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مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 11 -  - 122 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15 ربـــــيع ربـــــيع
q2011 ــــوافـق 20 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافـق اJالــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام 1432  ا
يـــتــــضـــمن الــــقـــانـــون األســــاسي اخلـــاص بــــاJـــوظـــفـــاتيـــتــــضـــمن الــــقـــانـــون األســــاسي اخلـــاص بــــاJـــوظـــفـــات

اJنتميات لسلك القابالت في الصحة العمومية.اJنتميات لسلك القابالت في الصحة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

qستشفيـاتJا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq ال سـيــمـا

qادتان 3 و11 منهJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اJـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Jرتبات اJـوظفX ونظام

qدفع رواتبهم
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اJـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةJناصب العليا في اJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا
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- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-110 اJؤرخ
في 12 شــــــوال عـــــام 1411 اJـــــوافق 27 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1991

 qتضمن القانون األساسي اخلاص بالقابالتJوا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11- 94  اJؤرخ
في 21 ربـــيع األول عـــام 1432 اJــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـــذي   يــحـــول مــدارس الــتـــكــويـن شــبه الـــطــبي إلى

qمعاهد وطنية للتكوين العالي للقابالت
qوبعد موافقة رئيس اجلمهوريـة -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

البـاب األولالبـاب األول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة
الفصـل األولالفصـل األول

مجال التـطبيـقمجال التـطبيـق

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اJــادتــX 3 و11 من
األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اJــوافق 15 يــولـــيـــو ســـنــــة 2006 واJـــذكـــور أعالهq يـــهــــدف
هـــذا اJرسوم إلى تـوضيح األحكــام اخلاصــة اJطبقة على
اJوظـفـات الـلـواتــي يـنـتمـX لـسـلك الـقـابالت في الـصـحة
الـعـمـومـيـةq كـما يـحـدد شـروط االلـتـحـاق �ـخـتلـف الرتب

ومناصب الشغل اJطابقة.

اJـاداJـادّة ة 2 :  :  تـكـون اJـوظـفـات اخلـاضـعـات لـهـذا الـقـانون
األسـاسي اخلــاص في اخلــدمـة لــدى اJـؤســســات الـعــمـومــيـة

التابعة للوزارة اJكلّفة بالصحة.

و�ــكــنـهـنq بـصــفـة اســتــثـنــائــيـةq أن يــكنّ في اخلــدمـة
لدى اإلدارة اJركزية.

كـــمــا �ــكـن أيــضــا أن يـــكنّ في وضـــعــيــة اخلـــدمــة لــدى
اJؤسـسات العمـومية ذات الـنشاطات اJـماثلـة لتلك التي
تــقـــوم بــهــا اJــؤســســات اJــذكــورة في الــفــقــرة األولى أعاله

والتابعة لوزارات أخرى.

يــحـدد قـرار مـشـتــرك بـX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحـة
والـوزيـر اJـعـني والـسـلـطـة اJــكـلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة
قائمة الرتب اJعـنية وكذا تعداد اJستخدمX اخلاص بكل

مؤسسة.

الفـصل الثـانيالفـصل الثـاني
احلقـوق والواجباتاحلقـوق والواجبات

3 :  : تــخــضع الــقــابـالت الــلــواتي يــحــكــمــهن هــذا اJـاداJـادّة ة 
القـانون األساسي اخلـاص للـحقوق والـواجبات اJـنصوص
علـيهـا في األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثـانية

عام 1427 اJوافق 15 يوليو سنة 2006 واJذكور أعاله.

كـــمــا يـــخــضــعـنq زيــادة عــلـى ذلكq لــلـــنــظــام الـــداخــلي
اخلاص باJؤسسة التي يعملن فيها. 

اJـاداJـادّة ة 4 :  : تـسـتـفـيـد الـقـابـالت في الـصـحـة الـعـمـومـيـة
طبقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما £ا يأتي:

أ - الــــنـــقل عـــنــــدمـــا يـــكنّ مــــلـــزمـــات بـــعـــمـل لـــيـــلي أو
qمداومة

ب - خـدمـات في مـجــال اإلطـعـام في هـيـاكل الـصـحـة
qداومةJستخدمي اJ ويكون اإلطعام مجانا

ج - اللـباس: تلـتزم القـابالت في الصحـة العمـومية
qبارتداء البذلة الطبية أثناء £ارسة مهامهن

د - الـــتــغـــطــيـــة الـــصــحـــيـــة الــوقـــائـــيــة فـي إطــار طب
العمل.

حتدد شروط ضمـان النقل واإلطعام والـلباس بقرار
مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJــكـلف بـالــصـحـة والــوزيـر اJـكـلف

باJالية.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : تـسـتـفـيـد الـقـابـالت في الـصـحـة الـعـمـومـيـة
من كـل الــظــروف الـــضــروريـــة لــتــأديـــة مــهــامـــهن وكــذا من
شـــروط حـــفظ الـــصـــحـــة والـــسالمـــة اJـــرتـــبـــطـــة بـــطـــبـــيـــعـــة

نشاطهن.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : تـسـتـفـيـد الـقـابـالت في الـصـحـة الـعـمـومـيـة
من حماية خاصة �ناسبة وأثناء القيام �هامهن.

اJاداJادّة ة 7 :  :  تلتزم الـقابالت في الصحة الـعمومية في
إطار اJهام اخملولة لهنq �ا يأتي:
qاالستعداد الدائم للعمل -

- الـقـيـام بـاJـداومـات الـتـنـظـيـمـيـة داخل اJـؤسـسـات
الصحية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الـتــوظـيف والـتــربص والـتــرسـيـم والـتـرقـيـة والـتــرقـيـةالـتــوظـيف والـتــربص والـتــرسـيـم والـتـرقـيـة والـتــرقـيـة

في الدرجةفي الدرجة
الفرع األولالفرع األول

التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJاداJادّة ة 8 :  :  توظف وترقى الـقابالت اللواتي يحكمهن
هــذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اJنصوص عليها في هذا اJرسوم.

�ـكن تـعـديل الـنــسب اJـطـبـقـة عـلى كــيـفـيـة الـتـرقـيـة
�ـقـرر من السـلـطة اJـكـلفـة بـالوظـيـفة الـعـمومـيـة بعـد أخذ

رأي اللجنة اإلدارية اJتساوية األعضاء اخملتصة.
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الفـرع الثانيالفـرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اJـاداJـادّة ة 9 :  : تـطــبـيــقـا ألحـكــام اJـادتـX 83 و84 من األمـر
رقم 06-03 اJـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
Xتــــعـــ qــــذكــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واJا
اJترشحات اللواتي يوظفن في الرتب التي يحكمها هذا
الــقــانــون األســاسي اخلــاص بــصــفــة مــتــربــصــات بــقـرار أو
مــــقــــررq حــــسب احلــــالــــةq من الــــســــلــــطــــة اخملــــولــــة صـالحــــيـــة
التـعيـqX ويـلزمن بـاستـكمـال تـربص جتريـبي مدته سـنة

واحدة.

10 :  : تـــــرسم اJـــــتـــــربـــــصــــاتq عـــــلى إثـــــر فـــــتــــرة اJــــاداJــــادّة ة 
الـتربص أو يـخضـعن لتـمديـد التـربص مرة واحـدة للـمدة

نفسها أو يسرحن دون إشعار مسبق أو تعويض.

اJاداJادّة ة 11 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اJـطبـقة
عـلى اJـوظـفـات اللـواتي يـنـتـمـX للـسـلك الـتـابع لـلـقابالت
في الـصـحة الـعـمـوميـة حـسب اJـدد الثالث (3) اJـنـصوص
عـــلــيــهــا في اJــادة 11 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 07- 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2007 واJذكور أعاله.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

اJـاداJـادّة ة 12 :  :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 127 من األمـر رقم
06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15

يـولـيـو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq حتـدد الـنـسب الـقـصوى
لــلــمــوظــفــات اخلــاضــعــات لــهــذا الــقــانــون األســاسي اخلــاص
الــلــواتي من شـــأنــهن أن يــوضــعـنq بــنــاء عــلى طـــلــبــهن في
إحدى الـوضعيات الـقانونـية األساسـية اخلاصـة باالنتداب
أو اإلحـــالـــة عـــلى االســـتــيـــداع أو خـــارج اإلطـــار بــالـــنـــســـبــة

للسلك ولكل مؤسسةq كما يأتي:
q% 10 : االنتداب -

q% 10 : اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 5 % .

الفـصل اخلامسالفـصل اخلامس
التكويـنالتكويـن

اJاداJادّة ة 13 :  : يتعX على الهيئة اJستخدمة أن:
- تـــضــــمن الـــتــــكـــويـن وحتـــســـX اJــــســـتــــوى وجتـــديـــد
اJـعـلومـات لفـائدة الـقـابالت في الصـحة الـعـمومـية بـهدف

qؤهالتهن وترقيتهنJ دائم Xحتس

- تــضــمن حتــيــX اJــعـارف بــهــدف حتــصــيل مــهـارات
جـــديــــدة مـــرتــــبـــطــــة بـــاحــــتـــيـــاجــــات قـــطــــاع الـــصــــحـــة وكـــذا

متطلبات الطب العصري.

الفصل السادسالفصل السادس
التقييمالتقييم

اJـاداJـادّة ة 14 :  : زيـادة عـلى اJـعـايـيـر اJنـصـوص عـلـيـها في
اJــــــادة 99 مـن األمـــــــر رقم 06-03 اJــــــؤرخ في 19 جـــــــمــــــادى
الـثـانـيـة عام 1427 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واJـذكور
أعالهq تــــقـــيّم الـــقــــابالت في الــــصـــحـــة الــــعـــمـــومــــيـــة حـــسب

النتائج اJرتبطة �ا يأتي:

qحتقيق األهداف -

qبادرةJروح ا -

- اJــــشـــــاركــــة فـي أعــــمـــــال األبــــحـــــاث واJــــنـــــشــــورات
qداخالت ذات الطابع العلميJوا

- اJلف اإلداري في جانبه التأديبي.

الفصـل السابعالفصـل السابع
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اJاداJادّة ة 15 :  : تدمج الـقابالت الـتابـعات لـلسـلك والرتب
اJــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 110-91
اJــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اJــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 واJــذكــور أعالهq  ويــرســمن ويــعــاد تــصــنــيــفــهن عــنـد

qـطـابـقـةJـرسـوم في الـرتب اJبـدايـة سـريـان مـفـعـول هــذا ا
اJنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص.

16 :  : تــرتب الــقــابالت اJــذكــورات فـي اJـادة 15 اJـاداJـادّة ة 
أعالهq في الــدرجـــة اJــطــابــقــة لــلــدرجــة الـــتي يــحــزنــهــا في
رتـــبــهن األصــلـــيــة. ويــؤخــذ بــاقـي األقــدمــيــة اJـــكــتــسب في
الرتبة األصلية في احلسبان عند الترقية في الدرجة في

رتبة االستقبال.

17 :  : تدمج الـقـابالت اJتـربـصات الـلـواتي عيّنّ اJاداJادّة ة 
qــرســوم فـي اجلــريــدة الـــرســمــيــةJقــبل تـــاريخ نــشـــر هــذا ا
بــصـــفـــة مـــتــربـــصـــات ويــرســـمن بـــعـــد اســتـــكـــمــال الـــفـــتــرة
التـجريـبيـة اJنـصوص عـليـها في اJـرسوم الـتنفـيذي رقم
91- 110 اJـؤرخ في 12 شـوال عام 1411 اJـوافق 27 أبـريل

سنة 1991 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 18 :  :  يـجـمع انـتـقـالـيـا وJـدة خمس (5) سـنوات
Xبـــ qـــرســـومJابــــتـــداء من تـــاريـخ ســـريـــان مـــفــــعـــول هـــذا ا
الــرتـــبـــة األصـــلـــيــة ورتـــبـــة اإلدمـــاج في تـــقــديـــر األقـــدمـــيــة
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اJـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـX في مـنـصب
عـالq بـالنـسـبة لـلـموظـفـات الـلواتي أدمـجن في رتب غـير
تلك اJطـابقـة للـرتب التي سـبق إحداثـها �ـوجب اJرسوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 91-110 اJــؤرخ في 12 شـــوال عــام 1411

اJوافق 27 أبريل سنة 1991 واJذكور أعاله.

الباب الثانيالباب الثاني
األحكام اJطبـقة على سـلك القابالتاألحكام اJطبـقة على سـلك القابالت

الفـصـل األولالفـصـل األول
سلك القابـالتسلك القابـالت

اJاداJادّة ة 19 :  : يضم سلك القابالت خمس (5) رتب :
qوهي رتبة آيلة إلى الزوال q رتبة قابلة -

qرتبة قابلة رئيسية  -
qرتبة قابلة في الصحة العمومية -

qرتبة قابلة متخصصة للصحة العمومية -
- رتبة قابلة رئيسة للصحة العمومية.

الفرع األولالفرع األول
حتديـد اJهامحتديـد اJهام

اJاداJادّة 20 :  :  تكلف القابالت على اخلصوص �ا يأتي :
qّضمان الفحوص في مجال اختصاصهن -

qتشخيص احلمل ومراقبته  ªتقد -
qبشأن الوالدة ومرافقتهما Xحتضير الزوج -

qالكشف عن  احلمل ذي اخلطر العالي ومراقبته -
- مــراقـــبـــة ومــرافـــقـــة الــوضـع والــتـــولـــيــد و£ـــارســة

qالتوليد العادي
qولود اجلديد والتكفل بهJاستقبال ا -

- ضــمـان اJــتــابــعــة بـعــد الــوضع ومــرافــقــة اJـرأة في
qالرضاعة الطبيعية

- تــنــظــيم وتـــنــشــيط نــشــاطــات الــوقــايــة والــتــربــيــة
qبشأن  صحة األم والصحة الزوجية و صحة العائلة
- اJشاركة في  تكوين الطالبات وتأطيرهن.

q ـسـنـدة إلى الـقـابالتJـهـام اJـادّة ة 21 :  : زيـادة عـلى اJـاداJا
تكلف القابالت الرئيسياتq ال سيما �ا يأتي :

- احلــرص عــلـى الــتــكــفل اجلــيـــد بــالــنــســاء في حــاالت
qاخملاض والوضع

Xاحلــرص عــلى تـوفــر الــعـتــاد واألدويــة الـضــروريـ -
qللمداومة واحلرص على تبليغ األوامر

- اJشاركة في تأطير القابالت اJتربصات.

اJـاداJـادّة ة 22 :  : تـكــلف الــقــابالت في الــصـحــة الــعـمــومــيـة
على اخلصوص �ا بأتي :

qضمان الفحوص ما قبل الوالدة -

qتشخيص ومراقبة احلمل ªتقد -

qبشأن الوالدة ومرافقتهما Xحتضير الزوج -

qالكشف عن احلمل ذي اخلطر العالي ومراقبته -

- مــراقـــبــة ومــرافـــقــة  الــوضع والـــتــولــيـــد و£ــارســة
qالتوليد العادي

qولود اجلديد والتكفل بهJاستقبال ا -

- ضــمــان مـتــابـعــة الـفــتـرة مــا بــعـد الــوضع ومـرافــقـة
qرأة إلى الرضاعة الطبيعيةJا

- تــنــظــيم وتـــنــشــيط نــشــاطــات الــوقــايــة والــتــربــيــة
qبشأن صحة األم والصحة الزوجية وصحة العائلة

- اJشاركة في تكوين الطالبات وتأطيرهن.

اJاداJادّة ة 23 :  : زيـادة على اJـهــام اJسـنــدة لـلقابالت فــي
الـصحـة الـعـمومـيـــةq تكـلــف الـقـابالت اJـتخـصـصــات في

الصحة العمومية حسب تخصصهن �ا يأتي :

- ضــــمــــان مــــتــــابــــعـــة تــــطــــور اجلــــنــــX والــــكــــشف عن
االختالالت واJراقبة اجلـنينية ومراقبة اJبيض ومراقبة

qوضع الوسيلة الطبية داخل الرحم ومتابعتها

- إعـداد كل اJناهج اخلـاصة بالـتحضـير لوالدة بدون
ألم ووصفها وتطبيقها.

اJــــاداJــــادّة ة 24 :  : زيــــادة عــــلـى اJـــهــــام اJــــســــنــــدة لـــلــــقــــابالت
اJــتــخـصــصــات في الــصـحــة الــعـمــومــيـةq تــكــلف الــقـابالت

الرئيسات للصحة العموميةq على اخلصوص �ا يأتي:

- إعــــدادq بــــالـــــعــــمل مـع الــــفــــريـق الــــطــــبـيq مــــشــــروع
qصلحة وإجنازهJا

qضمان متابعة نشاطات القابالت وتقييمها -

- ضـــــمــــان تــــســـــيــــيــــر اإلعـالم اJــــتــــعـــــلق بـــــنــــشــــاطــــات
qالقابالت

- اســـتـــقـــبــــال الـــطـــالـــبــــات واJـــتـــربـــصـــات وتــــنـــظـــيم
تأطيرهن.
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الفـرع الثانيالفـرع الثاني
شروط التـوظيف والترقيـةشروط التـوظيف والترقيـة

اJاداJادّة ة 25 :  : ترقى بصفة قابلة رئيسية :

1 - عن طريق االمتـحان اJهـني وفي حدود اJناصب

اJــطـــلـــوب شـــغــلـــهـــا الـــقــابـالت الــلـــواتي يـــثـــبــ² خـــمس (5)
qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - على سبـيل االختـيار وبـعد الـتسـجيل في قـائمة

الـتــأهـيـل في حـدود اJــنـاصـب اJـطــلـوب شــغـلــهـاq الــقـابالت
الــلـواتـي يـثــبــ² عــشـر(10) ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

اJـاداJـادّة ة 26 :  :  تـوظف وتـرقى بـصفـة قـابـلـة في الـصـحة
العمومية :

1 - عـــلـى أســـاس الـــشــــهـــادةq اJـــتــــرشـــحـــات الــــلـــواتي

جنـــحن فـي مــتـــابـــعــة تـــكـــوين Jـــدة خــمس (5) ســـنــوات في
معهد وطني للتكوين العالي للقابالت.

يــتـم االلــتــحــاق بـــالــتــكـــوين اJــذكـــور أعاله من ضــمن
اJــتــرشــحــات احلــاصـالت عــلى شــهــادة بــكــالــوريــا الــتــعــلــيم

الثانوي.

2 - عن طـريق امــتـحــان مـهــني وفي حـدود اJــنـاصب
اJـطـلــوب شـغـلـهـاq الــقـابالت الـرئــيـسـيـات الـلــواتي يـثـبـ²

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - على سـبيل االختـيار وبـعد التـسجيل في قـائمة
الـتــأهـيـل في حـدود اJــنـاصـب اJـطــلـوب شــغـلــهـاq الــقـابالت
الرئيسيات اللواتي يثب² عشر (10) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

Xقبــوالت تطـبـيقـا للحــالتـJـترشـحـات اJتخـضع ا
2 و3 أعـالهq قــبل تـرقــيـتــهنJ qــتـابــعـة تــكـوين بــنـجــاح Jـدة
ســـنـــة واحـــدة (1) يـــحـــدد مـــحـــتـــوى بـــرنـــامـــجـه وكـــيـــفـــيــات
تـنــظـيــمه بـقــرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 27 :  : تــــرقى بــــصـــفــــة قـــابــــلـــة مــــتــــخـــصــــصـــة في
الــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق اJـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
qـــطــــلــــوب شـــغــــلــــهـــاJــــنـــاصـب اJاالخـــتــــبــــارات وفي حــــدود ا
الـقابالت في الصحـة العمومـية اللواتي يـثب² خمس (5)
سـنوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الصـفة  وتـابعن بـنجاح
تـكــويــنـا مــدته ســنــة واحـدة (1) يـحــدد مــحـتــوى بــرنــامـجه
وكـيــفـيـات تـنــظـيـمه بـقــرار مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف

بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 28 :  : تـرقـى بـصــفـة قــابـلـة رئــيـســة في الــصـحـة
الـعـمــومـيـة عـن طـريق اJـســابـقــة عـلى أسـاس االخــتـبـارات
وفي حــــــدود اJـــــنـــــاصـب اJـــــطــــــلـــــوب شــــــغـــــلــــــهـــــاq الــــــقـــــابالت
اJــتــخــصــصــات في الــصـــحــة الــعــمــومــيــة الــلــواتي يــثــبــ²
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة
وتـــابـــعن بـــنـــجــاح تـــكـــويـــنــا مـــدته ســـنـــة واحــدة (1) يـــحــدد
Xمحتـوى برنامـجه وكيفيـات تنظـيمه بقرار مـشترك ب
الــوزيـر اJــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اJــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
األحـكام االنتقـاليـة لإلدمـاجاألحـكام االنتقـاليـة لإلدمـاج

29 :  :  تــــــدمـج فـي رتــــــبــــــة قــــــابــــــلــــــةq الــــــقــــــابالت اJـــــاداJـــــادّة ة 
اJرسمات واJتربصات.

تـــخــضع اJــوظـــفــات اJــذكــورات أعاله بـــعــد إدمــاجــهن
Jـــتــابـــعــة تـــكـــوين تـــكــمـــيـــلي Jـــدة تــســـعــة (9) أشـــهـــر يـــحــدد
Xمحتـوى برنامـجه وكيفيـات تنظـيمه بقرار مـشترك ب
الــوزيـر اJــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اJــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

اJـاداJـادّة ة 30 :  : تـدمج في رتـبة قـابـلة رئـيـسيـةq الـقابالت
اJمتازات اJرسمات واJتربصات.

البـاب الثالثالبـاب الثالث
األحكام اJطبقة على اJنصب العالياألحكام اJطبقة على اJنصب العالي

اJـاداJـادّة ة 31 : : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 11 (الـفـقرة األولى)
من األمــر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq يُحــدد

اJـنـصب الـعــالـي بـعـنــوان الـسـلك الــنـوعي لـلـقـابالت فــي
الصحة العمومية  كما يأتي :

- قابلة منسقة.

اJـاداJـادّة ة 32 :  : يـحدد عـدد اJـنـاصب اJـنصـوص عـلـيـها في
اJــــادة 31 أعـالهq بــــقــــرار مـــشــــتــــرك بــــX الــــوزيـــر اJــــكــــلف
بــالـــصــحــة والــوزيــر اJــكـــلف بــاJــالــيــة والــســـلــطــة اJــكــلــفــة

بالوظيفة العمومية.

الفـصل األولالفـصل األول
حتديـد اJهامحتديـد اJهام

اJـاداJـادّة ة 33 :  : تـكـلف الـقــابالت اJـنـسـقــات q حتت سـلـطـة
اJـــمـــارس الــــطـــبي رئــــيس اJـــصــــلـــحـــةq الــــلـــواتي يــــكنّ في
اخلدمة �ؤسسات الصحة العموميةq ال سيما  �ا يأتي :
- تـــــأطـــــيـــــر وتـــــنـــــظـــــيم وتـــــنـــــســـــيـق عـــــمل الـــــقـــــابالت
واJـسـتـخـدمـX اJـعـيـنـX عـلى مـسـتـوى اJـصـلـحـة والـسـهـر

qرضى وراحتهمJعلى استقبال ا
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- تنـسيق وحتـسX خـدمات ونـشاطـات القابالت في
qؤسسات العمومية للصحةJا

- الــــســـــهــــر عـــــلى االســـــتــــعـــــمــــال الـــــعــــقـالني لــــلـــــمــــواد
الــصــيـدالنــيـة واJــســتـلــزمـات الــطــبـيــة والـعــتــاد وصـيــانـته

qواحملافظة عليه

- إعداد تقرير عن النشاط.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
Xشـروط الـتعيXشـروط الـتعي

Xـــــنــــســـــقـــــات مـن بــــJالــــقـــــابـالت ا X34 :  : تـــــعـــــ اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـقـابالت لـلـصـحـة الـعـمـوميـةq عـلـى األقلq الـلـواتي يـثـب²

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

بـصـفـة اسـتــثـنـائـيـة وJـدة خـمس (5) سـنـوات ابـتـداء
من تـاريخ نشر هـذا اJرسوم في اجلـريدة الرسـميةq �كن
تـعيـX القـابالت اJنـسقـات من بX الـقابالت الـرئيـسيات
الـلــواتي يــثـبــ² خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

الباب الرابعالباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمنصب العاليتصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمنصب العالي

الفصل األولالفصل األول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJـاداJـادّة  35 :  :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 118 من األمـر رقم
06 -03 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق

15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006 واJـــذكــور أعـالهq يــحـــدد تـــصـــنــيف

qالـرتـب الـتـابـعــة لـسـلك الــقـابالت في الــصـحـة الـعــمـومـيـة
طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالصنفالصنف
 األدنى األدنى

الــرتـــبالــرتـــب السلكالسلك

قـــــــابلة

قـــابلة رئيسية

قابلة في الصحة العمومية

قابلة متخصصة في الصحة العموميـــــة

قابلة رئيسة في الصحة العموميـــــة

القابالت

11

12

13

14

15

498

537

578

621

666

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمنصب العاليالزيادة االستداللية للمنصب العالي

اJـاداJـادّة  ة  36 :  :  تـطبـيـقا ألحـكـام اJادة 3 من اJرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اJـؤرّخ في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29
سبتمبر سنـة 2007 واJذكـور أعـالهq حتدد الزيادة االستداللية للمنصب العالي طبقا للجدول اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى
اJنصب العالياJنصب العالي

8195قابلة منسقة



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 15 ربيع الثاني  عام   ربيع الثاني  عام  1432 هـ هـ
20 مارس سنة   مارس سنة  2011 م م

الباب اخلامسالباب اخلامس

أحكــام انتقاليــة و ختاميةأحكــام انتقاليــة و ختامية

اJـاداJـادّة ة 37 :  :  تـخضـع القـابالت الـتـلـمـيـذات اJـوجودات
في طـور الــتـكــوين لـلــحـصــول عـلى شــهـادة قــابـلــةq دفـعـات
2011 و2012 وJ 2013ــتـــابــعـــة تــكـــوين تـــكــمـــيــلي Jـــدة اثــني

عشر (12) شهرا قبل تعيينهن في رتبة قابلة.

يـحـدد مـحــتـوى بـرنـامج وكـيـفـيــات تـنـظـيم الـتـكـوين
التكميلي بقرار من الوزير اJكلف بالصحة.

اJـاداJـادّة ة 38 : : تــلـغــى أحــكــام اJـرسـوم الـتـــنــفــيـذي رقم
91 - 110 اJؤرخ في 12 شوال عام 1411 اJوافق 27 أبريل

ســــــنــــــة 1991 واJــــــتـــــــضــــــمن الــــــقـــــــانــــــون األســــــاسي اخلــــــاص
بالقابالت.

39 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اJاداJادّة ة 40 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 20 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

ـ


