصحية للخط األول، -
  وضع دليل المساعدة على تقييم للخطين الثاني والثالث، -
  ط األول.وضع دليل المساعدة على تقييم معايير الخ -
إعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال تقييم تكنولوجيات الصحة  -

  والتدخالت الصحية،
  مهنية، وتوصيات إعداد مسارات  -

  

  

  

6.3  
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  الفاعل العمومي
أهم األنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف 

  السياسة العمومية
تقديرات اإلعتمادات 

  2022المحالة بعنوان 

الھيئة الوطنية للسالمة الصحية 
  للمنتجات الغذائية.

فروع لوسائل الضرورية (تجهيزات، معدات، وسائل النقل) لالاقتناء 

  الجهوية التي سيتم تركيزها،

  .اقتناء تجهيزات ومستلزمات المراقبة الميدانية -

أدلة حول التصرف في المخاطر المرتبطة بالمنتجات  05إعداد  -

  وأغذية الحيوانات.الغذائية 

 تجهيز مخبر التحاليل والمياه التابعة للهيئة. -

  

34.1  
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  :2024-2022إطار نفقات البرنامج متوسط المدى  -3

للبرنامج المنبثقة عن  االستراتيجيةيندرج إطار النفقات متوسط المدى في سياق تنفيذ التوجھات 
الرؤية القطاعية. وتم ضبط االعتمادات المرصودة بالنظر إلى تطور المؤشرات التي تعكس مدى 

  تحقيق األھداف المضبوطة.

  :61جدول عدد 
) حسب طبيعة النفقة  (اعتمادات الدفع)2024-2022إطارالنفقات متوسط المدى (  

 

 

    

1000 د

700 500225 892214 815176 830147 144نفقات التاجير

596 16829 02529 30020 40117 170نفقات التسيير

900 40025 18024 67016 42913 7نفقات التدخل

000 00072 10072 65024 963138 115نفقات االستثمار

00000نفقات العمليات المالية

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية 
للمؤسسات

438 623317 435237 197340 068353 196

المجموع مع اعتبارالموارد الذاتية 
للمؤسسات

440 358320 490244 662346 068360 196

تقديرات 2024تقديرات 2023تقديرات 2022ق م 2021انجازات 2020البيان



 

60 
 

 

 

 

 

   

 بطاقات مؤشرات قيس األداء للبرامج :1ملحق عدد



 
 

 

ية

 

األداء 
ألساسي

 قيس ا
صحية األ
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   عيادات أثناء الحمل) 5خمس (نسبة مراقبة الحمل  بـ
 

  1/ 1/ 1: المؤشر  رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 النھوض بصحة األم والطفل. . الھدف الذي يرجع إليه المؤشر:1
  عيادات أثناء الحمل 5نسبة مراقبة الحمل بـ . تعريف المؤشر: 2
 مؤشر منتوجطبيعة المؤشر:  . 3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر  

.طريقة احتساب المؤشر: عدد النساء الحوامل الالتي راقبن حملھن خمسة مرات حسب 1
  الروزنامة/ عدد المحتمل للنساء الحوامل .

 . وحدة المؤشر: نسبة2
 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: إدارة الرعاية الصحية األساسية.. 3
  : سنويا.  . تاريخ توفّر المؤشر4
 .2024سنة  %91. القيمة المستھدفة للمؤشر:5
الدكتور محمد الشاوش المسؤول عن البرنامج الوطني للعناية بصحة . المسؤول عن المؤشر: 6

  األم والطفل

III - المؤشر قراءة في نتائج  

   .سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: 2

تتم عيادات مراقبة الحمل من بين النساء المراقبات للحمل بالمؤسسات العمومية بالخط األول 

واستنادا للتقارير يتبين أن النسبة في تحسن رغم االستقطاب من طرف القطاع الخاص كما أن 

  .في بعض الواليات %100إلى %30النسبة تتراوح من 

  .%91ويھدف البرنامج إلى المحافظة على نسبة تغطية على المستوى الوطني في حدود 

  . تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

عيادات  أثناء الحمل ال تتم حسب الرزنامة المبرمجة لعيادات مراقبة 5نسبة مراقبة الحمل  بــ  -
    ميع المعطيات.الحمل مع نقائص على مستوى انتظام تج

 الوحدة  مؤشرات قيس األداء 
  ق.م  إنجازات

2021  
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 91 91 91 90 90 نسبة عيادات أثناء الحمل  5نسبة مراقبة الحمل بـ :1.1.1
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  نسبة مرضى السكري وارتفاع ضغط الّدم الذين تّم اكتشافھم في طور المضاعفات

  1.2.1رمز المؤشر: 

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 

 .تعزيز الوقاية من األمراض الغير السارية والتكفل بھا .الھدف الذي يرجع إليه المؤشر:1

 تّم اكتشافھم في طور المضاعفات.تعريف المؤشر: نسبة المرضى المزمنين الذين .2

 .طبيعة المؤشر:  مؤشر نجاعة اجتماعية واقتصادية 3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر  

العدد الجملي / عدد المرضى الذين تّم تقصيھم في طور المضاعفات.طريقة احتساب المؤشر: 1

 .للمرضى المزمنين الذين تم اكتشافھم خالل السنة

 . وحدة المؤشر: نسبة2

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: اإلدارات الجھوية للصحة العمومية.3.

  .تاريخ توفّر المؤشر: سنويا. 4

 .2024سنة % 10.القيمة المستھدفة للمؤشر: 5

الدكتور قيس قزمير المسؤول عن البرنامج الوطني لمقاومة : .المسؤول عن المؤشر بالبرنامج6

   األمراض المزمنة

III - في نتائج المؤشر قراءة  

  .سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1

  

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: 2 

    األساسية،بفضل الحمالت التحسيسية وتقصي السكري وارتفاع ضغط الدم بجل مراكز الصحة 

  وھي نسبة معقولة. %8المحافظة على نسبة يھدف البرنامج إلى تم التقليص في نسبة المؤشر و

  .تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

  .محدودية منظومة جمع العطيات -

    نقائص على مستوى التنسيق بين مختلف خطوط المنظومة الصحية. -

  مؤشرات قيس األداء
  

 الوحدة
  ق.م  إنجازات

2021  

 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

ر ى  1.2.1المؤش بة مرض :نس
ذين  ّدم ال غط ال اع ض كري وارتف الس

  تّم اكتشافھم في طور المضاعفات
 10 11 11 11 12 نسبة
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 نسبة السكان الذين تم تلقيحھم ضد فيروس كورونا
 

  3/1/ 1: المؤشر  رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 تعزيز الوقاية من األمراض السارية . الھدف الذي يرجع إليه المؤشر:1

  نسبة السكان الذين تم تلقيحھم من الفئات ذات األولويةالمؤشر:. تعريف 2

  منتوجمؤشر طبيعة المؤشر:  . 3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر  

.طريقة احتساب المؤشر: عدد السكان الملقحين ضد فيروس كورونا/ عدد السكان المزمع 1

  تلقيحھم

 . وحدة المؤشر: نسبة2

  "e-vax " منصة. مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 3

  : سنويا.  . تاريخ توفّر المؤشر4

  .2022سنة % 70 . القيمة المستھدفة للمؤشر:5

  .من فيروس كورونا للتوقياللجنة الوطنية : . المسؤول عن المؤشر بالبرنامج6

III - قراءة في نتائج المؤشر  

   والتقديرات الخاصة بالمؤشر:.سلسلة النتائج (اإلنجازات) 1

الوحدة  3مؤشرات قيس أداء الھدف 
  ق.م  إنجازات

2021 

 تقديرات

20182019 2020 2022 2023 2024 

: نسبة السكان الذين تم 1.3.1المؤشر 
 تلقيحھم ضد فيروس كورونا

 - - 70 50 - - -  نسبة

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

  .2022سنة  %70و بلوغ نسبة تغطية تناھز الـ  2021موفى من السكان   %50تلقيح  يتوقع

  .تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

 التغير المستمر والغير متوقع للمعطيات الخاصة بالجائحة. -

  



 

   

ألداء
ية 
يس األ
 الصحي

 ة
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  نسبة تغطية حاجيات الجھات ذات األولوية بأطباء االختصاص 
  

  1/ 1/ 2.: المؤشر  رمز
I- :الخصائص العامة للمؤشر 

  الھدف الذي يرجع إليه المؤشر: تقريب الخدمات الصحية وتحسين النفاذ إليھا .1

. تعريف المؤشر: نسبة تغطية حاجيات الجھات ذات األولوية بأطباء االختصاص في 2

  االختصاصات الضرورية.

  نجاعة مؤشر. طبيعة المؤشر: 3

II - :التفاصيل الفنية للمؤشر  
 

  100 *)المبرمجة عدد أيام الدعم/ نجزة(عدد أيام الدعم الم احتساب المؤشر:طريقة 

  عدد أيام الدعم المبرمجة = الحاجيات من أيام الدعم باالختصاصات األساسية بالجھات المعنية. 

  النسبة :. وحدة المؤشر2

  . مصدر المعطيات الحتساب المؤشر: جداول االستمرار الشھرية بالمؤسسات الصحية 3

  : شھريا  . تاريخ توفّر المؤشر4

 .2024 سنة % 98:القيمة المستھدفة للمؤشر.5

   االختصاص بالمناطق ذات األولوية.برنامج دعم طب خلية تنفيذ ومتابعة ر: المسؤول عن المؤش. 6

III - نتائج المؤشر قراءة في  

   .سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1

  

 .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

تجدر اإلشارة أنه تم االنطالق في ھذا البرنامج بصفة تدريجية وسيتم خالل السنوات القادمة تحقيق 

النسب المرجوة وقد تم تحيين نسبة تغطية حاجيات الجھات ذات األولوية بأطباء االختصاص في 

  الضرورية.االختصاصات 

  الجھات ذات األولوية: 

  :مستشفى17جھات ذات األولوية من صنف أ  
 المستشفى الجھوي بجندوبة، .1
  المستشفى الجھوي بطبرقة، .2

 الوحدة  2الھدف  مؤشرات قيس األداء
  ق.م  إنجازات

2021  
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

ر  لمؤش ات  : 1.1.2ا ة حاجي بة تغطي نس
اص  اء االختص ة بأطب ات ذات األولوي الجھ

  في االختصاصات الضرورية.
 98  97  96  95  92 نسبة
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  المستشفى الجھوي بالكاف، .3
  المستشفى الجھوي بسيدي بوزيد، .4
  المستشفى الجھوي بالقصرين، .5
  المستشفى الجھوي بتوزر، .6
 المستشفى الجھوي بنفطة،(غير مفعل) .7
  المستشفى الجھوي بقفصة، .8
 )2019المستشفى الجھوي بالمتلوي،( دخل حيز التنفيذ منذ نوفمبر  .9

  المستشفى الجھوي بقبلي، .10
  المستشفى الجھوي بمدنين، .11
 المستشفى الجھوي ببن قردان، .12
 المستشفى الجھوي بتطاوين، .13
 المستشفى الجھوي بسليانة، .14
 )2019 المستشفى الجھوي بقابس(صنف أ منذ جويلية .15
 )2020تشفى الجھوي بقرقنة (صنف أ منذ ديسمبر  المس .16
 )2020المستشفى الجامعي بالقيروان  (صنف أ منذ مارس  .17
18.   
  :مستشفى 11جھات ذات األولوية من صنف ب  

  المستشفى الجھوي بباجة، .1
  المستشفى الجھوي بزغوان، .2
  المستشفى الجھوي بجرجيس، .3
 المستشفى الجھوي بجربة، .4
 بورقيبة،المستشفى الجھوي بمنزل  .5
  المستشفى الجھوي بمنزل تميم، .6
  المستشفٮالجھوي بالحامة(غير مفعل) .7
  المستشفى الجھوي ببنزرت .8
 )*2019المستشفى الجھوي بالتالتلي (منذ نوفمبر  .9

  المستشفى الميداني قبة المنزه الراجع بالنظر لمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة .10
 تشفى الھادي شاكر بصفاقس.الراجع بالنظر لمس المستشفى الميداني بصفاقس .11

  النقائص المتعلقة بالمؤشر: . تحليل أھم 3

  اإلختصاص. برنامج دعم طبإنجاز  تعدد المتدخلين في -

  عدم رقمنة البرنامج. -
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نسبة األقسام المستغلة لمنظومة الوصفة الطبية االسمية الرقمية اليومية من بين األقسام 
  المستھدفة 

  1/ 2/ 2 : المؤشر  رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات االستشفائية المحلية والجھوية. نجاعة.الھدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير 1

.تعريف المؤشر: عدد األقسام التي تعمل بالوصفة الطبية االسمية اليومية الرقمية من بين األقسام 2

 المستھدفة ( أقسام ).

 منتوجمؤشر .طبيعة المؤشر:  3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر  

عدد األقسام ذات الجاھزية العالية والمستغلة للمنظومة / جملة األقسام طريقة احتساب المؤشر: .1

  100المستھدفة) *

  طريقة احتساب التقديرات الخاصة بالمؤشر:

 نسبة األقسام االستشفائية المستغلة لمنظومة الوصفة الطبية االسمية الرقمية اليومية من بين األقسام المستهدفة  

 السنة
عدد 

 المستشفيات
عدد األقسام المستغلة 

 للمنظومة
العدد الجملي لألقسام 

 المؤشر التراكمي المؤشر السنوي المستهدفة

20215 10 68 14,7% 

20225 10 68 14,7% 29,4% 

20235 10 68 14,7% 44,1% 

20245 10 68 14,7% 58,8% 

20255 10 68 14,7% 73,5% 

20265 10 68 14,7% 88,2% 

20274 8 68 11,8% 100,0% 

 

  .وحدة المؤشر: نسبة 2

.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: بيانات برنامج تطوير النظام المعلوماتي الصحي 3

 /اإلدارة العامة للھياكل الصحية العمومية/ مركز اإلعالمية.

  : سنويا.   .تاريخ توفّر المؤشر4

 .  2027 سنة % 100ر:.القيمة المستھدفة للمؤش5

  رئيس البرنامج .المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:6
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III - قراءة في نتائج المؤشر  

  :بالمؤشر.سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة 1

  

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: 2

، تم اعتماد مؤشر نسبة األسرة المنتفعة بالوصفة الطبية االسمية اليومية والمقصود 2016منذ سنة  

بھا الوصفة الطبية االلكترونية، والتي تمثل جزءا من مسار التصرف في األدوية وال يمكن أن 

التصرف في األدوية، حيث يجب تأمين المسار كامال ( المسار  مؤشرا كافيا على نجاعة هنعتبر

  اللوجستي والمسار الطبي).

األخذ بعين  علذا تم استبدال المؤشر بنسبة األقسام االستشفائية التي تستغل المنظومة كاملة م

االعتبار جاھزية ھذه األقسام من حيث البنية التحتية والتجھيزات واستعمال التطبيقات اإلعالمية 

  ).DMI , STIKAMEDالالزمة ( 

وسيتم تركيز ھذه المنظومة بصفة تدريجية تصاعدية تأخذ بعين االعتبار االمكانيات البشرية 

ئية من الناحية االعالمية والشبكات والبنية التحتية للمستشفيات الجھوية وجاھزية األقسام االستشفا

، مع العلم أنه تم 2024من األقسام اإلستشفائية المستھدفة سنة  %60يتوقع بلوغ نسبة تقارب 

إختيار األقسام التي تسجل استھالكا مرتفعا لألدوية باعتبار طبيعة نشاطھا على غرار ( أقسام 

  ب و أقسام الجراحة). التخدير واإلنعاش، أقسام أمراض القل

  .تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

التأخير في استكمال مشروع البنية التحتية الرقمية ( الشبكات): حيث يرتبط نجاح ھذه المنظومة  -

  بمدى جاھزية األقسام االستشفائية الستغاللھا.

   

  مؤشرات قيس األداء
  2الھدف 

 الوحدة
  ق.م  إنجازات

2021  

 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

ر  ام 1.2.2المؤش بة األقس : نس
ة  تغلة لمنظوم فائية المس االستش
ة  مية الرقمي ة االس فة الطبي الوص

  اليومية من بين األقسام المستھدفة

  %58.8 44.1 29.4 14.7  - نسبة



 

البحث  
 ة
لبرنامج
لجامعية

األداء لب
ال شفائية
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  نسبة األعمال المجراة بأقسام بدائل اإلقامة االستشفائية

   1/ 1/ 3 : المؤشر  رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

  .تطوير نجاعة الخدمات االستشفائية الجامعية. الھدف الذي يرجع إليه المؤشر : 1

  أقسام بدائل اإلقامة االستشفائية.التي يتم اجراءھا ب المؤشر: نسبة األعمال. تعريف 2

  .. طبيعة المؤشر:  مؤشر فاعلية3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر  

: عدد األعمال المجراة حسب االختصاص لكل بديل إقامة / العدد . طريقة احتساب المؤشر1

  الخدمات.الجملي للمقيمين بالمؤسسات التي تقدم ھذه 

  . وحدة المؤشر: نسبة األعمال.2

  . مصدر المعطيات األساسية: المنظومة المعلوماتية للتصرف في شؤون المرضى .3

  : كل ثالثية. . تاريخ توفّر المؤشر4

  .2025سنة%50. القيمة المستھدفة للمؤشر: 5

 . المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج.6

III   المؤشرقراءة في نتائج  

   :.سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر1

  

  اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:.تحليل النتائج وتقديرات 2
في عدد األعمال   % 5بـ 2020تطورا سنة اإلستشفاء النھاري  نشاط رغم جائحة كورونا شھد 

  السنوات المتبقية.يتوقع أن تتطور ھذه النسبة خالل المنجزة بوحدات االستشفاء النھاري كما 

  . تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

تفردھا بمقرات خاصة مما يشكل عائقا أمام  معدووجود وحدات اإلستشفاء النھاري داخل األقسام 

  .التنسيق مع الطبق الفني وحسن التكفل بالمرضى المعنيين
    

 الوحدة 1الهدف مؤشرات قيس أداء 
  إنجازات

2021  
  تقديرات

2020 2022 2023 2024 
:  نسبة األعمال  1.1.3المؤشر 

 المنجزة  بوحدات االستشفاء النهاري.
  47 42.7 38 31 28 نسبة



 

- 72 - 
 

  )الكلى(عمليات زرع األعضاءعدد نسبة تطور 

   1/ 2/ 3.: المؤشر  رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

  المؤشر : تنمية الطب متطور االختصاص.. الھدف الذي يرجع إليه 1

  . تعريف المؤشر: نسبة تطور عدد عمليات زرع األعضاء (الكلى).2

 .طبيعة المؤشر:  مؤشر نجاعة .3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر  

زرع  عمليات عدد -سزرع األعضاء المجراة لسنة  عمليات. طريقة احتساب المؤشر: عدد 1

  )1-(سزرع األعضاء المجراة لسنة  عملياتعدد /)1-  س(األعضاء المجراة لسنة 

  . وحدة المؤشر: نسبة.2

  ات العمومية للصحة.رير نشاط المؤسسا. مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: تق3

  : كل ثالثية. . تاريخ توفّر المؤشر4

  2024 سنة7 %. القيمة المستھدفة للمؤشر: 6

  ئيس البرنامج.. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ر7
  
  
  
   .سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

 2020نسبة اإلنجازات سنة  سجلتإذ  2020تطورا سلبيا خالل سنة  نشاط زرع الكلىشھد 

جع باألساس لتفشي جائحة كورونا وتحويل رابالمائة مقارنة بالتقديرات و ذلك  % 40ـتراجعا ب

إضافة إلى  الوضعية  19فيد معالجة مرضى الكوإليواء وأقسام  إلى بعض األقسام اإلستشفائية

خالل فترة  المالية  الحرجة للھياكل الصحية العمومية التي حالت دون إنجاز النشاط المبرمج

  
 الوحدة   2الهدف مؤشرات قيس أداء 

 إنجازات
2021  

  تقديرات

2020 2022  2023  2024  
نسبة تطور عدد   :2.1.1المؤشر

 .عمليات زرع األعضاء (الكلى)
 7 7 3 10 40.4 - نسبة

III- قراءة في نتائج المؤشر
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الحجر الصحي الشامل و تأخير الصندوق الوطني للتأمين على المرض في خالص مستحقات 

عدم توفر السيولة الالزمة لتوفير المستلزمات الھياكل الصحية العمومية المعنية مما تسبب  في 

تحديد 2024و 2023و 2022. ونظرا لما سبق فقد تم بالنسبة للسنوات الطبية للقيام بھذه األنشطة

الرتباط إنجاز ھذه األنشطة بالوضع الوبائي للبالد وتوفير السيولة الالزمة لالقتناء  التوقعات بحذر

  الطبية.المستلزمات 

  النقائص المتعلقة بالمؤشر: . تحديد أھم3  

  الطبية.بالوضع الوبائي للبالد وتوفير السيولة الالزمة لالقتناء المستلزمات  ارتباط المؤشر
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  نسبة تطور نشاط طب القلب التدخلي

   2/ 2/ 3.: المؤشر  رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

  تنمية الطب متطور االختصاص الھدف الذي يرجع إليه المؤشر :. 1

  تعريف المؤشر: نسبة تطور نشاط طب القلب التدخلي. .2

  . طبيعة المؤشر:  مؤشر نجاعة.3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر  

  1-س/ نشاط سنة  )1-سنشاط السنة  -(س. طريقة احتساب المؤشر: نشاط السنة 1

  .. وحدة المؤشر: نسبة2

  ة.. مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: تقرير نشاط المؤسس3

  . تاريخ توفّر المؤشر: كل ثالثية.4

 2024سنة % 10. القيمة المستھدفة للمؤشر: 5

  . المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج.6
  
  

   .سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1

 
  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

  

التراجع  إلى جائحة كورونا التي حالت دون  ھذا يعودو  2020تقديرات  من %40 تم  تحقيق  

 خالل فترة الحجر الصحي الشامل و تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المبرمجإنجاز النشاط 

  تسديد مستحقات المؤسسات العمومية.المرض 

  - . تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

   

  
 الوحدة   2الهدف مؤشرات قيس أداء 

 إنجازات
2021  

  تقديرات

2020 2022  2023  2024  

نسبة تطور نشاط طب  :1.2.2المؤشر.
  القلب التدخلي

 10 7 5 14  2.4 نسبة

III-قراءة في نتائج المؤشر
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  عنھا المعلن لألدوية السلبية التأثيرات تطور نسبة

   1/ 3/ 3: المؤشر  رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

  .الذي يرجع إليه المؤشر: تأمين و تدعيم سالمة المرضىالھدف . 1

  . تعريف المؤشر: نسبة تطور اإلعالم عن األعراض السلبية لألدوية.2

  مؤشر منتوج . طبيعة المؤشر:3

 . التفريعات (حسب نوعية األعراض السلبية).4

II - التفاصيل الفنية للمؤشر  

األعراض السلبية لألدوية لسنة أ عدد اإلعالنات عدد اإلعالنات عن (. طريقة احتساب المؤشر: 1

 %100/ *1)- أ  عن األعراض السلبية لألدوية لسنة

  . وحدة المؤشر: نسبة اإلعالنات.2

  الدوائية لليقظة. مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: تقرير نشاط المركز الوطني 3

  : كل ثالثية. . تاريخ توفّر المؤشر4

 . 2024 سنة % 40دفة للمؤشر:  . القيمة المستھ5

  المركز الوطني لليقظة الدوائيةبالبرنامج: . المسؤول عن المؤشر 6

III -قراءة في نتائج المؤشر 

  .سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: 2

بالتأثيرات السلبية إلستعمال األدوية التي يفترض أن يعلم بھا  اإلعالم  2020لم يتم خالل سنة 

) %30-وھو ما يفسر تسجيل مؤشر سلبي (المركز الوطني لليقظة الدوائية،  أعوان الصحة 

واستغالل وتحليل المعطيات ع سيتم العمل على تحسين منظومة جمو مقارنة بالسنوات السابقة.

  بالتالي تحسين المؤشر تدريجيا.و بالتأثيرات السلبية لألدوية المتعلقة 

  - . تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

 الوحدة 3  الھدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات
2020 

  
2021  

  تقديرات

2022 2023 2024 

 التأثيرات تطور نسبة  :1.3.3المؤشر 
 عنھا المعلن لألدوية السلبية

 40 30 20 10  30- نسبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
لقيادة  الرنامج  ألداء لبر

 ندة
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 نسبة إنجاز القرارات والتوصيات المنبثقة من قبل لجان القيادة اإلستراتيجية
  

 .1.91: المؤشر رمز
  

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 تطوير حوكمة المھمة.: الھدف الذي يرجع إليه المؤشر .1

 إنجاز القرارات المتخذة من قبل لجنة القيادة.تعريف المؤشر:نسبة  .2

 طبيعة المؤشر:  مؤشر نشاط .3

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:  

عدد اإلجراءات المنبثقة عن القرارات المتخذة  /عدد اإلجراءات المنجزة:طريقة احتساب المؤشر.1

  من قبل اللجنتين

  نسبة التراكمية المؤشر: .وحدة2

مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: كتابة اللجنتين: (وحدة التصرف في الميزانية .3

  حسب األھداف، إدارة التنظيم واألساليب واإلعالمية) 

  : سنويا  تاريخ توفّر المؤشر.4

  2024.سنة   %80: القيمة المستھدفة للمؤشر.5

  والمساندةرئيس برنامج القيادة المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:.6

III - قراءة في نتائج المؤشر  

   .سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

  

 الوحدة  1.9 الھدف مؤشرات قيس أداء 
  2021 إنجازات

  

  تقديرات

2020 2022 2023  2024  

نسبة إنجاز  1.1.9المؤشر
القرارات والتوصيات المنبثقة من 

اإلستراتيجية قبل لجان القيادة 
(لجنة القيادة لتركيز نظام الرقابة 
 الداخلية ولجنة السياسات والبرامج

% - 25 40 80 80 
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عقد جلسة تحت إشراف رئيس المھمة وتم تقديم مقترح لمراجعة التقسيم  2021تم خالل سنة 

وذلك إلعداد التبويب الميزانياتي والتنزيل العملياتي النھائي الذي سيتم  البرامجي لمھمة الصحة

  .2023إبتداء من سنة اعتماده ضمن المنظومات المعلوماتية (أمد،أدب،إنصاف) 

  سيتم العمل على: 2022لسنة أما بالنسبة 

  إعداد ميثاق التصرف، -

 استكمال إجراءات تركيز منظومة الرقابة الداخلية.  -

  - :رتحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤش.3
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 التراكمية لرقمنة الھياكل الصحية العموميةنسبة ال

  .1.92المؤشر:   رمز -
I-الخصائص العامة للمؤشر  

 الھدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير حوكمة المھمة .1

 –تعريف المؤشر: يعتبر ھيكل صحي مرقمن كل مؤسسة صحية عمومية أو قسم طبي  .2

أو إداري أو فني الذي يمتلك بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية تحصلت على تكوين استشفائي، 

 يؤھلھا لحسن استعمال تطبيقات النظام المعلوماتي المركزة بالھياكل الصحية العاملة بھا.

 مؤشر منتوجطبيعة المؤشر:   .3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر:  

اإلنجاز التراكمية لألعمال الواجب القيام بھا معدل نسب اإلنجاز :طريقة احتساب المؤشر.1

  لرقمنة الھياكل الصحي العمومية والمتمثلة في:

  تطوير البنية التحتية (الشبكات، التجھيزات....) -

  (التكوين) الصحي لمعلوماتياالنظام  استغاللتطوير الكفاءات لحسن  -

 اإلستشفائي. لمعلوماتيااستغالل واستعمال المنظومات المعلوماتية للنظام  -

 .النسبة التراكمية:وحدة المؤشر.2

، مركز العمومية اإلدارة العامة للھياكل الصحية:األساسية الحتساب المؤشر تمصدر المعطيا3.

  اإلعالمية والھياكل المستفيدة.

  .: سنويا تاريخ توّفر المؤشر.4

  .2024 سنة % 87:  القيمة المستھدفة للمؤشر.5

  رئيس برنامج القيادة والمساندة المؤشر بالبرنامج:. المسؤول عن 8

III - قراءة في نتائج المؤشر  

   سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

  

 الوحدة 1.9 الھدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021  
  تقديرات

2020 2022 2023  2024  

التراكمية نسبة ال 2.1.9المؤشر 
 الصحيةلرقمنة الهياكل 

% 38 68 69 81 87 
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  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

ومن المتوقع  2020بالنسبة لسنة  % 38بلغت النسبة التراكمية لرقمنة الھياكل الصحية العمومية 

  .2021سنة  % 68أن تبلغ ھذه النسبة 

 تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .3

  ،2الشبكة الوطنية للصحة التأخير في إطالق مشروع  -

  التأخير في إنجاز اإلقتناءات المبرمجة لتطوير أسطول اإلعالمية بالقطاع الصحي، -

  .ا للبرامج ومشاريع الصحة الرقميةالتأخير في القيام باالنتدابات المبرمجة دعم -
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 نسبة إعداد آليات الجودة في المجال الصحي
 .1.1.93المؤشر:   رمز

I- للمؤشرالخصائص العامة  

 حوكمة المھمة الھدف الذي يرجع إليه المؤشر:تطوير .1
 تعريف المؤشر: نسبة إعداد آليات الجودة في المجال الصحي .2
 منتوج طبيعة المؤشر:  مؤشر .3

II - :التفاصيل الفنية للمؤشر  

 100عدد آليات الجودة الجملية * /طريقة احتساب المؤشر:عدد آليات الجودة في المجال الصحي .1

 وحدة المؤشر:نسبة   .2

 في المجال الصحي واالعتمادمصدر المعطيات: الھيئة الوطنية للتقييم  .3

 : سنويا  تاريخ توفّر المؤشر .4

 2023سنة  100% القيمة المستھدفة للمؤشر: .5

  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:رئيس برنامج القيادة والمساندة .6

III - قراءة في نتائج المؤشر  

   (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:.سلسلة النتائج 1

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

  :2020لسنة بالنسبة 

  الوسيطة،تم االنتھاء من إعداد دليل اعتماد مراكز الصحة األساسية والمراكز  -

وقد شھدت ھذه 2020انطالق تحيين دليل اعتماد المؤسسات الصحية للخط األول في شھر فيفري  -

  .2020األشغال تأخيرا بسبب األزمة الصحية  حيث كان مبرمجا أن تنتھي خالل شھر جوان 

يئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي على إنجاز ونشر دالئل تنظيمية مرجعية تستجيب كما عملت الھ

  للوضع الصحي الراھن وھي:

  

  

 الوحدة .1.1.93الھدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021  
  تقديرات

2020 2022 2023  2024  

نسبة إعداد آليات  2.1.9المؤشر 

 الجودة في المجال الصحي 
% 90 95 98 100 - 
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- Plan organisationnel pour les Etablissements de Santé COVID-19 
- Références applicables à la situation sanitaire actuelle COVID-19 
- Organisation des soins en milieu chirurgical lors de la pandémie COVID-19 
- Organisation des soins en milieu médical non interventionnel lors de la pandémie 

COVID-19 
- Organisation des soins en milieu médical interventionnel lors de la pandémie 

COVID-19. 

  :التالية في إنجاز اآلليات ق تم االنطال 2021بالنسبة لسنة
  تقديرات اإلنجاز  اإلدارة المعنية

  "KAYZENدليل منھجية " -  إدارة االعتماد 
  تقييم األدوية -  إدارة تقييم تكنولوجيات الصحة

  ،3ضغط الدم صنف  بارتفاعدليل مسار دليل المصاب  -  إدارة جودة العالجات
  الوالدة،دليل الممارسة السريرية للتكفل بنزيف ما بعد  -
دليل الممارسة السريرية للتكفل بمرضى السكري من  -

  ،2النوع 
  دليل مسار الحامل والمصابة بالسكري، -
  دليل الممارسة السرية لتوحيد ممارسة التكفل باأللم -

  

  إنجاز اآلليات التالية: توقعي 2022بالنسبة لسنة 
  تقديرات اإلنجاز  اإلدارة المعنية

  النقل الطبي، اعتمادإعداد مراجع  -  إدارة االعتماد 
  إعداد مراجع إعتماد أقسام ووحدات اإلستعجالي، -
إعداد دليل حسن الممارسات الصحية في قاعات  -

  العمليات،
  إعداد مراجع إعتماد مراكز ووحدات تصفية الدم، -
إعداد دليل منھجي لوضع أدلة حسن الممارسات  -

  الصحية،
الصحية للخط إعداد دليل إجراءات لفائدة المؤسسات  -

  األول،
وضع دليل المساعدة على تقييم المعايير الخطين الثاني  -

  والثالث،
  وضع دليل المساعدة على تقييم المعايير الخط األول -

إعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال تقييم  -  إدارة تقييم تكنولوجيات الصحة
  تكنولوجيات الصحة والتدخالت الصحية،

  إعداد مسارات مھنية،  إدارة جودة العالجات
  إعداد توصيات مھنية،

  منح عالمة الجودة لألدلة الكلينيكية
  
 .تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

 ات.مراجعة والمصادقة على ھذه اآلليطول مسار تطوير و -
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 الفارق بين إنجازات وتقديرات األجور
  

 .9.1.2:المؤشر رمز
  

I-الخصائص العامة للمؤشر  

        ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للمالءمة  يرجع إليه المؤشر: الھدف الذي.1

 .بين المھارات والحاجيات وضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات

  .مقارنة بين إنجازات وتقديرات التأجيرتعريف المؤشر:  .2

  فاعلية مؤشر نوع المؤشر:. 3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر:  

  100/ تقديرات األجور)*إنجازات األجور( :طريقة احتساب المؤشر. 1

 نسبة .الوحدة:2

  إدارة الشؤون المالية  - إدارة الموارد البشرية . مصدر المعطيات: 5

  : سنويا . تاريخ توّفر المؤشر6

  %99.9المحافظة على نسبة تقارب  . القيمة المستھدفة للمؤشر:7

 رئيس برنامج القيادة والمساندة . المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:8

III - قراءة في نتائج المؤشر  

   .سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

تعتبر النسب المحققة مرضية وھو ما يعكس مدى التحكم في كتلة األجور ومن المتوقع المحافظة 

  على ھذا النسق.

 .تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

  العناصر غير المتوقعة مثل حاالت اإللحاق والنقل وتسويات الوضعيات.  
  

  

 الوحدة 1.2.1.9الھدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021  
  تقديرات

2020 2022 2023  2024  

الفارق بين تقديرات وانجازات 
 األجور

% - 99.8 99.8 99.8 99.9 
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 نسبة المتكونين في المحاور المشتركة المبرمجة في منشور رئاسة الحكومة
  

 .9.2.2:المؤشر رمز -
  

I-الخصائص العامة للمؤشر  

ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للمالءمة بين الھدف الذي يعود إليه المؤشر:  .1

 المھارات والحاجيات وضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

تعريف المؤشر: ھو نسبة إنجاز مخطط التكوين المصادق عليه من طرف المصالح المختصة  .2

 لرئاسة الحكومة.

 فاعلية .طبيعة المؤشر:  مؤشر .3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر:  

  عدد محاور التكوين المنجزة / عدد محاور التكوين المبرمجة :. طريقة احتساب المؤشر1

 النسبة.الوحدة:2

  مصدر المعطيات: الوحدة المركزية لتكوين اإلطارات . 5

  : سنويا . تاريخ توفّر المؤشر6

  2024سنة  %70. القيمة المستھدفة للمؤشر:7

 . المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:رئيس برنامج القيادة والمساندة8

III - قراءة في نتائج المؤشر  

   بالمؤشر:.سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة 1

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

ھو ناتج باألساس و  % 20ي نسبة إنجاز لمخطط التكوين حوال لتم تسجي 2020بالنسبة لسنة 

كورونا حيث تم تأجيل الدورات التكوينية خالل فترة لوبائي الناتج عن انتشار فيروس للوضع ا

  

 الوحدة 2.1.9.2الھدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021  
  تقديرات

2020 2022 2023  2024  

نسبة المتكونين في المحاور 
المشتركة المبرمجة في منشور 

 رئاسة الحكومة

% 20 30 50 60 70 
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الحجر الصحي إلى جانب اعتماد طريقة التكوين عن بعد في بعض المحاور المرتبطة بالوضعية 

  مع الوضع الراھن.إضافة محاور أخرى تتماشى والوبائية 

سترجاع نسق الدورات و ا من محاور التكوين المبرمجة % 50يتوقع إنجاز  2022بالنسبة لسنة 

 التكوينية مع مراعاة البرتوكوالت الصحية.

 .تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

  الوضعية الحالية والظروف االستثنائية التي تمر بھا البالد   -

إنجاز مخطط التكوين للسنة المعنية في السداسي الثاني لنفس السنة وذلك بعد االنطالق في  -

  المصادقة على مخطط التكوين من طرف المصالح المختصة لرئاسة الحكومة.
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 نسبة إنجاز الميزانية.
  

 .9.3.1:المؤشر رمز -
  

I-العامة للمؤشر الخصائص  

 الميزانية وترشيد التصرف في اإلنجاز.الھدف الذي يرجع إليه المؤشر: المحافظة على ديمومة 1.

تعريف المؤشر: ھو متابعة دورية لنسبة إنجاز ميزانية المھمة وخاصة ميزانية التدخل  2.

  واالستثمار بالمقارنة مع اإلعتمادات المرصودة.

  فاعلية :مؤشرنوع المؤشر 3.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر:  

   100:االنجازات / التقديرات *. طريقة احتساب المؤشر1

 .الوحدة:النسبة2

  مصدر المعطيات: إدارة الشؤون المالية . 3

  : سنويا تاريخ توفّر المؤشر . 4

  2023سنة  %98القيمة المستھدفة للمؤشر: . 5

  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:رئيس برنامج القيادة والمساندة  .6

III - قراءة في نتائج المؤشر  

   النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:.سلسلة 1

  .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

شھدت السنوات األخيرة نسب إنجاز الميزانية  تفوق  لالعتمادات المرصودة مما يتم إضافة 

إعتمادات في قانون المالية التكميلي  حتى يتم تغطية ھذه الزيادة ويتم استھالك  جملة اإلعتمادات 

ولين المخصصة لالستثمار خالل الثالثي الثاني للمتخلدات الناتجة عن مستحقات المزودين والمقا

  واإلعتمادات المرسمة ال تكفي لخالص ھذه المتخلدات والمشاريع الجديدة . 

 .تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

تحقيق التوازن بين االعتمادات المرصودة والمنجزة مرتبط بمدى رصد وزارة المالية إلعتمادات  -

 تعكس تعھدات مھمة الصحة من خالص المتخلدات.

  

 الوحدة 3.1.9.1الھدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021  
  تقديرات

2020 2022 2023  2024  

 98 98 97 96  % الميزانيةنسبة إنجاز 
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 رنامج القيادة والمساندة بالمقارنة مع ميزانية المھمةنسبة ميزانية ب
  

 .9.3.2:المؤشر رمز -

I-الخصائص العامة للمؤشر  

الھدف الذي يرجع إليه المؤشر:المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد  .1

  المالية.

نحو التقليص  تعريف المؤشر: ھو تطور حجم برنامج القيادة والمساندة مقارنة بحجم المھمة .2

 التدريجي و تعزيز البرامج العملياتية.

 طبيعة المؤشر:  مؤشرفاعلية .3

II - :التفاصيل الفنية للمؤشر  

لبرنامج القيادة والمساندة / االعتمادات الجملية  الجملية االعتماداتطريقة احتساب المؤشر: .1

  )للمؤسسات (دون اعتبار الموارد الذاتية100للمھمة *

 المؤشر:النسبةوحدة  .2

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:إدارة الشؤون المالية  .3

 : سنويا  تاريخ توفّر المؤشر .4

 2024 سنة6.5 % القيمة المستھدفة للمؤشر: .5

  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:رئيس برنامج القيادة والمساندة  .6

III - قراءة في نتائج المؤشر  

   والتقديرات الخاصة بالمؤشر:.سلسلة النتائج (اإلنجازات) 1

  بالمؤشر:.تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 2

المالحظ أن حجم برنامج القيادة والمساندة في انخفاض تدريجي نتيجة لسياسة التقليص من حجمه 

  وتوزيع أقصى ما يمكن من الموارد على البرامج العملياتية:

  
مؤشرات قيس 

 3.1.9.2الھدف أداء 
 الوحدة

 إنجازات
2021  

  تقديرات

2020 2022 2023  2024  

نسبة ميزانية برنامج القيادة 
والمساندة بالمقارنة مع ميزانية 

 المھمة
 6.5  6.8  11.0 11.7 11.7 النسبة
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تحويل برنامج دعم طب االختصاص بالمستشفيات الجھوية من برنامج القيادة والمساندة إلى  -

  ).2021االستشفائية (برنامج الخدمات الصحية 

 .2022العمل على توزيع اعتمادات الصيانة على البرامج العملياتية انطالقا من سنة  -

إدراج الفاعل العمومي"الھيئة الوطنية للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية" في برنامج الرعاية  -

ي إطار محور الصحية األساسية عوضا عن برنامج القيادة والمساندة وذلك نظرا ألنھا تعمل ف

  ).2023الوقاية (

 .تحديد أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

وارد على البرامج التقليص من حجم برنامج القيادة والمساندة وتوزيع أقصى ما يمكن من الم -

  أن يرافقه دعم بالموارد البشرية المختصة في التصرف اإلداري والمالي. العملياتية يجب
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  الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري: 1عددبطـاقة 

I-  التعريــــف  
 

القيام بالدراسات والبحوث في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية :النشاط الرئيسي.1

 ،والمتعلقة باألسرة والعمران البشري، واقتراح النصوص الترتيبية والتشريعية

 متابعة إنجاز األھداف الوطنية في مجال النھوض باألسرة والعمران البشري،  -

 وضع برامج عمل للنھوض باألسرة بالتعاون مع الھيئات المعنية الوطنية والدولية، -

التقصيوالقيام باألنشطة التربوية واإلعالمية على المستوى النشاط الطبي والتثقيفي وخدمات  -

لمجاالت المتعلقة وخدمات التكوين في ا العائلي والمھني والمدرسي وجمعيات المجتمع المدني،

 بمھام الديوان.

 .1987جانفي  13المؤرخ في  1987لسنة  1القانون عدد  مرجع اإلحداث: .2

 ال يوجدإذا وجد):والمنشأة (ن الوزارة تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أھداف بي .3

II - :اإلستراتيجية واألھداف  

المساھمة في النھوض بصحة األم والطفل والحفاظ على المكاسب في ھذا المجال اإلستراتيجية:   -1

 والسھر على إنجاز األھداف الوطنية في ميدان السياسة الديمغرافية وسياسة األسرة 

 : مساھمة مباشرة البرنامجتحديد المساھمة في أھداف  -2

  أھم األولويات واألھداف : -3

 .المساھمة في تحسين مؤشرات صحة األم والطفل بالجھات ذات األولوية  

 .تطوير النفاذ لخدمات الصحة اإلنجابية ذات جودة  

 .السعي إلى تقليص التفاوت بين الجھات وداخل كل جھة في تأمين خدمات الصحة اإلنجابية  

   تعزيز منظومة التقصي لألمراض المرتبطة بالصحة اإلنجابية (سرطان عنق الرحم وسرطان

 الثدي واألمراض المنقولة جنسيا).

 المساھمة في مناھضة العنف ضد المرأة.  

 أھم األنشطة:  -4

 21مركزا للصحة اإلنجابية و 36مندوبية جھوية تشرف على  24يعتمد الديوان في تدخالته على 

مراكز للتشخيص الطوعي  9فضاء صديق الشباب ومركز التكفل بالنساء ضحايا العنف و
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فريق متنقل  40وحدات علم الخاليا إضافة إلى  6والإلسمي لفيروس نقص المناعة المكتسب و

  بھدف تقريب خدماته الطبية والتثقيفية. ومصلحتين متنقلتين

  ولتحقيق األھداف واألولويات المذكورة أعاله يقوم الديوان بـ:

دعم المندوبيات الجھوية بالبنية التحتية والتجھيزات لتعزيز التغطية  بعيادات مراقبة الحمل  -

 وتكثيف الحمالت بالمناطق الريفية.

البصرية مجال صحة األم والطفل وفي مجال التوعية تصميم وطباعة الدعائم التثقيفية السمعية  -

 باألمراض الغير السارية والوقاية منھا.

 التكوين والرسكلة لفائدة أعوان الصحة في مجال صحة األم والطفل والصحة اإلنجابية. -

 القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجال النھوض بصحة األم والطفل.  -

 ظومة جمع المعلومات والتقييم.المتابعة الميدانية وتحيين من -

 وضع دليل للرصد والتقييم في مجال الصحة الجنسية. -

 .حث النساء للمطالبة بحقھن في التمتع بخدمات التقصي لسرطان عنق الرحملالدعم التثقيفي  -

  -اإلجراءات المصاحبة: -5

III -) 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط:( 

   ):2024- 2022المدى المتوسط (تقديرات الميزانية على  - 1

  م د

 البيان
  إنجازات
2020 

2021 
  تقديراتال

2022  2023  2024  

   
   

 
 41.2 40.6 38.9 38.0 37.6  التأجير

 8.9 8.4  7.8 7.1 6.8  التسيير

 2.1 1.7 3.4  و التدخلاالستثمار 
 

6.0 6.5 

 56.6 55.0 48.8 46.8 47.8  المجموع 
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  واالستشفاء بالمياه ديوان المياه المعدنية: 2عددبطـاقة 
 

I.التعريف  

  .تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع االستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبةسي:النشاط الرئي. 1
 

 .1975جوان  14المؤرخ في  1975لسنة  58عدد  القانونمرجع اإلحداث: .2

  ال يوجدإذا وجد):والمنشأة (تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أھداف بين الوزارة  .3

II .اإلستراتيجية واألھداف:  

توظيف واستغالل اإلمكانيات المتميزة لقطاعي المياة المعدنية واالستشفاء اإلستراتيجية:   -1

 االقتصادية للبالد من خالل تطوير منتوج االستشفاء بالمياه واالرتقاء به.بالمياه لخدمة القاعدة 

  أھم األولويات واألھداف : -2

  تنمية وحماية التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليھا. -1

  تدعيم اإلطار التشريعي المنظم لمختلف األنشطة بقطاعي المياه المعدنية واالستشفاء بالمياه. -2

  نسق االستثمار الخاص بالقطاع.دفع  -3

  تدعيم منتوجي االستشفاء بالمياه والمياه المعلبة. -4

  التعريف بتونس كوجھة لإلستشفاء بالمياه. -5

  دعم التكوين والبحث العلمي في القطاع. -6

   : مساھمة غير مباشرة.تحديد المساھمة في أھداف البرنامج -3

 أھم األنشطة:  -4

ومخططات تنمية قطاع االستشفاء بالمياه و قطاع المياه المعلبة المساھمة في وضع برامج  -

 .واتخاذ التدابير الالزمة لتطبيقھا

 .متابعة تنفيذ برامج تأھيل قطاع االستشفاء بالمياه ومخططات إرساء أنظمة الجودة -

تكليف القيام بجميع الدراسات الفنية واالقتصادية والمالية والبحوث العلمية في مجال نشاطه أو  -

من يقوم بھا والنھوض بالتكوين المھني والبحث العلمي وإرساء برامج تكوين في قطاع االستشفاء 

 .بالمياه وقطاع المياه المعلبة والسھر على تطبيقھا بالتعاون مع الھياكل المعنية
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وتقديم تأطير المستثمرين واإلحاطة بھم في جميع المراحل المتعلقة بإحداث واستغالل المشاريع  -

 .إلنجاز مشاريعھم وحسن استغاللھا المساعدات الفنية وغيرھا من األشغال الضرورية

إسناد لزمات وتراخيص ممارسة األنشطة المتعلقة باستغالل منابع المياه المعدنية وفقا لمخطط  -

 مديري لتوزيع ھذه المنابع تتم المصادقة عليه بأمر. 

استنادا إلى معايير تضبط بقرار مشترك من الوزير  القيام بتصنيف وحدات االستشفاء بالمياه -

 .المكلف بالصحة والوزير المكلف بالسياحة والمياه المعلبة بقرار من الوزير المكلف بالصحة

اقتراح تعريفات الخدمات بمؤسسات االستشفاء بالمياه على السلط المختصة وكذلك أسعار المياه  -

 .المعلبة في جميع المراحل

نشطة المتعلقة باستغالل منابع المياه المعدنية ومحطات الضخ التابعة له لضمان مراقبة سير األ -

 . ةاالستغالل األمثل للموارد الطبيعية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائي

المساھمة في اقتراح وتنفيذ برامج للمحافظة وصيانة وحماية منابع المياه موضوع األنشطة  -

النظر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارات المعنية بقطاع الراجعة له ب

 .االستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة

مراقبة قطاع االستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة في جميع المراحل واتخاذ التدابير المناسبة  -

 .بالتنسيق مع الھياكل العمومية األخرى المختصة

 ريف بقطاع االستشفاء بالمياه والمياه المعلبة وتشجيع التعاون الدولي وتبادل الخبراتالتع -

اإلجراءات المصاحبة: -5 -  

III- ) 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط:( 

  ):2024- 2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ( - 1

  مليون دينار

 البيان
  إنجازات
2020 2021 

  تقديراتال
2022  2023  2024  

       
 3.6 3.5 3.3 3.3 3.2  التأجير
 1.0 0.9 0.5 0.7 0.7  التسيير

 4.0 3.5 0.7 1.9 2.6  و التدخلاالستثمار 

 8.6 7.9 4.5 5.9 6.5  المجموع 
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  الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات: 3عددبطـاقة 
 

Iالتعريف.:  

أنشطة المراقبة الصّحية والبيئية للمنتجات التي تمارسھا مختلف تأمين تنسيق النشاط الرئيسي:.1

 .نشاطھا. ھياكل المراقبة المعنية ودعمھا وإجراء المتابعة التي يقتضيھا

 .1999افريل  5المؤرخ في  1999لسنة  769األمر عدد  مرجع اإلحداث:.2

 ال يوجدوجد):إذا والمنشأة (إمضاء آخر عقد برنامج أو أھداف بين الوزارة  .تاريخ3

II .اإلستراتيجية واألھداف:  

 دعم الرقابة في المجال الصحي و البيئي ومساندة مختلف الھياكل المختصة. اإلستراتيجية:  -1

 مباشرة غير  تحديد المساھمة في أھداف البرنامج: مساھمة  -2

  :  أھم األولويات واألھداف -3

 .المستقبلية في مجال تقييم المخاطر : تعزيز المھام الحالية وتوقع التطورات1الھدف  ▪

: تحسين صورة الوكالة لدى الھياكل المتدخلة في مجال تقييم المخاطر واالعتراف بھا 2الھدف  ▪

  كھيكل مرجعي في المجال.

  : دعم تطوير الوكالة بإرساء نظام حوكمة مالئم3الھدف  ▪

  أھم األنشطة:  -4

  تنسيق أنشطة الرقابة (إنجاز مخططي رقابة)، -

  )،دراسات و بحوث 8تعزيز الدراسات والبحوث (إنجاز -

 قواعد معطيات).  5تطوير وتنظيم جمع المعلومات الضرورية لالختبارات ( -

 وضع إستراتيجية اتصال و تبادل معلومات خارجية لتحسين صورة الوكالة، -

 الدفع نحو االعتراف بالوكالة كھيكل مرجعي. -

 "،  2015-9000شھادة المطابقة "ايزو  وضع منظومة للجودة  للحصول على -

  -اإلجراءات المصاحبة: -5
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III -) 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط:( 

  ):2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ( -2

  م د

 البيان
  إنجازات
2020 

2021 
  التقديرات

2022  2023  2024  
  :ميزانية التصرف

 
   

 
 4.6 3.8 2.3 2.2 2.1  منحة بعنوان التأجير  -

 0.5 0.5 0.05 0.0 0.0  منحة بعنوان التسيير -

  :ميزانّية االستثمار أو/ التجهيز
 0.6 0.5 1.3 0.6 0.5  (تدخل)

 5.7 4.8 3.6 2.8 2.6  المجموع 

 

   



 

- 98 - 
 

  المؤسسات العمومية للصحة: 4عددبطـاقة 
  
 

Iالتعريف.  

الخدمات الوقائية و العالجية و خاصة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال النشاط الرئيسي: .1

وكذالك فيما يتصل منھا   الخدمات العالجية ذات اإلختصاص العالي والتكوين الطبي و الشبه طبي

  .بالبحث العلمي  

  .1991يلية جو29المؤرخ في  1991لسنة  63:القانون عدد مرجع اإلحداث. 2

  ال يوجدإذا وجد):والمنشأة (تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أھداف بين الوزارة . 3

II .اإلستراتيجية واألھداف:  

تأمين خدمات وقائية وعالجية ذات اإلختصاص العالي والتكوين الطبي والشبه   :اإلستراتيجية.1

طبي و ذلك فيما يتصل منھا بالبحث العلمي مع الحفاظ على أسس التغطية الصحية الشاملة 

 المعتمدة على : 

 المساواة في تقديم الخدمات إلى كل فئات المرضى -

 حمل أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى الفقر.ضمان النفاذ العادل للخدامات الصحية دون ت -

  التأمين الصحي الشامل لكل فئات المجتمع. -

  أھم األولويات واألھداف : -2

 النھاري للتحكم في كلفة العالج باالستشفاءالنھوض : 1الھدف 

 والنھوض بھا األعضاءتدعيم عمليات زرع :2الھدف 

 والمواعيد  االنتظارالنھوض بجودة الخدمات المسداة من خالل تقليص فترات :3الھدف

 وتحسين ظروف اإلقامة

 المساھمة الفاعلة في أنشطة البحث العلمي:4الھدف 

 تأمين سالمة المرضى والعاملين بالمؤسسات الصحية.:5الھدف  

 مساھمة مباشرة : تحديد المساھمة في أھداف البرنامج-3
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 أھم األنشطة :-4

النھاري  باالعتماد على الموارد المتاحة  التركيز على الجانب التنظيمي بوحدات اإلستشفاء -

  .وإرساء منظومة خاصة بھذا النشاط على مستوى مسلك المريض

وكيفية تسجيل المعلومة و تضمينھا بالملف الطبي بالدقة  العمل على تحسين نوعية الفوترة -

 ھا لتحسين جودة الخدمات والسالمة الصحيةالمطلوبة تدعيم البنية التحتية وتأھيل

مراجعة االتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتشمل األنشطة التي ال يقع فوترتھا  -

وكذلك حصص تصفية الدم على مستوى  االستعجاليمثل االستشفاء النھاري و اإلنعاش الطبي 

 أقسام اإلنعاش

تضمن توافق  االختصاصإعداد دراسات الكلفة المتعلقة بنشاط كل فاعل عمومي في مجال طب  -

 ما بين التكلفة والتعريفات المعتمدة للفوترة لتحقيق التوازنات المالي.

 دعم مردودية عملية استخالص الموارد و ذلك بتكثيف المراقبة الداخلية  -

يام باألنشطة الدورية والوقائية لضمان سالمة الترفيع في االعتمادات المخصصة للصيانة والق -

 المرضى والمراجعين والعاملين.

تعزيزھذه الھياكل بالتجھيزات والموارد البشرية الالزمة و التحيين اإلجراءات المصاحبة:  -5

الخدمات العالجية . استمراريةلإلجراءات القانونية الالزمة لضمان الدوري   

III - 2024-2022المدى المتوسط (تقديرات الميزانية على:( 

 ):2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ( -1
  مليون دينار

 البيان
  إنجازات
2020 

2021 
  التقديرات

2022  2023  2024  

   
   

 
 1320.0 1250.0 864.7 843.2 829.7  التأجير
 100.0 95.0 63.9 56.7 46.5  التسيير

 70.0 60.0 2.5 16.9 38.9  و التدخلاالستثمار 

 1490.0 1405.0 959.3 916.7 915.1  المجموع 
  )01.102و 01.101إلعتمادات المفوضة بعنوان الفصلين *منحة التأجير بما في ذلك ا
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  : مركز اإلعالمية لوزارة الصحة5عدد بطـاقة 
  

Iالتعريف.  

  .دراسة وإنجاز واستغالل منظومات إعالمية لفائدة وزارة الصحةالنشاط الرئيسي: .1

  .1992فيفري   03المؤرخ في 1992لسنة19عددالقانون :مرجع اإلحداث. 2

  ال يوجدإذا وجد):والمنشأة (تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أھداف بين الوزارة . 3

II .اإلستراتيجية واألھداف:  

تدعيم المنظومة المعلوماتية للقطاع الصحي والنھوض بھا بما يتماشى :اإلستراتيجية.1

تكوين الكفاءات  إلى جانب والتطورات المسجلة على مستوى تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

 .ودعم نشر الثقافة الرقمية

  أھم األولويات واألھداف :  -2

 تطوير النظام المعلوماتي  

  الصحية العمومية.رقمنة كل الھياكل 

 مساھمة مباشرة : تحديد المساھمة في أھداف البرنامج-3

 أھم األنشطة :-4

 وتأھيلھا. تطوير البنية التحتية المعلوماتية -

    اإلجراءات المصاحبة:. 5

III -) 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط:( 

 ):2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ( -2

  د م

 البيان
  إنجازات
2020 

2021 
  التقديرات

2022  2023  2024  

   
   

 
 14.5 12.5 9.0 8.6 8.5  التأجير
 1.2 1.0 0.9 0.7 0.7  التسيير

 3.0 2.7 1.0 1.1 1.2  و التدخلاالستثمار 

 18.7 16.2 9.10 10.4 10.4  المجموع 
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I-  التعريــــف  

تطوير جودة الخدمات الصحية من خالل التقييم الخارجي لسير المؤسسات النشاط الرئيسي: .  1

الصحية العمومية والخاصة لخدماتھا وتطبيق إجراءات االعتماد عليھا بواسطة خبراء مستقلين عن 

التوصيات العالجية وإنجاز المسارات العالجية وبحوث علمية حول  أدلةتلك المؤسسة، ووضع 

 تقييم تكنولوجيات الصحة.

  2012سبتمبر 06مؤرخ في  2012لسنة  1709أمر عدد: . مرجع اإلحداث2

  ال يوجد (إذا وجد): فاعل العموميوال مھمةاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أھداف بين ال. ت3

II-واألھدافاإلستراتيجية:  

 تطوير قدرات الحوكمة الرشيدة : العامة اإلستراتيجية. 1

 اإلستراتيجية أھم األولويات واألھداف. 2

 مباشرةغير مساھمة البرنامج:تحديد المساھمة في أھداف .3

  2021لسنة  التالية اآللياتإعداد : . أھم األنشطة4

  صياغة دليل إعتماد مراكز تصفية الدم -

  أقسام اإلستعجاليصياغة دليل إعتماد وحدات  -

  وضع دليل منھجي للخبراء الزائرين يحدد كيفية تصنيف المعايير -

  وبروتوكول لصياغة مقياس اإلعتماد TDRإعداد الشروط المرجعية  -

  دليل منھجي حول مواضيع ذات أولوية لفائدة المؤسسات الصحية 02وضع  -

 آراء في مجال األدوية والمستلزمات والتجھيزات الطبية  03إنجاز  -

  تدريب على تقييم اإلجراءات المھنية مع خبير دولي 01عدد  -

  في مجال تقييم اإلجراءات المھنية  اآلراءوضع دليل إجراءات متعلق بكيفية إصدار  -

  المھنيةوضع دليل منھجي متعلق بكيفية إصدار اآلراء في مجال تقييم اإلجراءات  -

  مسار عالجي للتكفل باآلالم -

 : الھيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي6بطاقة عدد
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 2مسار عالجي للتكفل بمريض السكري صنف  -

  مسار عالجي لمريض السكري والحامل -

  مسار عالجي لمريض ضغط الدم -

  أدلة تطبيقية 03وضع عالمات لثالثة  -

 المنظومة اإلعالمية الخاصة بالتصرف في الخبراء. -

  .)PACS( الخدماتبرنامج دعم تنافسية ة:اإلجراءات المصاحب5.

III -) 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط:(  

  ):2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ( - 1

  م د

 البيان
  إنجازات
2020 

2021 
  تقديراتال

2022  2023  2024  

      
 

 2.6 2.2 2.0 1.4 1.4  التأجير

 0.9 0.8  0.9 0.7 0.2  التسيير

 1.7 1.5 0.7 0.5 0.2  و التدخلاالستثمار 

 5.2 4.5 6.3 2.5 81.  المجموع 
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I-  التعريــــف  

 

المرتبطة باألغذية والمياه واإلعالم عن ھذه المخاطر لتصرف في المخاطر االنشاط الرئيسي: .1

  وذلك من خالل:

مراقبة نوعية المياه الصالحة للشراب ومراقبة حفظ الصحة بالمجموعات الصحية العمومية  -

 .وبالمؤسسات االستشفائية والصحية العمومية والخاصة ومراقبة نزاھة المعامالت االقتصادية

جودة البذور والشتالت وأغذية الحيوانات وستشارك في المصادقة على األدوية البيطرية  مراقبة

 .منتوجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف فضال عن سھرھا على حماية مصالح المستھلكوال

  .المبكر في مجال تقييم المخاطر الصحية والبيئية لإلنذاروطنية  ةشبك تسيير

  منح المصادقة والتراخيص في المجال-

الغذائية وأغذية  ، المتعلق بالسالمة الصحية للمواد2019لسنة  25القانون عدد مرجع اإلحداث: .4

 .الحيوانات

II - :اإلستراتيجية واألھداف  
 

تأمين صحة اإلنسان والحيوان والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة العامة: اإلستراتيجية. 1

 .باستھالك المواد الغذائية

 المرتبطة باألغذية والمياهالمخاطر  تقليص: االستراجية األولويات واألھدافأھم .2

  : مساھمة غير مباشرة.تحديد المساھمة في أھداف البرنامج . 3

  .أھم األنشطة: 4

فروع الجھوية التي سيتم ليزات، معدات، وسائل النقل) لوسائل الضرورية (تجھالاقتناء  -

  تركيزھا،

  .ات ومستلزمات المراقبة الميدانيةاقتناء تجھيز -

  بالمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات.أدلة حول التصرف في المخاطر المرتبطة  05إعداد  -

 الشروع في تجھيز مخبر التحاليل والمياه التابعة للھيئة. -

  . اإلجراءات المصاحبة:5

  .والترتيبي في مجال التصرف في المخاطر المرتبطة باألغذية والمياه اإلطار القانوني -  

 الھيئة الوطنية للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية:7بطاقة عدد
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I- ) 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط:( 

  ):2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ( - 1

  م د

 البيان
  إنجازات
2020 

2021 
  تقديراتال

2022  2023  2024  

   
   

 
 40.0 30.5 23.8 6.0 5.8  التأجير

 12.3 11.6  3.9 3.3 1.0  التسيير

 12.0 10.0 6.4 4.1 2.0  و التدخلاالستثمار 

 64.3 52.1 34.1 4.11 8.8  المجموع 
  


