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 الحمد                                               التونسيـــة  الجمهورية

  المنافســة  مجلس    

  - استشاري  -         

  العاّمـــة      الجلســــة

ملمارسة  مشروع قراراملوضوع:  ملصادقة على تنقيح كراس الشروط املتعلق  يتعلق 

    .احلرة ملهنة نظارايت مبصري

  الصّحة. القطاع:

  162608 الرّأي عدد

  المنافسة  مجلس  عن  ادرصّ ال

  2016  أكتوبر  20  بتاريخ
  

  

  املنافســة،جملس  إنّ 

 واملرّسم 2016ماي  24يف  جارة املؤرّخّطالع على مكتوب وزير التّ االبعد     
لس حتت عدد طلب رأي جملس املنافسة حول  واملتضّمن، 162608 بكتابة ا

ملمارسة احلرة ملهنة  مشروع ملصادقة على تنقيح كراس الشروط املتعلق  قرار يتعلق 
 15املؤرخ يف  36من القانون عدد  11وفقا ملقتضيات الفصل نظارايت مبصري 

 عادة تنظيم املنافسة واألسعار.املتعّلق  2015سبتمرب 
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 2015سبتمرب  15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 عددّطالع على القانون اال وبعد    

  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم املتعّلق و
  

املتعّلق بضبط  2016 أوت  19خ يف ؤرّ امل 2016لسنة  1148وعلى األمر عدد  
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص  إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

  الّرتتيبّية، التشريعّية و 

  

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلنظيم اإلداري التّ 

  

لّطريقة القانونّية جللسة يوم وبعد االّطالع على ما  لس  يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2016 أكتوبر 20 اخلميس

  

  . الكتايب تقريرها تالوةاملقّررة السّيد كوثر الشايب يف  إىل االستماع وبعد

لس املنافسة على و    :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I–      :اإلجراءات  

متت مراسلة اإلدارة العامة للرتاتيب ومراقبة املهن الصحية بوزارة الصحة وذلك -
لس بتاريخ    .2016جوان  7مبقتضى مراسلة مرمسة بكتابة ا

متت مراسلة الغرفة الوطنية النقابية للنظاراتيني املبصرين وذلك مبقتضى مراسلة -
لس بتاريخ    .2016جوان  7مرمسة بكتابة ا
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II – الّتشريعي والّترتيبي المنظّم للقطاع  اإلطار:  

املتعّلق بشروط املمارسة  1992أوت  03املؤرّخ يف  1992لسنة  74عدد القانون -
لقانون عدد  جويلية  29املؤرّخ يف  1996لسنة  75احلرّة للمهن شبه الطبّية املنّقح 

1996 .  

حبماية  املتعلق 1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117القانون عدد -
  املستهلك.

واملتعّلق حبذف  2001جانفي  30املؤرّخ يف  2001لسنة  13القانون عدد  -
تراخيص إداريّة مسّلمة من قبل مصاحل وزارة الصّحة العمومّية يف خمتلف الّنشاطات 

لّنظر.   الراجعة هلا 

املتعلق حبفز املبادرة  2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69القانون عدد -
لقانون عدد    .2009ديسمرب  21املؤرخ يف  2009لسنة  71اإلقتصاديّة املنقح 

  املتعلق بتجارة التوزيع. 2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد -

واملتعّلق بضبط مهّمة  1974نوفمرب  28املؤرّخ يف  1974لسنة  1064األمر عدد  -
  وزارة الصّحة العمومّية و مشموالت أنظارها.

حمتوى املتعلق بضبط  1996 جانفي 16 املؤرخ يف 1996لسنة  49األمر عدد -
هيل اإلدارة وطريقة إعدادها وإجنازها ومتابعتها.   خمططات 
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املتعلق مبراجعة الرتاتيب  1996مارس  25املؤرخ يف  لسنة  519األمر عدد  -
  املتعلقة مبعادلة الشهادات والعناوين.

املتعلق بضبط اإلطار  2000أكتوبر  17املؤرخ يف  2000لسنة  2391األمر عدد  -
راسة وشروط احلصول على الشهادة الوطنية لفين سامي للصحة العام لنظام الد

ألمر عدد    .2002جويلية  29املؤرخ يف  2002لسنة  1718املتمم 

املتعّلق بضبط اإلطار  2008سبتمرب  22املؤرخ يف  2008لسنة  3123األمر عدد -
العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنّية لإلجازة يف خمتلف 

  جماالت التكوين واملواد واملسالك والتخّصصات يف نظام "أمد"

املتعلق بضبط السلم  2009جويلية  8املؤرخ يف  2009لسنة  2139األمر عدد -
  الوطين للمهارات.

املتعلق بضبط  2010جويلية  5املؤرخ يف  2010ة لسن 1668األمر عدد -
  مشموالت اإلدارات اجلهويّة للصّحة العمومّية وتنظيمها.

املتعّلق بضبط قائمة املهن  1993ديسمرب  4قرار وزير الصحة العمومية املؤرخ يف -
لقرار املؤرخ يف   2008ماي  7شبه الطبية اليت ميكن أن متارس ممارسة حرة املتّمم 

 .2013جوان  3القرار املؤرخ يف و 

ملصادقة على كراس  2001ماي  15ر وزير الصّحة العمومّية املؤرخ يف قرا- املتعلق 
ملمارسة احلرة ملهنة نظارايت مبصري وعلى مجيع النصوص اليت  الشروط املتعلق 

  .  2013جانفي  15نقحته أو متممته خماصة القرار املؤرخ يف 
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 10لبحث العلمي املؤرّخ يف قرار وزير الصّحة العمومّية ووزير الّتعليم العايل و ا -

ملدارس  2010أفريل  واملتعّلق بضبط قائمة اإلختصاصات اليت ميكن تدريسها 
  العليا لعلوم وتقنيات الصّحة.

III –  ّموضوع اإلستشارةلمشروع القرار وكراس الشروط    اإلطار العام:  

ملمارسة  يندرج مشروع القرار املعروض يف إطار تنقيح كراس الشروط املتعلق 
 15احلرة ملهنة نظارايت مبصري املصادق عليه بقرار وزير الصحة العمومية املؤرخ يف 

وذلك  2013جانفي  15املنقح مبقتضى قرار وزير الصحة املؤرخ يف  2001ماي 
  دف مراجعة بعض أحكامه.

وجتدر اإلشارة إىل أّن هذا املشروع ألغى التسمية اليت مت إعتمادها يف تنقيح 
الذي نص على أنّه:" تعوض عبارة "مهنة نظارايت"  3الفصل مبقتضى  2013سنة 

لقرار  ملمارسة احلرة ملهنة نظارايت املصادق عليه  الواردة بكراس الشروط املتعلق 
  نظارايت مبصري". بعبارة "مهنة 2001ماي  15املؤرخ يف 

كما ألغى هذا املشروع التجهيزات الطبية اليت متت إضافتها مبقتضى تنقيح  
ستعمال هذه  2013كراس الشروط سنة  عتبار أّن اخلدمات الصحية املسداة 

  التجهيزات الطبية هي من مشموالت أطباء العيون.
والتجهيزات اليت ّمت حذفها تتمّثل يف اآلالت الطبية لتنقيح الراهن فإّن شروع اوتبعا مل
  ما يلي:

  آلة لتوظيف ورحي البلور -

  مقياس القرنية-

  علبة املقياس-
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  نظارات القيس-

  الرائز-

  املسالط الضوئي-

  آلة قيس البصر-

IV  -  ّي لإلستشارةالمحتوى الماد  :  

 للغة العربية والفرنسية. مشروع قرار حيتوي على أربعة فصول - 
للغة العربية والفرنسية. -   مشروع كراس الشروط حيتوي على أربعة فصول 
 وثيقة شرح األسباب. - 

V- دراسة الّسوق:   

 تحديد الّسوق المرجعيّة: -1
تتعّلق الّسوق املعنّية بسوق مهنة النظارايت املبصري وهي مهنة شبه طبية.واملالحظ 

يعتمد تسمية نظارايت:  2013أّن الّتشريع الّتونسي قبل تنقيح كراس الشروط سنة 
« opticien »   لتمّعن قي األسواق املقارنة وخاّصة منها األوروبّية الحظ يإّال أنّه 

ويتضّمن هذا  optométriste   opticien1بصريموجود إختصاص نظّارايت 
  اإلختصاص إختصاصا أمشل من النظّارايت الّذي يبيع نظارات ومعّدات بصريّة.

  :ناملبصري نيتعريف النظاراتي
                                                            
1 -L'ECCOO (European Council for Optometry and Optics) a adopté à l'unanimité la définition de 
l'optométrie élaborée par l'instance  internationale,le WCO ( World Council of Optometry): 
"L'optométrie est une profession de santé autonome,formée et réglementée et les optométristes 
sont les professionnels de santé de l'œil et du système visuel qui assurent un service oculaire et 
visuel complet,qui  inclut la réfraction et la fourniture des équipements optiques,la détection 
/diagnostic et le suivi des maladies oculaires et la réhabilitation du système visuel". 
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ال يوجد نص تشريعي أو ترتييب يعّرف مهنة النظارايت املبصري إذ إكتفى 
شهادة نظارايت  بتعريف 2013من كرّاس الشروط مبقتضى تنقيح سنة  الفصل األول

حكام هذا   مبصري كما يلي:" يقصد بشهادة نظارايت مبصري املنصوص عليها 

ت والنظاراتالكراس  املسلمة من مؤسسة عمومية  اإلجازة التطبيقية يف املبصر

للتعليم العايل أو من مؤسسة تونسية للتعليم العايل اخلاص تقع معادلتها طبقا 
ا العمل أ و مؤهل التقين السامي يف لألحكام التشريعّية والرتتيبّية اجلاري 

اإلختصاص املذكور أعاله ومسلم من مؤسسة تكوين تونسية عمومية أو خاصة أو 
شهادة مسلمة من مؤسسة تعليم عايل أو تكوين أجنبّية متت معادلتها طبقا 

ا العمل"      .للرتاتيب اجلاري 

ت: تعريف   لس الدويل للبصر   World Council of Optometryا

ت:ّمت  لس الدويل للبصر  World Council تعريف هذا اإلختصاص من طرف ا

of Optometry : WCOكما يلي:  

 البصري، والنظام العني، لتقييم املدربنييف ميدان الصحة  املهنيني هم
تاالو   وتشخيص البصري والنظام ضعف من لعني،ل واحلركية احلسية ضطرا

  .ةالتصحيحيّ  األجهزة يصفو . االنكسارية األخطاء

 L’optométrie est une profession de santé autonome, formée et 
réglementée, et les optométristes sont les professionnels de santé de l’œil 
et du système visuel qui assurent un service oculaire et visuel complet, 
qui inclut la réfraction et la fourniture des équipements optiques, la 
détection/diagnostic et le suivi des maladies oculaires et la réhabilitation 
du système visuel. 
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إختصاصا  l'optométrieتعترب إختصاص  2ية للصحةاملمع العلم أّن املنظمة الع
لس على التعريف املبني أعاله  الصادر عن  2004وقد صادقت سنة  مستقال ا

ت:    .WCO الدويل للبصر
وجتدر اإلشارة إىل أّن الّسوق احمللّية تعتمد يف هذا اإلطار على مهنة النظّارايت 

حتوائها على ثالثة جوانب: مهنة شبه طبّية وجانب فّين  3املبصري واليت تتمّيز 
عتبار التعامل مع تقنّيات تصحيح البصر وجانب جتاري يتضّمن بيع النظارات 

  . 4ملواد البصريّة وما يتطّلبه ذلك من تقنيات تسويقّية جللب احلرفاء وا

املستوجبة ملمارسة مهنة  الشهادة العلميةوجتدر اإلشارة إىل أنّه خبصوص 

نية جديدة) 8الفصل نظارايت مبصري نّص  من كراس الشروط كما مت  (مطة 
                                                            
2-L'OMS ( Organisation Mondiale de la Santé ) reconnaît l'optométrie comme une discipline 
de santé indépendante, plus particulièrement en charge des problèmes réfractifs, puisqu'elle 
est en total accord avec la définition de la WCO ( World Council of Optometry ). 

En 2004 l’OMS a validé dans son intégrité la définition de l’optométrie du World 
Council of Optometry (WCO). 

  

 
3 Le terme optométrie vient des mots grecs ὄψις (opsis; « vue ») et μέτρον (metron; 
« quelque chose servant à mesurer », « mesure », « règle »). La racine du mot opto, est une 
forme abrégée dérivée du mot grec ophthalmos signifiant « l'œil ». 

Selon la définition du World Council of Optometry, la seule définition internationale 
existante1, les optométristes sont : 

« Les professionnels de santé de l'œil et du système visuel qui assurent un service oculaire et 
visuel complet, qui inclut la réfraction et la fourniture des équipements optiques, la 
détection/diagnostic, le suivi des maladies oculaires et la réhabilitation du système visuel. » 

La réglementation de l'optométrie est variable d'un pays à l'autre. Certains pays la 
reconnaissent et d'autres non 
4 -Les aspects de la profession d'opticien : Paramédical, Technique, Commercial. 
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اإلجازة التطبيقّية يف شهادة على وجوب احلصول على " 2013تنقيحه سنة 

ت والنظارات مسلمة من مؤسسة عمومية للتعليم العايل أو من مؤسسة  املبصر

تونسية للتعليم العايل اخلاص متت معادلتها طبقا لألحكام التشريعية والرتتيبية اجلاري 
ا العمل أو مؤهل التقين السامي يف اإلختصاص املذكور أعاله ومسلم من مؤسسة 

ية عمومية أو خاصة أو شهادة مسلمة من مؤسسة تعليم عال أو تكوين تونس
ا العمل ".   تكوين أجنبّية متت معادلتها طبقا للرتاتيب اجلاري 

سنوات  3مع العلم أّن مدة الدراسة للحصول على اإلجازة التطبيقية متتد ملدة 

  (نظام أمد).  

ارس العليا ملد 2010واملالحظ أّن هذا اإلختصاص مت إدراجه منذ سنة 
لرجوع إىل الفصل األّول  من قرار وزير الصحة لعلوم وتقنيات الصحة ذلك أنّه 

واملتعلق  2010أفريل  10العمومية ووزير التعليم العايل والبحث العلمي املؤرخ يف 
ملدارس العليا لعلوم وتقنيات  بضبط قائمة اإلختصاصات اليت ميكن تدريسها 

ضمن قائمة هذه  الطبية وقيس البصر النظارات:تم حتديد يالصحة 

  .18ضمن املطة  اإلختصاصات

والنظارايت املبصري   وجتدر اإلشارة إىل أّن هنالك إختالف بني مهنة النظارايت
  وطبيب العيون كما يلي:

Les opticiens sont des professionnels de la santé formés pour 
fournir, préparer et distribuer des produits d’optiques, interpréter 
les ordonnances préparées par les ophtalmologistes et les 
optométristes, et adapter les produits d’optiques. 
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L’opticien-optométriste est un spécialiste de la vision. Il 
analyse la fonction visuelle, formule, conçoit, réalise, adapte et 
contrôle tout équipement optique destiné à compenser les 
anomalies de la vision (lunettes, lentilles...). 
L’opticien-optométriste vise l’amélioration de l’efficacité et du 
confort de la vision.  

Les ophtalmologistes sont des médecins spécialistes des yeux et des 
soins de la vue. Ils diagnostiquent et préconisent des traitements des 
maladies oculaires. Ils peuvent effectuer des examens oculaires, prescrire 
des verres correcteurs, prescrire et administrer des médicaments et 
effectuer des interventions chirurgicales.5 

قطاع املهن اليت تعىن هذا اإلختصاص يندرج يف إطار وجتدر اإلشارة إىل أّن 

تم بصحة  4 واليت تشمل  les métiers de la visionلبصر:  إختصاصات 

  العيون:

  L’ophtalmologiste طبيب العيون -1

  L’orthoptiste : م البصر أو إختصاص تقومي البصرمقوّ  -2

ملصادقة على   2001ماي  15قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ يف   يتعلق 
ملمارسة احلرة ملهنة أخصائي يف تقومي ا   لبصر.كراس الشروط املتعلق 

  l’opticien النظارايت -3

 L’opticien-optométriste  النظارايت املبصري -4

أصبح القطاع يتضمن   2013جتدر اإلشارة إىل أنّه بتنقيح كراس الشروط يف سنة 
ملمارسة احلرة ملهنة نظارايت مبصري   كراس شروط وحيد وهو كراس الشروط املتعلق 

  .املرجعية تتضمن نظارتيني ونظارتيني مبصرينواحلال أّن السوق 
                                                            
5-Source :Association des Opticiens du Canada: AOC. 



 

11 
 

لقطاع اخلاص  عدد النظاراتيني حبسب كل  والنظارتيني املبصرين املنتصبني 

ريخ (: والية   ) 2015 ديسمرب 31 إىل حدود 

  عدد النظاراتیین المبصرین  العدد الجملي للنظاراتیین   الوالیة

  2  76  أریانة
  25  150  تونس 

  10  58  بن عروس
  -  15  منوبة

  7  35  بنزرت
  9  61  نابل

  0  5  زغوان
  1  8  باجة

  3  7  جندوبة
  0  5  سلیانة
  0  9  الكاف
  9  94  سوسة

  5  43  المنستیر
  2  22  المھدیة

  4  16  القیروان
  5  12  القصرین

  3  10  سیدي بوزید
  15  117  صفاقس

  7  29  قابس 
  2  28  مدنین

  0  6  تطاوین
  3  10  قفصة
  2  5  توزر
  1  9  قبلي
  اإلدارة العامة للرتاتيب ومراقبة املهن الصحية املصدر:وزارة الصحة             

  أسباب التنقيح الراهن وفقا لوزارة الصحة:

أّن التنقيح الراهن يعود خاصة لألسباب ة تفيد املعطيات املستقاة من وزارة الصحّ 
  التالية:
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  ّمهنة النظاراتينيد صالحيات غياب نص قانوين يف الوقت الراهن حيد 

مكانية إسداء بعض اخلدمات الصحية مبا يف ذلك  املبصرين فيما يتعلق 

تلك اليت تستوجب استعمال آالت طبية حيث أنه من الضروري حتديد هذه 

ملصنف العام لألعمال الطبية الصادر بقرار من أوال الصالحيات  وتضمينها 

غرار ما مت اعتماده  وذلك على 2006جوان  01وزير الصحة املؤرخ يف 

 لنسبة للمهن شبه الطبية األخرى (مهنة العالج الطبيعي).

  ستعمال املبصرين تعترب اخلدمات الصحية املسداة من قبل النظاراتيني

ويف غياب التنصيص  15/01/2013مبقتضى تنقيح  املضافة اآلالت الطبية

ملصنف العام السالف الذكر من مشموالت أطباء ال عيون دون عليها 

لتايل فإن ممارستها من قبل النظاراتيني يعترب غري قانوين من هذا  سواهم و

 اجلانب.

  

 

  موقف املهنيني من التنقيح الراهن:
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الوطنية مل حيظى مبوافقة الغرفة النقابية الراهن جتدر اإلشارة إىل أّن املشروع 
ملهنة إىل الوراء   م طلبة شعبة كما نظّ للنظاراتيني املبصرين والذي تعتربه رجوع 

 مالتعلي أمام وزارة 6النظاراتيني املبصرين التابعني ألربعة معاهد عليا وقفة إحتجاجّية
بتغيري إسم اإلجازة التطبيقية يف النظارات  العايل على خلفية مطالبة أطباء العيون

حىت ال يكون    licence appliquée en optométrie optiqueواملبصرات
ر هذا القرار حفيظة الطلبة الذين يدرسون خرجيو هذه الشعبة منافسني هلم  وقد أ

  معاهد عليا موجودة يف عدد من املدن التونسية. 4ذه الشعبة وينتمون إىل 

  املدارس واجلامعات املختصة يف تكوين إختصاص النظارايت املبصري بتونس: 

 رسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقساملدوهي : مؤسسة عمومية وحيدة-

ESSTSS  طالبا 20:عدد املتخرجني يف السنة.  

وفقا ملوقع الواب اخلاص  2016وجتدر املالحظة أّن دليل التوجيه اجلامعي لسنة 
بوزارة التعليم العلي والبحث العلمي تضّمن التنصيص على إختصاص نظارايت وليس 
نظارايت مبصري وهو ما يفهم منه توجه وزارة التعليم العايل وبطلب من وزارة الصحة 

  تظار إعادة النظر يف القطاع وفقا ملا يلي:لتجميد إختصاص نظارايت مبصري يف إن

  

                                                            
 2015ماي  1بجریدة الشروق بتاریخ مقال ورد - 6
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  اجلامعات اخلاصة:-

لس  جتدر اإلشارة إىل أّن املعطيات املستقاة من وزارة الصحة واملرمسة بكتابة ا
تفيد أنّه "مل يتم الرتخيص ألي جامعة خاصة لتدريس هذا  2016جويلية  4بتاريخ 

قاة من الغرفة النقابية الوطنية اإلختصاص حاليا " بينما تفيد املعطيات املست
جامعات خاّصة تؤمن إختصاص نظارايت مبصري  3للنظاراتيني املبصرين توّفر 

لسوق الوطنية مع العلم أنّه مت التأّكد من حصول الطلبة املتخرجني من هذه 
اجلامعات اخلاصة على شهائد املعادلة من وزارة التعليم العايل ويف ما يلي مثال على 

  ذلك:
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17 
 

لسوق املرجعية الراهنة فإّن اجلامعات اخلاّصة اليت  لرجوع إىل املعطيات املتعلقة  و
  تؤّمن لطلبتها إختصاص نظارايت مبصري تتمّثل يف ما يلي:

عدد املتخرجني يف السنة  UPSATاجلامعة اخلاصة للعلوم والفنون والتقنية بسوسة -
:23.   

  . طالبا 20عدد املتخرجني يف السنة   Supérieur Santéاجلامعة اخلاصة بتونس -

 40عدد املتخرجني يف السنة : Université Centraleاجلامعة اخلاصة املركزية -

  طالبا.

 Sup :امعةجعلى غرار  اصة املبّينة أعالهوجتدر اإلشارة إىل أّن اجلامعات اخل

Santé   Tunis لصورة optique- التالية تؤمن لطلبتها إختصاص :  7املبّينة 

optométrie:  

                                                            
 .2016جوان  21بتاریخ   La Presseإعالن منشور بجریدة - 7
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ن متكّ  Optique-Optométrie نظارايت مبصريشهادة فإّن  UPSAT ووفقا جلامعة
  من: اصاحبه
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Au terme de la formation le diplomé en Optique-Optométrie doit être 
capable notamment de : 

-Gérer un magasin optique :exercer la mission de conseil et les activités 
spécifiques. 

-Exécuter les prescriptions médicales relatives à la correction de la vision. 

-pratiquer : 

      *les montages des verres optiques, la réparation des montures . 

      * L’adaptation et le contrôle des lentilles de contact .   

      * la prise de mesure de l’acuité visuelle et sa correction 

      * Le calcul des implants intraoculaires. 

 -utiliser les méthodes modernes et actuelles (manuelles ou assistées 
d’appareillage automatique ) concernant les transformations et l’analyse 
des structures des verres optiques. 

 وفقا للمعطيات املستقاة من الغرفة النقابية تطّور مهنة النظارايت مبصري بتونس

   الوطنية للنظاراتيني املبصرين:

مراحل مهنة النظارايت املبصري وفقا للغرفة الوطنية للنظارتيني املبصرين بعدة مّرت 
ا:   فيما يلي بيا

مل يكن هناك مدارس أو جامعات لتكوين النظاراتيني بتونس  1999قبل سنة -
  ولدراسة هذا اإلختصاص كان على الراغبني التوجه للخارج.

شعبة  املدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقسأنشأت  1999منذ سنة -

لتعاون مع الغرفة الوطنية للنظاراتيني   . نظارايت 
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أّول دفعة من حاملي شهادة تقين سامي يف   2001جت سنة وتبعا لذلك خترّ -
منّظم ملهنة نظارايت وفرض شهادة  ل كراس شروطلنظارات كما صدر أوّ اتركيب 

 علمية ملباشرة املهنة:

 en optique lunetterie: BTS Brevet de Technicien Supérieur  

ت الذي نظم حتت إشراف السيد وزير الصحة  2007سنة  - وإثر مؤمتر البصر
التعليم العايل يف آفاق تطوير التكوين حىت  وقع التباحث مع وزارة الصحة ووزارة

   .يواكب املواصفات الدولية

ملدرسة العليا لعلوم  مت بعث اإلجازة التطبيقّية ذو البناء املشرتك 2009سنة  -
  وتقنيات الصحة بصفاقس.

ويف هذا اإلطار ّمت تعديل تسمية الغرفة النقابّية للنظّاراتّيني التابعة لإلّحتاد التونسي 
للصناعة والتجارة (جامعة الصحة) لتواكب التّطور العاملي ولتصبح تسميتها: الغرفة 

  النقابّية الوطنّية للنظّاراتّيني املبّصرين.

اإلجازة  احلصول عليها ملباشرة املهنة كاآليت:كما ّمت تعديل تسمية الّشهادة اليت يتّم 
  .8التطبيقّية ذات البناء املشرتك يف النظّارات الطبّية والبصريّة

مت إصدار كراس شروط جديد منظم ملهنة نظارايت مبصري الذي مّكن  2013سنة -
عماهلم على غرار زمالئهم يف البلدان املتقدمة.   املهنيني من القيام 

مج  أمضت 2014سنة -  2020تونس على معاهدة املنظمة الدولية للصحة بر
وميكن حتقيق هذا اهلدف  % 25وتعهدت بتقليص نسبة ضعفاء البصر بنسبة 

                                                            
8-Licence appliquée coconstruite en optique optométrique - 
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ملناطق واملستشفيات ة يدراج النظاراتيني املبصرين مبراكز الرعاية الصح خاصة 
ر عن حاالت املبكّ الداخلية أين يقل عدد أطباء العيون وهو ما يساهم يف الكشف 

  على غرار جتارب عدة دول أوروبية مقارنة. نقص البصر

  EMCO 9 منظمةإنظمت الغرفة الوطنية للنظاراتيني املبصرين إىل  2015سنة  -

Eastern Mediterranen Council of optometry  

تعضوية تونس يف ّمت قبول  2016سنة - لس الدويل للبصر  WORLD  ا

CONCIL OF OPTOMETRY  عن طريقEMCO  وشاركت تونس يف املؤمتر
ت يف الشرق األوسط يف    .2016ماي  16و 15األول للبصر

لس بتاريخ  كما تعترب الغرفة وفقا للمعطيات املستقاة منها واملرمسة بكتابة ا
ت يستوجب على   2016جوان  20 أّن التطّور العلمي والتقين يف قطاع البصر

النظارايت املبصري القيام مبقاييس إضافّية ختّول له التحليل الدقيق للبصر للحالة 
املطروحة حىت ينجز املطلوب منه وفق ما يتماشى مع احلاجيات البصرية للحريف 

  وذلك كما يلي:

  النظارات البصرية:-1

بعد تلقي الوصفة الطبية من طبيب العيون الذي شّخص احلالة ووجه احلريف إىل 
ألعمال التالية:ال   نظارايت املبصري إلقتناء جهاز بصري يقوم النظارايت املبصري 

  .إستبيان من احلريف ملعرفة حاجياته وضبط متطلباته البصرية-

                                                            
9 -EMCO est une organisation internationale des membres ayant pour mission de faciliter l'amélioration 
et le développement des soins oculaires et la vision dans le monde entire elle regroupe environ 90 
associations membres provenant de plus de 12 pays . 
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 optotypeة لتحديد قيمة الرؤية لكل عني بواسطة يبيإستعمال النظارات التجر -

   .وإكتشاف العني املهيمنة يف الرؤية عن بعد وقرب

 accommodation et réserve accommodativeقياس كمية اجلهد البصري-

  réserves de la convergenceوتقاطع مركز البصر حسب املسافة املستعملة 

   réfracteurبواسطة آلة تقييم البصر 

 équipement basseاألجهزة املكّربة حلاالت ضعف البصر القصوى :-2

vision  

بتقييم كمية البصر الباقية وحسب املرض املتسبب يف ضعف يقوم النظارايت املبصري 
حتساب قوة اجلهاز املكرب  البصر واملشخص سلفا من طرف طبيب العيون يقوم 

 calcul et création du système croissant pourعن بعد وقرب 

amplifier l’image  

  تكييف العدسات الالصقة -3

  العدسات الالصقة إنطالقا من الوصفة الطبية. حتديد مقاس-

قياس حتدب القرنية لتحديد شكل العدسة ومنطها (آلة قياس حتدب القرنية -
kératométrie 

 lampeالتثّبت من مالئمة العدسة على العني بواسطة املسالط الضوئي الشاطر  -

à fente ou biomicroscopie   وهي عبارة على جهاز مكّرب ميكننا من رؤية
  العدسة ومدى مالءمتها على العني

 :تصنيع العدسة حسب املقاييس الالزمة-
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Protocoled’observation :mouillabilité/centrage/recouvrement/mobilité/mo
bilité lors des version 

ي أعمال من إختصاص طبيب كما إعتربت الغرفة أّن النظارايت املبصري ال يقوم 
ي صفة كانت وأّن  الت حديثة ال متس ماد العني  العيون وهي جمرد أقيسة 
ذه األقيسة إعتمادا على الوصفة الطبية اليت هي املنطلق الوحيد  النظارايت يقوم 

  للتدّخل.

VI -  واإلقتراحات  المالحظات:  

  :الصّحةمشروع قرار وزير  المالحظات المتعلّقة ب- 1

  الّتالية: مشروع القرار املالحظاتثري ي
  في ما يتعلق باإلطّالعات:

  
لسنة  370ضمن إّطالعات مشروع القرار التنصيص على األمر عدد ورد 

املتعلق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006
عتبار أّن األمر املذكور أعاله مت إلغاؤه وتعويضه  حول مشاريع النصوص الرتتيبّية و

املتعّلق بضبط  2016أوت  19خ يف ؤرّ امل 2016لسنة  1148عدد ألمر 
لس املنافسة حول مشاريع  الّنصوص إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

عوضا عن األمر ضمن اإلطالعات  1148يقرتح ذكر األمر عدد  التشريعّية والّرتتيبّية
   .370عدد 
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  في ما يتعلق بالفصل الثاني: 

   مالحظة من حيث الشكل: - 

:"تلغى عبارة "نظارايت مبصري" الواردة بقرار يقرتح تعديل صياغة الفصل كاآليت 

  الشروط امللحقة به وتعوض بعبارة "نظارايت". بكراسوزير الصحة .......و

 مالحظة من حيث احملتوى:- 

"نظارايت مبصري" وتعويضه بعبارة إّن تنصيص هذا الفصل على إلغاء عبارة -
"مبصري" ميثل رجوعا إىل الوضعية اليت كانت عليها املهنة قبل تنقيح كراس الشروط 

وهو ما يعين خلق إشكاليات كبرية ألصحاب املهنة الذين يعملون  2013يف سنة 
لنسبة للطلبة الذين حتصلوا  لسوق املرجعية بصفتهم نظاراتيني مبصرين وكذلك 
على شهادة نظارايت مبصري واجلامعات اليت تؤمن هذا اإلختصاص وقد كان من 

والرتتيبية املؤّطرة للمهنة  األحرى على الوزارة أن تقوم بتنقيح كافة النصوص القانونية

لرجوع إىل  من قرار وزير الصحة العمومية ووزير التعليم  الفصل األولذلك أنّه 

واملتعلق بضبط قائمة  2010أفريل  10العايل والبحث العلمي املؤرخ يف 
ملدارس العليا لعلوم وتقنيات الصّحة جند أنه ّمت  اإلختصاصات اليت ميكن تدريسها 

 18ملطة  ضمن قائمة هذه اإلختصاصات ظارات الطبية وقيس البصرالن:حتديد 

لتايل فإّن  القرار املبّني أعاله ال يتالءم مع مشروع التنقيح الراهن ممّا يتجه معه و
  تنقيح القرار املذكور حبذف عبارة: "قيس البصر".

  للمهنة.وذلك لضمان تالءم وتناغم كافة النصوص القانونية املنّظمة 
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  : لثفي ما يتعلق بالفصل الثا

 الّسابقة األحكاممجيع نّص الفصل الثالث من مشروع القرار على أنّه:"تلغى 

  املخالفة هلذا القرار ".

عتماده صيغة عامة بذكر عبارة " واليت  "األحكامويثري هذا الفصل مالحظة تتعلق 

تشمل األحكام التشريعية والرتتيبية وهو ما ال يستقيم يف هذا اإلطار إذ ال ميكن 
  لقرار أن يلغي أحكاما أعلى منه درجة. 

  ويقرتح يف هذا اإلطار جتّنبا ألي إشكال يف التأويل حذف هذا الفصل.

 خاّصة أّن الفصل األّول من مشروع القرار الراهن حّدد بصفة واضحة الفصول اليت
  سيتم إلغاؤها وتعويضها.

  :كرّاس الّشروطمشروع  المالحظات المتعلّقة ب  -2

  الّتالية: املالحظاتملمارسة احلرّة ملهنة نظّارايت  املتعّلق مشروع كرّاس الّشروطثري ي
  :عاّمةال  اتمالحظال
إّن دراسة السوق تفيد وجود تضارب يف املعطيات بني وزارة الصحة والغرفة -

لتداخل بني مهنة النظارايت خاصّ النقابية الوطنية للنظاراتيني املبصرين  ة يف ما يتعلق 
قيح الراهن نالتمشروع وكذلك وجود مواقف متضاربة من املبصري وطبيب العيون 

التنقيح الراهن لتصحيح مسار مهنة مشروع د على أمهية وزارة الصحة تؤكّ  ذلك أنّ 
وضمان عدم التداخل مع مهنة طبيب العيون يف حني أّن الغرفة تعترب أن النظارايت 
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املشروع الراهن يشّكل تراجعا يف املكتسبات اليت حّققتها املهنة وإذعان ملطالب 
  أطّباء العيون.

 2013شروع الراهن حذف اإلضافات اليت ّمت تركيزها سنة جتدر اإلشارة إىل أّن امل-
لتايل على ّكز وهو سري  2013 جانفي 15مبقتضى تنقيح كراس الشروط بتاريخ 

:وضعية أوىل تشمل أصحاب املهنة الذين ينشطون تنيمستوى السوق وضعيّ 
لتايل  2013لسوق وفقا لكراس الشروط املنظمة للمهنة كما مت تنقيحها سنة  و

م نظارتيني مبصرين وهلم احلق يف إستعمال اآلالت  يتمتعون بشهادة مهنية تفيد أ
وهي أساس اإلختالف مع أطباء العيون إذ  2013الطبية اليت متت إضافتها سنة 

نية م الوحيدين املخولني إلستعماهلا ووضعية  لنظاراتيني وفقا  يعترب هؤالء أ تتعلق 
لتايل فإّن الوضع املرتتب عن ذلك ملقتضيات مشروع كرا س الشروط الراهن و

طري مهنة النظارايت املبصري نظرا لعدم وجود كراس شروط خاصة  يفضي إىل عدم 
م واحلال أّن السوق املرجعية على املستوى العملي تتضمن هذا اإلختصاص 

  واألهم من ذلك هي يف حاجة هلذا اإلختصاص.
ة نظارايت ومهنة نظارايت مبصري وسن  نني: مهتل املهنفصهذا اإلشكال ويقرتح حلل 

  .مهنة كراس شروط خاص بكلّ 

مكانية التداخل يف ما يتعلق  - إّن التنقيح الراهن لن حيل اإلشكال املتعّلق 

خلدمات املقّدمة من طرف أطّباء العيون والنظاراتيني املبصرين إذا مل يتم القيام 
كافة النصوص   حتديد صالحيات كل طرف وحتوير بدراسة معّمقة للقطاع يف إجتاه

لشهادة  لتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بدءا  ملهنة  املتعلقة 
العلمية واملواد اليت جيب على الطالب دراستها للحصول على الشهادة العلمية 

 إضافة لسن كراس شروط خاص مبهنة النظارايت املبصري.
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  :المالحظات الخاّصة
  في ما يتعلق بالفصل الثاني والعشرين:

هذا الفصل على هذا النحو ال متنع النظارايت من إستعمال التجهيزات إّن صياغة 
الطبية اليت مت حذفها وفقا ملا ورد بوثيقة شرح األسباب بصفة قاطعة لذلك يقرتح 

  إعادة صياغة هذا الفصل كاآليت:
  .:...."دون سواها التجهيزات الضرورية التالية"جيب أن حيتوي حمل النظارايت على 

  
  20بتاريخ  لمجلس المنافسة    ةوصدر هذا الرّأي عن الجلسة العامّ 

وعضويّة السّيدة ماجدة بن    د الحبيب جاء بابرئاسة السيّ  2016أكتوبر  
فوزي  و   عماد الدرويشمحمد العيـّادي وعمر التونكتي و جعفر والسادة  

ومعز العبيدي وأكرم الباروني وسالم  الهادي بن مراد  بن عثمان و 
  السّيد نبيل السماتي.  وأّمن كتابة الجلسةبالسعود  

ســرئيـال                                                             

 


