
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إشكالية الملتقى                       

 
تعتبر املؤسسات العمومية للصحة من أهم املرافق الحيوية في   

الجزائر نظرا ألهمية الدور الذي تلعبه في تنفيذ السياسة العامة للدولة في 

وارتباط نشاطها الطبي بالحياة البشرية و  مجال الصحة العمومية من جهة،

 السالمة الجسدية لإلنسان من جهة ثانية.

تمارس هذه املؤسسات العديد من النشاطات يتقدمها النشاط الطبي تقوم من 

خالله بعدة أعمال منها ما يتعلق بوقاية أفراد املجتمع من األوبئة و األمراض 

ختالف صوره . لكن على الرغم من املعدية  و منها ما يتعلق بالعالج على ا

األهمية البالغة للنشاط الذي  تقوم به هذه املرافق العمومية في املجال 

الصحي إال أنها أثناء ممارستها لهذا النشاط أو بمناسبته و نتيجة لعدة عوامل 

سواء  هامختلفة  قد  ترتكب العديد من األخطاء الطبية من قبل مستخدمي

سلبية بالغة الخطورة تمس بصحة ا بيين يترتب عنها آثار كانوا أطباء أو شبه ط

املنتفعين من خدمات هذه املرافق قد تصل في بعض األحيان  وسالمة جمهور 

 إلى الوفاة  أو فقدان عضو من األعضاء أو حصول تشوه أو عاهة أو شلل في

جزء من الجسم، حيث أصبحت هذه األخطاء في تزايد مستمر يترتب على إثرها 

غير أن ذلك لن يتأتى إال بعد إثبات للمتضررين في املطالبة بالتعويض.  الحق 

هذه األخطاء وبقية أركان املسؤولية أمام القضاء اإلداري من خالل تقديم أدلة 

 قطعية على ذلك.

و على إثر التزايد املستمر لضحايا األخطاء الطبية املرفقية باملؤسسات     

، وعجز هؤالء في أغلب األحيان على تقديم  العمومية للصحة بالجزائر من جهة

أدلة قطعية تثبت ذلك وتضمن حقوقهم في التعويض من جهة ثانية . ننظم 

هذه التظاهرة العلمية نعالج فيها موضوع يجمع بين شقين ، أحدها علمي 

خالص و اآلخر قانوني ، نهدف من خالله إلى ضمان حماية كافية للمتضررين 

رفقية في التعويض . و من أجل ذلك نطر  خالل هذه من األخطاء الطبية امل

التظاهرة عدة محاور للنقاش من أجل الوصول إلى اإلجابة على اإلشكالية 

 الرئيسة التالية : 

على من يقع عبء إثبات األخطاء الطبية املرفقية باملؤسسات العمومية       

لقضاء ؟ و ما موقف ابشكل يضمن حقوق املتضررين في التعويضللصحة 

 اإلداري الجزائري؟  

      

 

 0302جوان  30: يوم   

 قالمة 5491ماي  8جامعة   
والعلوم السياسيةلحقوق كلية ا  

  قسم الحقوق

 : حول   PRFUفريق مشروع البحث التكويني 

 خطاء الطبية املرفقية باملؤسسات العموميةإثبات األ 

  للصحة في الجزائر 

 بالتنسيق مع

 بقاملةاملحكمة اإلدارية 

 تفتاايي وو::االوطني الملتقى الينظمون 

 

عبء إثبات الخطأ الطبي املرفقي باملؤسسات 

و تطبيقاته القضائية في  العمومية للصحة

 الجزائر
 

 
 

 

 

  

 الرئيس الشرفي للملتقى: 
  قاملة5491ماي  8مدير جامعة -العقون أ.د: صالح 

 
 : للملتقى  رئيس اللجنة العلمية

 حميد شاوشد .                       

 :للملتقى  العلميةأعضاء اللجنة  
  - 1 –جامعة باتنة       أ.د  فريدة مزياني                 

 جامعة املسيلة          أ.د سليمان حاج عزام        

 جامعة الجزائر                              شيعاوي  وفاءد. أ. 

 جامعة سوق اهراس    د .  بخوش زين العابدين         

 جامعة قاملة      د. سهيلة بوخميس                

 جامعة أم البواقي          د. دريد كمال                       

 جامعة سكيكدة          غربي احسن                 د . 

 د . الهاشمي تافرونت                    جامعة خنشلة 

 جامعة قاملة       د . أحمد فنيدس                     

 جامعة قاملة                         حميداني محمد د . 

 جامعة قاملة                        د . يزيد بوحليط    

 جامعة قاملة                           د. العربي براغثة  

 جامعة قاملة         د . عبد الرحمان فطناس ي    

 

 :للملتقى  التنظيمية  اللجنةأعضاء  
 رئيسا                        عبد الرحمان فطناس يد. 

 عضوا             د.شاوش حميد                      

 عضوا                               سهيلة بوخميسد. 

 اعضو      د. يزيد بوحليط                           

 عضوا             .العربي براغثة                       د

 عضوا             )طالب دكتوراه( بن عديد خالد

 عضو   ه(    )طالبة دكتورا  عجابي سامية 

 



 

  

 

 شروط المشاركة:

 
العلمية املتعارف عليها باللغة العربية  تكتب املداخلة طبقا لألصول -

 .ة أو الفرنسيةأو االنجليزي

 قدم أن يسبق ولم قبل من نشره يتم لم أصليا املوضوع يكون  أن-

 .سابقة علمية ملتقيات أو مؤتمرات في

 وذج املرفق ال تقبل املداخلة التي ال تحرر وفق النم -

  02 اوز صفحة وأال تتج 11يجب أال تقل صفحات البحث عن  -

 .صفحة

 ية باللغة العربيةوالكلمات املفتاح خلخصاملضرورة ادراج  -

 واالنجليزية.

 فقط.الثنائية الفردية و تقبل املداخالت  -

 محاور امللتقى.إحدى مع  تتطابقترفض املداخالت التي ال -

 حكيم وفق قواعد منهجية.تخضع املداخالت إلى الت-

 ب جماعي محكم.إمكانية نشر أعمال امللتقى في كتا -
 

 

 استمــارة المشاركـة
 

 .............................................اللقب:.......…………………االسم:

 ......................................................الرتبة العلمية:................ 

................. .............................................لتخصص:...............ا

 ...............................................................الوظيفة:................

مجال البحث ) عنوان املاجستير أو 

 .............................................................الدكتوراه(...............

 ...............................................................املؤسسة: .............

 ...............................................رقم الهاتف )إجباري(:.......

 ..........................................البريد االلكتروني )إجباري(:....

 ...........................................رقم املحور:..............................

 ............................................داخلة :.....................عنوان امل

 التنظيمية: اآلجال
وفق القالب املداخالت كاملة آخر أجل الستقبال  -

 02/21/0205: يوماملطلوب 

 02/21/0205 : يوم للرد على قبول املداخالتآخر أجل -

   20/20/0205 يوم:فعاليات امللتقى انطالق  -

 حةة:مال 

 مع: يرجى التواصلألي استفسار  

 2022901005د . حميد شاوش :   - 

  2220082095د . عبد الرحمان فطناس ي :  -

 

 ملتقى:االلكتروني للالبريد  املداخالت علىترسل  -

fautemedicale2021@gmail.com 
 

 محاور الملتقى
 

   اإلطار املفاهيمي لعبء إثبات األخطاء الطبية ر األول:املحو 

   باملؤسسات العمومية   الخطأ الطبي املرفقيإثبات مفهوم  -   

 للصحة في الجزائر                       

 سسات العمومية  تعريف عبء إثبات الخطأ الطبي املرفقي باملؤ  -  

 للصحة في الجزائر.                      

  ن من أهمية تحديد املكلف بعبء اإلثبات بالنسبة للمتضرري -  

 األخطاء الطبية املرفقية                   

 

 املحور الثاني : كيفية تحديد املكلف من األطراف بعبء إثبات 

 لخطأ الطبي املرفقيا                                      

    لقواعد العامة و مدى عبء إثبات الخطأ الطبي املرفقي وفق ا  -

 ضمان حقوق املتضررين  فعاليته في                 

  عبء إثبات الخطأ الطبي املرفقي وفق طبيعة االلتزام الطبي  -

 باملؤسسات العمومية للصحة                           

 طأ الطبي املرفقي وفق التوجهات الحديثة عبء إثبات الخ -

 

التطبيقات القضائية لعبء إثبات الخطأ الثالث  : املحور 

 املرفقي  في  الجزائرالطبي 

  موقف القضاء اإلداري الجزائري من املكلف بعبء إثبات الخطأ  - 

 عمومية للصحة .الطبي املرفقي باملؤسسات ال           

  الجزائر و مدى  تطبيقات عبء إثبات الخطأ الطبي املرفقي في -

  .في الفقه و القضاء  مطابقته للتوجهات الحديثة          
      


