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 تــــــِـــــــان    
تعظ املناجر الؤعالمِة من أأخدار وثرصحيات  يف الآوهة الأخرية وزارة امطحة ابىامتم كحري ما ثداومتو اتتعت   

ذ ثحدي اموزارة ، متوظَف الأظحاء  ة من ظرف اموزارةاملناضة اخملطط ثشبأنوتَاانت  امشدًد  اس تؽراهباواؤ

زاء ىذه الأخدار وامحَاانت ؼري ثنوٍرا   ،ثود فاؤهنااملنافِة متامًا نوواكع، املستندة عىل أأي أأساس من امطحة و  اؤ

 نورأأي امعام، ثلدمي امتوضَحات امتامَة : 

منطة  1011 ( منطة 5011يه   5112أأن عدد املناضة اخملططة موزارة امطحة جرمس س نة  -1

 ،5112وزارة مل جس تعمل تعد أأي منطة مايل جرمس س نة ام وأأن )منطة ملأظحاء...... 512نوممرضني،

منطحا  552 (امنطح 512ًحوغ  5112وثؤكد أأن عدد املناضة اخملططة متوظَف الأظحاء امعامني جرمس 

موزارة . وس تعون ا)اجلامعَة الاستشفائَةمنطحا نوتوظَف ابملراكز  01، وابملستشفِات امعمومِةنوتوظَف 

ة امعاجل عن جر  ؛ 5112س نة امللررة جرمس  مدارايت امتوظَف انمجيف املًر
 

       امنطح 552 امعامني الأظحاءتوغ عدد املناضة املامَة اخملططة متوظَف  :5110ابمنس حة نوس نة املامَة  -5

مت ، وكد 5110جرمس  011ملناضة اخملططة ملأظحاء مَكون عدد ا ،دما  الأظحاء املليمنيلؤ منطحا  172و 

 كٌل ًًل :  5110خالل س نة  فتح مدارايت امتوظَف

  موزعني عىل امطعَد  اعام اُدظح  552: حِث مت الؤعالن عن ثوظَف 51/10/5110تتارخي وىل املحاراة الأ

عن الامتحاق  110 ختوفو  فلط ظحُدا 151، وكد توغ عدد الأظحاء اذلٍن امتحلوا مبلرات ثعَُهنم اموظين

    :املثالعىل سخِل و  ،مبلرات معويم

  كومي احلس يمةيف  ملأأظحاء فلط، يف حني  10: توغ عدد الأظحاء اذلٍن امتحلوا مبلرات معويم  اؤ

  ؛أأظحاء  11 ًوتحق

  مل توغ عدد الأظحاء اذلٍن امتحلوا مبلرات معويم ظحَخني فلط، يف حني  : هجة لكممي امسٌلرةيف

 ؛ظحُدا  17 ًوتحق
  

  110ي أأ  51/10/5110: حِث مت فتح املناضة املتحلِة من مداراة  10/11/5112املحاراة امثاهَة تتارخي 

منطحا  02وثحلى  فلط اظحُد 10كٌل متت الؤشارة اؤىل ذكل، وتوغ عدد الأظحاء اذلٍن امتحلوا ابمعمل  منطحا

 عىل سخِل املثال :و ، معدم امتحاق أأحصاهبا شاػرا

  كومي مِدمت : يف  أأظحاء ؛ 17 مل ًوتحقيف حني  ، فلطامتحق ظحَخنياؤ

  ظحُدا. 51 ، يف حني مل ًوتحق فلط هجة سوس ماسة درعة : امتحق ظحُة واحديف 
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  دما  املليمني مبختوف املراكز الاستشفائَةو فامي خيص منطحا مامَا  172خطص ميا  فلد:  مداراة ثوظَف واؤ

 شاػرا . مامَا منطحا 10ثحلى مهنا 

س تنتج مما س حق أأه       دما  املليمني جرمس س نة و اؤ  الأظحاءمتوظَف  منطة خمطص 011و من أأضل ٌو

امتحاق ثسخة عدم  من املناضة املفتوحة( وذكل %52) ما ميثل مامَا  منطحا 110مل ًمت اس تعٌلل  5110

 .  امومو ظحاء مبلرات معويم، ل س امي ابملناظق املروًة وامنائَة امطعحة الأ 

 51/12/5112امتدتري احملمك نومناضة املامَة وثفاداي حلذفيا عند حوول اترخي  و كطدويف ىذا امطدد،      

تتارخي فلد راسوت وزارة امطحة  5115نوس نة املامَة  55.15من كاهون املامَة رمق  55ظحلا مللتضَات املادة 

ل املناضة املامَة اخلاضة نورتخِص ميا مطاحل وزارة املامَة وذكل  52/15/5112 متوظَف  ابلأظحاءتتحًو

يف  ،51/15/5112تتارخي  املمرضنيتوظَف عن مداراة م  نومرة امثامثة مت الؤعالنوابمفعل فلد  املمرضني.

 ملأظحاء. أأضال مناضة مامَة اكهت خمططة

 

ن  -5 وختوفيم عن الامتحاق مبلرات امعمل ابملناظق املروًة وامنائَة امطعحة امومو  ظاىرة عزوف الأظحاء  اؤ

آهفا، ٍكرس ام حسة املع واميت ثعرف خطاضا كحريا يف الأظر امعحَة،  ههيا أ احلاد يف  نلصعَات املشار اؤ

ؤثر جكِفِة مدارشة عىل اخلد عَة فلد ومتجاوز ىذه اموض مات امطحَة امللدمة نومواظنني . املوارد امخرشًة ًو

 حماور :  5معوت اموزارة عىل هنج اسرتاثَجَة ثعمتد عىل 

 : منطة مايل، ويف  5011مت ثوفري أأكرث من  5115امرفع من املناضة املامَة، ففي س نة  احملور الأول

 ؛ 5112منطة جرمس س نة  5011منطة و أأكرث من  5011أأكرث من  5110س نة 

 : ثعٍزز امحنِة امتحتَة وثوفري امتجيزيات امحَوظحَة متحسني ظروف اش تؽال املينَني ويف  احملور امثاين

حِث ثلوم  5112/5112جرمس س نة  ىذا الؤظار فلد رضدت احلكومة ؼالفا مامَا ًناىز موَار درمه

عداد دفرت امتحمال  ؛ه امتجيزياتاخلاص هبذ تاموزارة حامَا ابؤ

 : ًالء أأمهَة خاضة نوعامل  احملور امثامث امتوزًع امعادل نوموارد امخرشًة عىل مجَع هجات املموكة مع اؤ

 املروي .

 مرشوع املاهون املتعوق ابخلدمة اموظنَة امطحَة.  مسودةيف ىذا امس َاق مت اكرتاح  و 

ىل الأخرييف  الؤشارةوجتدر  ضافةاموزارة س تعمل،  أأن اؤ ىل اؤ امعامني  الأظحاءمنطة متوظَف  552فتح  اؤ

ضافِة مناضة، عىل ختطَص )5112(س نة ىذه جرمس   مجَع امتحاق حاةل يف وذكل ،ىذه امفئة متوظَف اؤ

 .نوتوظَف املفتوحة ملناضةالأظحاء اب


