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 :ملخص

حػخبر اإلاؿؤولُت الؼبُت وأزؼاء ألاػباء طمً اإلاىطىغاث التي الػمذ مماعؾت 

الؼب مىظ اللضم، خُث وان الؼب بضابُا، غحر أهه مؼ جلضم الؼب الىبحر في َظا الػصغ 

تواحؿاع آفاكه، خُث خلم  ومما ال قً فُه أن  ،اًجابُاث وفىابض غضًضة للبكٍغ

مىطىع اإلاؿؤولُت الجىابُت لألغماٌ الؼبُت ٌػض مً أهبر اإلاىطىغاث التي أزحرث مىظ 

 غهض بػُض.

جبرػ أَمُت مىطىع اإلاؿؤولُت الجىابُت غً ألازؼاء الؼبُت بؿبب جفاكم َظٍ 

مما  ،فأصبدذ حكيل زؼغا غلى ول مً أعاص اللجىء للؼبِب ،الظاَغة في الفترة ألازحرة

 أزاع الجضٌ خٌى ما جثحٍر َظٍ اإلاؿؤولُت مً مؿابل كاهىهُت، خُث تهضف َظٍ الضعاؾت

بؿبب غضم هصىص زاصت جىظم  ،بُان أوحه اللصىع التي سجلها كاهىن الػلىباثإلى 

وفم  كاهىن الػلىباثَظٍ اإلاؿؤولُت، وهظا جدضًض اإلاؿؤولُت الجىابُت للؼبِب في 

 كاهىن الصحت. في هظلً و  الجؼابغي  مً كاهىن الػلىباث 442/2و 289و 288صاإلاىا

 اإلاؿؤولُت الجؼابُت؛ الخؼأ اإلانهي؛ بظٌ غىاًت؛ ؤلاَماٌ؛ الؼبِب. الهلماث املفتاحيت:

                                                             

 اإلاغؾل. اإلاؤلف 
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ABSTRACT 

Medical liability and physician errors are among the subjects that 

have accompanied the practice of medicine since it was rudimentary. 

However, with the great progress of medicine nowadays and the 

development of its prospects, it has acquired different advantages and 

benefits for mankind. Thus, criminal liability for medical work is 

undeniably one of the most important issues raised for ages. 

The criminal liability that results from medical errors is of great 

importance, due to the worsening of this phenomenon in recent times, 

posing a risk for all those who would want to consult a doctor, which 

raises the debate on the legal questions raised by this responsibility. 

The purpose of this study is to highlight the restrictions recorded 

by the penal code due to the absence of specific texts governing this 

responsibility and determining the penal responsibility of the doctor 

relating to crimes; in particular those stipulated in articles 288, 289 

and 442 / 2 of the penal code and the Law on health. 

Key words : land; Property ownership; steppe real estate; exploitation; 

investment; national development. 

 املقدمت:

للض أهلظ الؼب الحضًث البكغ مً ألامغاض وألاوبئت، التي خصضث أعواح اإلاالًحن 

في اإلااض ي، لىً الػمل الؼبي ال ًسلى مً ألازؼاء التي ًدؿبب فيها الؼبِب، َظٍ 

ألازؼاء لم ًىً لُداؾب غليها في اإلااض ي، غحر أن اػصًاص وعي الىاؽ بأن  بػظها لِـ 

كضعا بل هي هدُجت غضم  جبصغ أو إَماٌ أو عغىهت، ووان بئمياهه جفاصيها لى أهه اخخاغ 

ً والاهدباٍ.  وأولى غىاًت الغحل الػاصي مً خُث الخيٍى

لظا فئن ألاػباء غلى ازخالف جسصصاتهم كض ًغجىبىن أزؼاًء حؼابُت أزىاء 

صعاؾدىا للخؼأ غحر مماعؾتهم لػملهم، والتي كض جيىن غمضًت أو غحر غمضًت، وؾىسصص 

الػمضي والجغح واللخل بؿبب ؤلاَماٌ، الغغىهت، غضم الاخخُاغ، غضم الاهدباٍ أو غضم 

غ واللخل  مغاغاة ألاهظمت واللىاهحن، أما الػمضًت فهي واإلحهاض والتزوٍغ في الخلاٍع

 الغخُم ...الخ، وهي لِؿذ مدل صعاؾدىا آلان.

اإلاؿاؽ بؿالمت حؿم ؤلاوؿان، وإلاا جخؼلب مماعؾت ألاغماٌ الؼبُت والجغاخُت 
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وان اإلاكغع ًجغم َظا اإلاؿاؽ فئن ألاغماٌ الؼبُت جخؼابم مؼ طلً، عغم َظا ال ٌػاكب 

ى ًؼاٌو مهىخه الخػغض ألحؿام اإلاغض ي باإلًظاء، فال ًلبل مً إلى  الؼبِب إطا اطؼغ َو

إباخت الجاوي أن ًضفؼ بأهه اعجىب الفػل جلبُت للمصاب، ولىً الؿىض في طلً َى 

ا الؼبِب غلى حؿم اإلاٍغع، فهي لِؿذ مً كبُل الاغخضاء  ألاغماٌ الؼبُت التي ًباقَغ

ا الاحتهاص اللظاةي مبرعة بدالت الظغوعة وؾببا مً  غلى  حؿم اإلاٍغع، خُث اغخبَر

ؼ الجؼابغي   .(1)أؾباب ؤلاباخت في الدكَغ

اإلانهي في خالت وؾخلخصغ صعاؾدىا غلى اإلاؿؤولُت الجؼابُت للؼبِب غً الخؼأ  

 أزؼأإطا ما  في خالت فاة شخص أو أهثر، و إلى  الظغع، زاصت إطا أفط ى َظا الخؼأ

 وزالف ألاصٌى الفىُت اإلاػمٌى بها. الؼبِب

فهل وطؼ اإلاكغع الجؼابغي هصىصا حؼابُت زاصت ٌػاكب بها الؼبِب، غىض اعجيابه 

أخيام إلى  أم أهه ًغحؼ في طلً -زؼاء الؼبُت في آلاوهت ألازحرةزاصت مؼ هثرة ألا  -الخؼأ

 اللىاغض الػامت؟

 حن أؾاؾُحن:بدثمإلى  لإلحابت غً َظٍ ؤلاقيالُت ؾىلؿم الضعاؾت

 مفهىم الخؼأ الؼبي. ألاول: املبحث -

 م اإلاؿؤولُت الجؼابُت غً الخؼأ اإلانهي للؼبِب.ى مفه الثاني: املبحث-

 لي:حن بالخفصُل فُما ًبدثَظًً اإلاإلى  ؾيخؼغق بالضعاؾت  

                                                             
صفىان مدمض قضًفاث،اإلاؿؤولُت الجىابُت غً ألاغماٌ الؼبُت، صاع الثلافت، الؼبػت ألاولى، غمان،   (1)

 .119-118ص، ص 2011
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 مفهىم الخعأ املنهي للعبيباملبحث ألاول: 

مؼلب )وصىعٍ  ول مً الؼبُػت اللاهىهُت للخؼأ اإلانهيإلى  ػغض في َظا الفغعؾى

 ٌ  هما ًلي: (مؼلب زان)أهىاع الخؼأ الؼبي وما ال ٌكيل زؼأ ػبُا إلى  ، زم(أو

 العبيعت القانىنيت للخعأ املنهي للعبيب وصىرهاملعلب ألاول: 

فه ق ػت اللاهىهُت للخؼأ الؼبي الخؼغ جدضًض الؼبُ لخط يً ص به أو اإلالصى  إلى حػٍغ

ٌ في إػاع اإلاماعؾاث الؼبُت، واإلاػُاع اإلاأزىط به في َظا الكأن ) ًخلخط ي ما ه .(فغع أو

الغغىهت،  ،َماٌإل والتي هلصض بها َىا: الخؼأ با ،البدث مىا غغض مسخلف صىع الخؼأ

 .(فغع زان) غضم أزظ الاخخُاػاث الالػمتو 

 العبيعت القانىنيت للخعأ املنهي للعبيبالفزع ألاول: 

، ومً َظٍ الالتزاماث أن  ًفغض اللاهىن التزاماث غلى الصخص ختى ال ًظغ بغحٍر

ًدخاغ في جصغفاجه ولى بدؿً هُت غىض اإلاؿاؽ بجؿم ؤلاوؿان أو عوخه، فال ًجىػ له 

طلً، أن ًخصغف هما قاء بغغىهت أو إَماٌ، زم ًضفؼ غىض وكىع الظغع بأهه لم ًلصض 

 وأهثر اإلاجاالث التي جلؼ فُه َظٍ ألازؼاء هي مجاٌ الؼب ومسالفاث اإلاغوع.

خُث هصذ  ؛خُص أو في وصف الػالج أو جىفُظٍكض ًلؼ الخؼأ الؼبي في الدص

اإلاخظمً مضوهت أزالكُت الؼب غلى  (1)276-92مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  (13اإلااصة )

"الؼبِب أو حغاح ألاؾىان مؿؤوٌ غً ول غمل منهي ًلىم به"، هما جىص اإلااصة  أن

( مً هفـ اإلاغؾىم غلى أهه: "ًجب غلى الؼبِب أو حغاح ألاؾىان أن ًمخىؼ غً 17)

 حػٍغع اإلاٍغع لخؼغ ال مبرع له زالٌ فدىصه".

كاهىوي ببظٌ غىاًت الُلظت والخبصغ والحظع ًخمثل زؼأ الؼبِب في ؤلازالٌ بالتزام 

  مؿاءلخه حؼابُا. ختى ال ًظغ بالغحر، فئطا اهدغف غً طلً وهخج غىه طغع وحب

لصض به ما ػغف اإلاكغع الجؼابغي الخؼأ الؼبيلم ٌ   ػبر غىه بالخؼأ الفني ٍو ،  َو

خدضص  َظا ًصضع غً عحاٌ الفً واألػباء والصُاصلت  مً أزؼاء مخػللت بمهىتهم، ٍو

                                                             

مضوهت أزالكُاث ، ًخظمً 1992ًىلُى  6اإلاؤعر في  276-92مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  17و 13اإلااصة   (1)

ضة عؾمُت غضص الؼب  .52، حٍغ
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إلى  الخؼأ بالغحىع لللىاغض الػلمُت والفىُت التي جىظم مهىتهم، وكض ًغحؼ َظا الخؼأ

 .(1)الجهل بهظٍ اللىاغض أو جؼبُلها جؼبُلا غحر صحُذ أ و ؾىء جلضًغ

إن مػُاع زؼأ الؼبِب َى مػُاع مىطىعي، ًلِـ الفػل غلى أؾاؽ ؾلىن مػحن  

ى ؾلىن الصخص اإلى  ًسخلف مً خالت لػاصي، أي أن اللاض ي ًلِـ ؾلىهه أزغي َو

 بؿلىن الؼبِب في هفـ الظغوف وهفـ الخأَُل.

 صىر الخعأ العبيالفزع الثاني: 

ليي حػخبر أفػاٌ ألاػباء مجغمت ًجب أن ًخىفغ غىصغ واخض غلى ألاكل مً الػىاصغ 

الغغىهت، ؤلاَماٌ،  وهي: (2)مً كاهىن الػلىباث الجؼابغي 288الخالُت اإلاظوىعة في اإلااصة 

 وَى ما ؾيخؼغق إلُه بالخفصُل فُما ًلي: ، (3)غضم الاخخُاغ

 :إلاهمالأوال: 

َى مىكف ؾلبي مً الجاوي الظي لم ًلم بىاحب، وان ًخػحن غلُه اللُام به  إلاىؼ 

جغن طماصة في  الخؼغ وهثحرا ما ًخضازل َظا الػىصغ مؼ غضم الاخخُاغ، مثاٌ طلً

، غضم مخابػخه بػض الػملُت  والخأزغ في إؾػاف اإلاٍغع (4)الجغاختحؿم اإلاٍغع أزىاء 

 .وإبػاص الخؼغ غلُه

بػُاصجه، بِىما وان  في َظا الصضص أن ػبِبا وان ٌػمل ومً كغاعاث اإلادىمت الػلُا

ميلف باإلاىاوبت في اإلاؿدكفى، وبػض إخظاع مصاب في خاصر  مغوع جىفي هدُجت جأزغ 

 ٌ ، مً حهت أزغي فان ؤلاَماٌ كض ًيىن مً كبل (5)اإلاؿدكفىإلى  الؼبِب في الىصى

اإلاؿاغضًً الؼبُحن مثاٌ طلً أن ممغطت لم جلم بغبؽ الحبل الؿغي إلاىلىص مما هخج 

                                                             
 .78، ص2004صاع الفىغ الجامعي، مصغ،  مدمىص اللبالوي، اإلاؿؤولُت الجؼابُت للؼبِب،    (1)

ضة  1966ًىهُى  8ٌ اإلاىافم  1386صفغ غام  18اإلاؤعر في  156-66أمغ عكم  (2) اإلاخظمً كاهىن الػلىباث، الجٍغ

ت، غضص الغؾمُت للجمهىعٍت   .، اإلاػضٌ واإلاخمم1966ًىهُى  11الصاصع في  49الجؼابٍغ
غبض اللاصع غضو، مباصا كاهىن الػلىباث الجؼابغي، اللؿم الػام، الؼبػت الثاهُت، صاع َىمت، الجؼابغ، -ص    (3)

 وما ًليها. 61، ص 2013

    DORSINIER DIOLIVET(Annick),la responsabilité du médecin, édition 

Economica, Paris,2002,p 299. 

ش  293077كغاع اإلادىمت الػلُا عكم   (5)  .22/12/2004الصاصع بخاٍع
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 .(1)وفاجهإلى  غىه هٍؼف أصي

 :الزعىنتثانيا:  -1

خاالث الغغىهت جلؼ غاصة في الجغاخت و الخىلُض، وهي حػني كُام الؼبِب أو اللابلت 

جدؿم بالخكىهت في الخػامل مؼ حؿم اإلاٍغع أو اإلاٍغظت زاصت في غملُت بأفػاٌ 

 الخىلُض، فهىان إغاكاث جصِب اإلاىلىص بؿبب الغغىهت.

ش  :ومثاٌ طلً  أن امغأة غغطذ هفؿها غلى ػبِب كصض جىلُضَا كبل الخاٍع

لها ش الىالصة لم ًأمغ بخدٍى إلى  اإلادضص، فخبحن أن وطػُت الجىحن غحر غاصًت، وبخاٍع

إلاؿدكفى بل كام بىفؿه بخىلُضَا، وػلب مً أمها مؿاغضجه في حظب الىلض مً عحلُه، ا

اإلاؿدكفى جىفُذ، إلى  لىً عأؾه اهفصل غً حؿضٍ وبلي في الضازل وكبل وصىلها

 ُت:جوبىاء غلى َظٍ الىكاةؼ أصاهذ اإلادىمت الؼبِب بىاء غلى الىكاةؼ آلا

غ، مؼ ما قاَضٍ مً خالت اإلاخىفاة غضم اجساط الحُؼت إلاىؼ الخؼغ في باصا ألام -1

 كبل غضة أًام.

غىضما باقغ الىالصة فػال وحض الحالت صػبت ولم ًؼلب مؿاغضة ػبِب آزغ في  -2

غمى غلى ألام.  الىكذ اإلاىاؾب، كبل أن ًدضر هٍؼف قضًض َو

أن حظب الجىحن ٌؿخغغق مضة مً الؼمً و اؾخػماٌ الػىف في الجظب، و ول  -3

 زؼغا غلى ألام أو حىُنها مػا.صكُلت واهذ جمغ حكيل 

لتي حظبذ الجىحن، لىً طلً خاٌو الؼبِب إللاء اللىم غلى أم اإلاخىفاة بأنها هي ا

ه ألهه َى مً ػلب منها طلً، ووان غلُه ػلب اإلاؿاغضة مً أزصاةي أو إعؾاٌ بلم ًبر  

 .(2)اإلاؿدكفى كبل اؾخفداٌ وطػُتهاإلى  اإلاٍغظت

 عدم الاحتياطثالثا: 

َى غضم الاهدباٍ لخؼغ وان مخىكػا و مػغوفا، ولىً الؼبِب لم ٌػمل غلى ججىبه 

إما حهال أو وؿُاها فأخضر بظلً طغعا للمٍغع، وخاالث غضم الاخخُاغ غضًضة ال 

                                                             
ش  240757كغاع اإلادىمت الػلُا عكم   (1)  .26/06/2006الصاصع بخاٍع

ع غنها في طىء الفله واللظاء، صاع الفىغ الجامعي،   (2) ف الؼبار، حغابم الخؼأ الؼبي والخػٍى ، 2003قٍغ

 .28ص



 
 املهنيت أخعائه عن الجزائيت العبيب مسؤوليت مدي

 

   

ا ومنها غلى ؾبُل اإلاثاٌ  ن وان حملف كظاةي هص فُه غلى مخابػت ػبًُمىً خصَغ

الػم لصحت الجىحن، فأصِب بمغض هخج غىه ًخابؼ خالت امغأة خامل لم ًلم باالخخُاغ ال

 فلضان بصٍغ وولض هفُفا.

ا باهخفاء وحه الضغىي أًضجه غغفت الاتهام في طلً، لىً كاض ي الخدلُم أصضع أمغً 

ولىً بػض الؼػً بالىلع طض كغاع َظٍ ألازحرة جم هلظه، العجياٍػ غلى مبضأ أن 

 .(1)الؼبِب لم ًبظٌ َظٍ الػىاًت

بماصة ألاوؿىلحن صون جدلُل ؾابم خٌى مضي كابلُت  خلً مٍغظت :مثاٌ آزغ

، ووطؼ مىلىصة بمدظىت صعحت خغاعتها مغجفػت حضا، و هلل الضم صون (2)اإلاٍغع لظلً

إصاهت ألاػباء واإلامغطحن وفاة الطحاًا، و إلى  الخأهض مً فصُلتها ألامغ الظي أصي

 اإلادؿببحن في طلً.

 وما ال يشهل خعأ ظبياأنىاع الخعأ العبي املعلب الثاني: 

ٌ أهىاع الخؼأ الؼبي إلى  ؾيخػغض بالضعاؾت ما ال ٌكيل زؼأ ػبُا إلى  زم ()فغع أو

 وطلً خؿب ما ًلي: (،)فغع زان

 أنىاع الخعأ العبيالفزع ألاول: 

 َىان أعبػت أهىاع مً الخؼأ وهي والخالي: 

 الخعأ في التشخيص: أوال: 

وأَم مً اإلاغاخل ألازغي، ففيها الدصخُص مغخلت حؿبم مغاخل لػالج وهي أصق 

وجؼىعٍ، وبىاء غلى طلً ًلغع ما  (3)ًداٌو الؼبِب مػغفت ماَُت اإلاغض وصعحت زؼىعجه

غ  خم طلً بىاء غلى إحغاءاث مً قأنها إبػاص الخؼأ والخدالُل وجصٍى ًجب اللُام به، ٍو

ً طوي الازخصاص.  ألاقػت والاؾخػاهت باألػباء آلازٍغ

                                                             
ش  297062كغاع اإلادىمت الػلُا عكم   (1)  .24/06/2003الصاصع بخاٍع

ش  283373كغاع اإلادىمت الػلُا عكم   (2)  .22/12/2004الصاصع بخاٍع

، الؼبػت الؿابػتغؼ الضًً الضهاصىعي، غبض الحمُض الكىاعبي، اإلاؿؤولُت اإلاضهُت في ظل الفله واللظاء،   (3)

 .197، ص2002قغهت الجالٌ للؼباغت، مصغ 
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ع بصىعة ؾؼدُت، وان مؿؤوال  فئطا زبذ أهه حؿغع في وصف اإلاغض وفدص اإلاٍغ

غما ًدضر بػض طلً مً غىاكب وزُمت، وال ٌػفى مً اإلاؿؤولُت إال إطا واهذ ألاغغاض 

 .(1)مخضازلت ومػلضة

 الخعأ في العالج:ثانيا: 

ر غلى بػض الفدص جأحي مغخلت الػالج وهُفُخه، فالؼبِب في َظٍ اإلاغخلت غحر مجب

جدلُم الىدُجت، لىىه ملؼم ببظٌ غىاًت الؼبِب الُلظ الظي ًدغص غلى مصلحت 

اإلاٍغع، فُبػض غىه ما ًظٍغ كضع ؤلاميان، وفلا لألصٌى الػلمُت الثابخت وما جىصل إلُه 

 الػلم.

فُسخاع ما ًىاؾبه ما ًغاٍ مىاؾبا، فئطا وصف صواء غحر مىاؾب للمٍغع، أو أزؼأ 

بذ غً طلً أطغاع وان مؿؤوال غنها، وله أن ًىاػن بحن أزؼاع في جلضًغ الجغغت وجغج

 .(2)الػالج وأزؼاع اإلاغض

مىؼ غلُه الػالج بلصض الخجاعب الػلمُت فال ججىػ له اإلاغامغة في حؿم اإلاٍغع،  ٍو

هما أن عطا اإلاٍغع غحر مبرع في إحغائها باغخباع أن طلً ًمـ بالىظام الػام، خُث 

وهت أزالكُاث الؼب اؾخػماٌ الػالج الجضًض للمٍغع، إال مً مض (3)(18مىػذ اإلااصة)

-مىغع  193) بػض صعاؾت بُىلىحُت مالبمت جدذ عكابت صاعمت، هما هصذ غلى طلً اإلاىاص

 ( مً كاهىن الصحت.3ومىغع  2مىغع  265

 الخعأ في التخديز: ثالثا: 

م ختى ًيىن الػالج حغاخُا البض مً اؾخػماٌ الخسضًغ وىؾُلت للخللُل مً آال 

اإلاٍغع، وهي غملُت ال جسلى مً الخؼىعة مما ًىحب مػه غىاًت فابلت مً خُث كضعة 

اإلاٍغع غلى جدملها، وكض أصبذ َظا الىىع مً الؼب جسصصا كابما بظاجه، وغلى 

الؼبِب اللابم به أن ًغاعي أصٌى الفً في طلً، جدذ ػابلت مؿاءلخه حؼابُا إن وكؼ 

 جلصحر مً ػغفه أزىاء وبػض الػملُت.

                                                             
 .78، ص2001الخؼأ في اإلاجاٌ الؼبي، صاع الجامػت الجضًضة، مصغ،  إزباثمدمض خؿحن كاؾم،   (1)

 .20، ص2004مدمض حابغ الالفي، طمان الؼبِب، قبىت الالىهت، الؿػىصًت،   (2)

 الؿابم الظهغ. 276-92مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  18اإلااصة   (3)
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ومً اإلالفاث اللظابُت في َظا اإلاىطىع أن ػبِبا زضع مٍغظت زم اهصغف وجغهها 

جدذ عغاًت شخص آزغ لِـ أَال لظلً، وبػض غىصجه وحض أهبىب ألاهسجحن ملخىٍا 

 .(1)فماجذ بؿبب َظا وجمذ إصاهخه مؼ بغاءة الجغاح

وفي هفـ الؿُاق أصًً الؼبِب اإلاسضع لػضم إزظاع اإلاٍغظت للخىفـ الاصؼىاعي  

عغم قػىع اإلاٍغع باالزخىاق بػض الػملُت، ولم ًدلنها بالضواء اإلاؿاغض غلى إػالت 

 .(2)وفاتهاإلى  الخسضًغ مما أصي

 الخعأ الجزاحي رابعا: 

جخؼلب خظعا وخُؼت حػخبر الجغاخت غلى حاهب هبحر مً ألاَمُت والخؼىعة، وهي 

ا ؿأٌ الجغ  ؛جخجاوػ غحَر اح غً وؿُان أقُاء في حؿم ألنها غحر مظمىهت الىخابج، َو

 .اإلاٍغع

ى مؿؤوٌ غً   هما ٌؿأٌ غً الخأزحر في إحغاء الػملُت وغضم اإلاخابػت بػض طلً، َو

ى ملُض بالتزام غام خٌى الُلظت  اإلاؿخسضمحن مػه والظًً ٌػملىن جدذ إقغافه، َو

 .(3)واإلاؿاؽ بأغظاء أزغي غحر جلً اإلابرمجت لجغاختهاوالاهدباٍ 

 ما ال يشهل خعأ ظبياالفزع الثاني: 

 خالخحن َما: جخمثل فيألاغماٌ التي ال حكيل زؼأ ػبُا 

 الفشل العبيأوال: 

ػبُا مػُىا لم ًخدلم الهضف الظي وان مغحىا مىه، إطا لم جخدؿً  َى أن إحغاءً 

فالفكل في خض طاجه ال ٌكيل زؼأ ألن الؼبِب ملؼم خالت اإلاٍغع بل ػاصث زؼىعة، 

 .(4)َظا الفكلإلى  ببظٌ غىاًت ال جدلُم هدُجت، ما لم ًىً َىان جلصحر مً ػغفه أصي

                                                             
ش ا 287810كغاع اإلادىمت الػلُا   (1)  .06/04/2004لصاصع بخاٍع

ش  296423كغاع اإلادىمت الػلُا   (2)  .27/07/2005الصاصع بخاٍع

، 1993مدمض ؾامي الكغا، الخؼأ الؼبي امام اللظاء الجىاةي، صعاؾت ملاعهت، صاع النهظت الػغبُت، مصغ   (3)

 .75ص

ع، مىفم لليكغ والخىػَؼ، الجؼابغ،  -غلي فُاللي، الالتزاماث  (4)  .222، ص2008الػمل اإلاؿخدم للخػٍى
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 الخعز العبيثانيا: 

ى خاصر غحر مغغىب  ًلصض به زؼغ مدخمل وكىغه مً وحهت الىظغ الؼبُت، َو

وؿبت الخؼغ مبيُت غلى  فُه ومػغوف إخصابُا، ومً قأهه أن ٌكيل طغعا أي أن

إخصابُاث مؿبلت، فيل غمل ػبي حغاحي فُه زؼىعة؛ وغلى اإلاٍغع أن ًلبل أو ال 

 .(1)ًلبل طلً الخؼغ، ولى أن َظا ال ٌػفي الؼبِب مً أزظ الحُؼت في ججىبه

 مفهىم املسؤوليت الجزائيت عن الخعأ املنهي للعبيباملبحث الثاني: 

مؼلب ) اإلانهي للؼبِب الخؼأأعوان اإلاؿؤولُت الجؼابُت غً إلى  ؾيخؼغق فُما ًلي

 ٌ م الؼبي واإلاؿدكفى)مضي مؿؤولُإلى  (، زمأو  (.زانلب ؼمت ول مً الفٍغ

 أرمان املسؤوليت الجزائيت عن الخعأ املنهي للعبيباملعلب ألاول: 

مثل حل الجغابم؛ عهً قغعي  انوبي زالزت أع لجؼابُت غً الخؼأ الؼا ُتللمؿؤول

( ٌ  .ااغً ب  ، هدىاولها ج  (لثفغع زا، وهً مػىىي )(فغع زان، وعهً ماصي )(فغع أو

 الزلن الشزعيالفزع ألاول: 

الىصىص اللاهىهُت  في بيغً الخؼأ الؼ ً الكغعي للمؿؤولُت الجؼابُتالغهًخمثل 

الجؼابُت غً الخؼأ اإلانهي للؼبِب في كاهىن الػلىباث التي جىظم أخيام اإلاؿؤولُت 

 :جىدصغ في آلاحيوهي 

حؿبب في طلً بغغىهخه أو غضم  أو "ول مً كخل زؼأ :(2)ق ع ج 222املادة  -1

 اخخُاػه أو غضم اهدباَه أو إَماله أو غضم مغاغاجه ألاهظمت ٌػاكب بالحبـ مً ؾخت

 صًىاع". 20.000إلى  1.000( ؾىىاث وبغغامت مً 03) زالرإلى  ( أقهغ 06)

 :"إطا هخج غً الغغىهت أو غضم الاخخُاغ إصابت أو حغح أو مغض أصي 222املادة  -2

ً (03العجؼ الىلى غً الػمل ججاوػ زالزت أقهغ)إلى   فُػاكب الجاوي الحبـ مً قهٍغ

                                                             
بلػُض بىزغص، زؼأ الؼبِب أزىاء الخضزل الؼبي، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الحلىق، فغع : غلىص  (1)

 .115، ص2005ومؿؤولُت، ولُت الحلىق، بً غىىىن الجؼابغ، 

، الظي ًخظمً كاهىن الػلىباث، 1966ًىهُى  8َـ اإلاىافم 1336صفغ غام  18في اإلاؤعر  156-66ألامغ عكم  (2)

 اإلاػضٌ واإلاخمم.
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 ."صًىاع أو بئخضي َاجحن الػلىبخحن 15.000إلى  500وبغغامت مً  (02) إلى ؾيخحن (02)

إلى  أًام غلى ألاكل (10) "ٌػاكب بالحبـ مً غكغ :لت()معد 442/2املادة   -3

ً  :صج 16.000إلى  صج 8.000غلى ألاهثر وبغغامت مً  (02) قهٍغ

ابت أو مغض ال ًترجب غلُه عجؼ ول مً حؿبب بغحر كصض في إخضار حغوح أو إص  

أقهغ ووان طلً هاقئا غً عغىهت أو غضم اخخُاغ  (03) غً الػمل إلاضة جخجاوػ زالزت يهل

 .ضم اهدباٍ أو إَماٌ أو غضم مغاغاة الىظم"أو غ

م بػع ألافػاٌ اإلاظغة مً زالٌ َظٍ الىصىص ًدبحن لىا أن اإلاكغع الجؼابغي حغ  

 بالؿالمت الجؿضًت لإلوؿان أو بغوخه، ولى لم جىً لضي الفاغل هُت إخضار الىدُجت

، (1)ألن الػمل الؼبي ًيىن أؾاؾا إلحغابه وجىفُظٍ جدلُم مصلحت مباقغة للمٍغع،

م ًىً مخىكػا، وأن َظٍ اهدباٍ خضر ما لغضم جبصٍغ أو اخخُاػه و إَماله لىً بؿبب 

، وطلً في ظل غلى ألاػباء في مماعؾتهم إلاهىتهمإن واهذ غامت فئنها جؼبم أًظا اللاغضة و 

 .(2)غُاب هصىص في كاهىن الصحت

 الزلن املاديالفزع الثاني: 

 ،ظغع والػالكت الؿببُت بحن الخؼأ والظغع الخؼأ وال :جىفغ غىاصغ عبِؿُت وهي ًخؼلب

ى ما ؾيخؼغق إلُه بالخفصُل فُما ًلي:  َو

 الخعأ الجزائي للعبيبأوال: 

، ففي الخؼأ ًأحي (3)اللاغضة ألاؾاؾُت هي كُام اإلاؿؤولُت الجىابُت غلى أؾاؽ الخؼأ

                                                             
 (1)  Heger Gilbert et Glorieaux, la nécessité critére de l'acte médicale, rapport 

présenté au congré    international de morale médicale, paris, tome 1, 1955, p 74.  
ى كاهىن  (2) ؼ اإلاػمٌى به، َو أخاٌ اإلاكغع الجؼابغي بمىحب كاهىن الصحت الجضًض في َظا الكأن إلى جؼبُم لدكَغ

 زبرة، بػض مثبذ ػبي غلؽ أو زؼأ ول ًؤصي: "أهه غلى الصحت كاهىن  مً 353 اإلااصة هصذػبػا؛ فلض الػلىباث 

 أو مهامهم مماعؾت زالٌ ًغجىب الصحت، منهي أو الؼبي اإلاماعؽ أو/و اإلاؤؾؿت مؿؤولُت ًلدم أن قأهه مً

ؿبب للمٍغع، الصحُت أو الجؿضًت الؿالمت ًمـ والظي بمىاؾبتها ػغض صابما عجؼا َو  أو للخؼغ الحُاة َو

ؼ في غليها اإلاىصىص الػلىباث جؼبُم إلى شخص، وفاة في ًدؿبب ٌ  والخىظُم الدكَغ -18 عكم كاهىن  ".بهما اإلاػمى

ضة بالصحت، ًخػلم ،2018 ًىلُى 02 في مؤعر 11  .2018 ًىلُى 29 في صاصع ،46 غضص الغؾمُت الجٍغ

اإلاخظمً اللاهىن اإلاضوي اإلاػضلت  58-75مً ألامغ  124لم ٌػغف اإلاكغع الجؼابغي الخؼأ الؼبي، غحر أن اإلااصة  (3)

ضة الغؾمُت غضص  2005ًىهُى  20اإلاؤعر في  10-05بمىحب اللاهىن عكم  ًلي:"ول فػل  جىص غلى ما 44، الجٍغ

= 



ضة   لىوي فٍغ
 

   

بػضم اجساطٍ الحُؼت والحظع الصخص بالفػل صون أن ًلصض إخضار الظغع، الظي ًلؼ 

التي ًخؼلبها اللاهىن أو ًخىكػها، لىىه اغخلض أهه بئمياهه جفاصيها بىاء غلى ما اجسظٍ مً 

 .(1)خُؼت، فخلؼ الىدُجت لػضم جلضًٍغ إلاؿخىي الحُؼت الالػمت أو لػضم إخاػخه بالىاكؼ

الؼبِب غً إط أن مؿؤولُت ي، فسؼأ الؼبِب اإلانهي ال ًسغج غً مضلٌى الخؼأ اإلانه

الخؼأ في الىاكؼ أزىاء مباقغجه إلاهىت الؼب أو بؿببها جضزل في هؼاق اإلاؿؤولُت اإلاهىُت 

بىحه غام مثل غحٍر مً اإلاهىُحن، وزؼأ الؼبِب مػىاٍ غضم كُامه بااللتزاماث التي 

جفغطها غلُه مهىت الؼب، أو أهه جلصحر ال ًلؼ مً ًلظ وحض في هفـ الظغوف 

 بالؼبِب.الخاعحُت التي أخاػذ 

ألاصل أن التزام الؼبِب مما ؾبم وأن عأًىا مماعؾت أغماٌ مهىخه مؼ التزامه ببظٌ 

غىاًت ولِـ جدلُم هدُجت مدضصة، وغلى طلً ٌػض الخؼأ جلصحرا وإزالال بىاحب 

 الػىاًت.

ًخمثل الخؼأ في الؿلىن ؤلاًجابي و أو الؿلبي )ؾلبي امخىاع غً جأصًت واحب  

خم إزباث زؼأ كاهىوي مثل غضم إًلاف  الؼبِب لجًزف مما ؾبب وفاة اإلاٍغع(، ٍو

 الؼبِب بئزباث إَماله وغضم ًلظخه أو حهله ألصٌى الؼب.

 الضزر:ثانيا: 

مت  ٌكترغ أن ًيىن الظغع مدللا و مباقغا وغحر اخخمالي، غلى غىـ الجٍغ

مت غحر الػمضًت التي جلؼ هدُجت لخؼأ الجاوي في جىحُ ه إعاصجه، الػمضًت فئهه في الجٍغ

فئهه ٌكترغ جدلم الظغع في كُام اإلاؿؤولُت الجىابُت، والظغع ًيىن ماصًا ًمـ حؿض 

ا ًلحم اإلاظغوع بأطي غاػفي في قػىعٍ  .(2)اإلاٍغع، وكض ًيىن مػىٍى

 العالقت السببيتثالثا: 

أي أن الظغع الظي لحم باإلاٍغع هجم غً زؼأ الؼبِب، و ٌؿخؼُؼ الؼبِب صفؼ 

=                                                             

ع".أًا وان ًغجىبه  ؿبب طغعا للغحر ًلؼم مً وان ؾببا في خضوزه بالخػٍى  الصخص بسؼئه َو

     Penneau (Jean), faute civile et faute pénale en matière de responsabilité  

médicale, presses universitaires,  France, p 46. 

 .140غبض اللاصع غضو، اإلاغحؼ الؿابم، ص -ص   (2)
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بىفي الػالكت الؿببُت بئزباث زؼأ اإلاٍغع هئَماٌ حػلُماث الؼبِب  مؿؤولُخه الجؼابُت

 .(1)أو وكىع الخؼأ مً كبل الغحر، أو إزباث خصٌى الظغع بؿبب أحىبي

اللاغضة اإلاخفم غليها في اللاهىن الجىاةى، أهه ًجب إؾىاص اإلاؿؤولُت للصخص غً  

مت وأن جيىن الىدُجت الظاعة التي ًجغمها اللاهىن هاقئت غً ؾلىهه، فئطا لم  الجٍغ

مت جيؿب وكاغ الجاوي فال ٌؿأٌ غنها، فمبضأ الؿببُت هي أخض إلى  ًثبذ أن الجٍغ

اةي، الظي ًخؼلب وحىص غالكت ؾببُت بحن الىدُجت اإلاباصا الغبِؿُت في اللاهىن الجى

 الظاعة التي ًىص غليها اللاهىن وبحن وكاغ الجاوي.

وال ًىفي للُام مؿؤولُت الؼبِب الجؼابُت غلى أؾاؽ الخؼأ أن ًثبذ وكىع الخؼأ 

مً الؼبِب ووكىع الظغع، بل ًجب إزباث أن ما لحم اإلاٍغع وان بؿبب طلً الخؼأ، 

كت الؿببُت بحن زؼأ الؼبِب والىدُجت الظاعة جيخفي اإلاؿؤولُت فئطا اوػضمذ الػال

 .(2)الجىابُت

ظاث اإلافغوطت في  ولإلقاعة فئن زؼأ اإلاظغوع ٌؿاَم في جسفُف الػلىبت و الخػٍى

ػىص جلضًغ طلً إلادىمت اإلاىطىع التي حؿخػحن بسبرة ػبُت، وفي  خم الؼبِب اإلاهمل، َو

 .(3)غً طلً غضم مؿؤولُت الؼبِبخالت غضم جىافغ الػالكت الؿببُت ًىجم 

وكاغ الؼبِب، فئن الكً ػبلا إلى  وإطا زاع قً خٌى وؿبت الىدُجت الظاعة

لللىاغض الػامت ًفؿغ لصالح اإلاتهم، أما إطا اقترن في الخؼأ الظي جغجبذ غلُه الىدُجت 

إلى  الظاعة أهثر مً ػبِب فئنهم ٌؿألىن غنها حمُػا، وفي خالت جضازل غىامل أزغي 

اثإلى  ب وكاغ الؼبِب فئهه ًلجأحاه ت الؿبب  هظٍغ ت حػضص ألاؾباب، هظٍغ )هظٍغ

 اإلاالبم(. 

 الخعأ الجنائي(: )الزلن املعنىي الفزع الثالث: 

ًخؼلب جىافغ ألاَلُت الجؼابُت وؤلاعاصة لحظت اعجياب الفػل ؤلاحغامي مً كبل 

ىا همحز بحن اللصض والخؼأ:  الؼبِب، َو

                                                             
 .128، ص 2007فغج، ألازؼاء الؼبُت، مؼابؼ الىالء الحضًثت، مصغ،غبض الحمُض    (1)

 .12، ص2007أمحر فغج، أخيام اإلاؿؤولُت غً الجغابم الؼبُت، اإلاىخب الػغبي الحضًث، مصغ،    (2)

 .76زىاء الخضزل الؼبي، مغحؼ ؾابم، صبلػُض بىزغص، زؼأ الؼبِب أ  (3)
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ففي اللصض الجىاةي جخجه ؤلاعاصة العجياب الفػل وجدلُم الىدُجت مؼ الػلم  -  

مت .  بالػىاصغ ألاؾاؾُت اإلايىهت للجٍغ

مت لىىه ال  - أما في الخؼأ الجىاةي فُيىن غاإلاا بالػىاصغ ألاؾاؾُت اإلايىهت للجٍغ

ض جدلُم الىدُجت، ألهه لم ًخسظ الاخخُاػاث الالػمت لخجىب خضور الىدُجت  .(1)ًٍغ

 الفزيق العبي واملستشفىمدي مسؤوليت مل من املعلب الثاني: 

م الؼبي زم بػض طلً اإلاؿدكفى  مؿؤولُت مضيإلى  هخؼغق أوال إلاؿؤولُت الفٍغ

 وطلً هما ًلي:

 مسؤوليت الفزيق العبيالفزع ألاول: 

كاهىن الػلىباث ال ٌػغف اإلاؿؤولُت الجماغُت، فاإلاؿؤولُت الجؼابُت زؼأ شخص ي 

اإلاػني به، وكض وان الاحتهاص اللظاةي في البضاًت ًدمل اإلاؿؤولُت إلى  ال ًداؾب غلُه

زصىصا لهل عضى في املجمىعت، للجغاح وخضٍ، لىىه جغاحؼ وصاع ًبدث غنها باليؿبت 

 .(2)بظاجه بػضما أصبذ الخسضًغ جسصصا كابما

ًلؼ غبء ؤلازباث غلى اإلاٍغع أو الىُابت الػامت، وغلى الؼبِب أن ًثبذ غىـ 

بلى جلضًغ الخؼأ  بأمثاله من ألاظباء وملاعهخه للقاض ي مزاعيا سلىك العبيب طلً ٍو

زبرة مداًضة جىضح وحىص أو غضم إلى  وفي هفـ الظغوف، وكض ًلجأفي نفس املستىي 

 وحىص الخؼأ.

بالػمل الؼبي الفني، أما أغماٌ اإلاػالجت والخمٍغع فهي مىىػت ًسخص الؼبِب 

باإلامغطحن الظًً ٌؿاغضوهه، لىنهم ٌػملىن جدذ إقغافهم فهم ال ًلىمىن بأًت مباصعة 

 شخصُت بل ًخلُضون بخػلُماجه.

فئطا ما زالفه ؾلؼذ مؿؤولُخه، لىً جىفُظ حػلُماجه اإلابيُت غلى زؼأ ًجػله 

ت مماعؾت الػمل الؼبي، وإهما مؿؤوال غنها هما أن الؼب ِب اإلاالػم )اإلالُم( ال ًخمخؼ بدٍغ

جدذ إقغاف الؼبِب اإلاؿؤوٌ الظي ٌػؼُه الخػلُماث ومسالفتها ججػله مؿؤوال وخضٍ 

                                                             
 .20ؾابم، ص لفي، طمان الؼبِب، مغحؼ مدمض حابغ ألا (1)

 .123بلػُض بىزغص، الخؼأ الؼبي، اإلاغحؼ الؿابم، ص   (2)
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 .(1)مً كاهىن الصحت( 222غً جصغفاجه )اإلاىاص 

 مسؤوليت املستشفىالفزع الثاني: 

ؼ الجؼاةي، ما لم اإلاؿدكفى هصخص مػىىي كابل للمؿاءلت الجؼابُت و  فلا للدكَغ

 ًىً غمىمُا أي غىضما ًيىن اإلاؿدكفى زاصا.

ى غحر زاطؼ   إن الؼبِب ًماعؽ غمله في مػالجت اإلاٍغع أو جضزله الجغاحي، َو

ألخض وبالخالي ًخدمل مؿؤولُت أزؼابه الجؼابُت، و إن ماعؽ مهىخه همىظف لضي َُئت 

 مغ والخػلُماث أو الخضزل الجغاحي.اؾدكفابُت، إال أهه لِـ لها ؾلؼت إصضاع ألاوا

ىان مً دمل اإلاؿدكفى َو وامل الخؼأ في الػالج  ًسالف َظا الغأي ٍو

ظاث(، أما و  الدصخُص، وغلى أي خاٌ فئن َظا ًخػلم باإلاؿؤولُت اإلاضهُت )حػٍى

 اإلاؿؤولُت الجىابُت فال جلىم ججاٍ اإلاؿدكفى إال إطا وان َىان إَماٌ مً ػغفه.

اٌ الػضوي بؿبب غضم فصل اإلاغض ى غً بػظهم خؿب هىغُت هما في خالت اهخل

مغطهم، أو اهلؼاع الخُاع الىهغباةي وجىكف ألاحهؼة بلاغت ؤلاوػاف صون أن ًيىن َىان 

 .(2)بضًل لظلً، أي أن الخؼأ هاجج غً ؾىء الدؿُحر طاجه

 (3)رضا املزيضالفزع الثالث: 

زؼىعة غلى اإلاٍغع، أن ًؼلب ًخػحن غلى الؼبِب غىض اللُام بئحغاء ٌكيل 

أن ًلضم الػالج ، و (4)مىافلت غلى طلً مً اإلاٍغع أو ألاشخاص اإلاؿؤولحن غلُه

                                                             
"حىاػ مماعؾت مهىت  :مً كاهىن الصحت الجؼابغي غلى 220ًخػلم بالصحت، وجىص اإلااصة  11-18كاهىن عكم  (1)

مً هفـ اللاهىن غلى  222ىاٌ الؿىت النهابُت"، هما جىص اإلااصةاإلاؿاغض الؼبي مً ػغف ػلبت الػلىم الؼبُت ػ

أهه" ٌػمل َؤالء في الحضوص اإلاظبىػت واإلادضصة جبػا لخأَُلهم و ًلخصغ جضزلهم غلى جىفُظ ما وطػه لهم 

إلُه إطا خضر زالٌ مماعؾتهم لػملهم ما ؾبب مظاغفاث ال ًضزل غالحها في إػاع  ًلجأو الؼبِب اإلاكغف و أن 

 .اصاث اإلاؿؼغة لهم"الازخص

 .212ام اللظاء الجىاةي، مغحؼ ؾابم، صمدمض ؾامي الكغا، الخؼأ الؼبي أم  (2)

أخلىف بىهباٌ، عطا اإلاٍغع في الخصغفاث الؼبُت، مظهغة ماحؿخحر في فغع الػلىص واإلاؿؤولُت، حامػت   (3)

 وما ًليها. 09، ص2004الجؼابغ، 

 .37، ص2001صاع الجامػت الجضًضة، مصغ،  مدمض خؿً مىصىع، اإلاؿؤولُت الؼبُت،  (4)
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، فئطا عفع الػالج حػحن غلُه أن (1)الظغوعي إطا وان غحر كاصع غلى ؤلاصالء بمىافلخه

دا هخابُا.   ًلضم جصٍغ

مصحىبا ص اإلاؿدكفى مصابا بمغص خاإلى  مثاٌ طلً أهه جم إصزاٌ مٍغع

وغىضما فخذ الؼبِب بؼىه وحض ولُخه ملتهبت وجالفت وفي غحر  ،بأغغاض الؼابضة الضوصًت

مىطػها الؼبُعي فلام باؾدئصالها خغصا غل خُاة اإلاٍغع، ولم ًىف اإلاجاٌ ألزظ 

مىافلخه لىىه اتهم ػبِب بػض قفابه بؿغكت ولُخه، إطا اصعى اإلاٍغع أهه لم ًىافم غلى 

 ى الؼبِب إزباث الػىـ.الخضزل الجغاحي، وغل

مً مضوهت ألازالكُاث الؼبُت، أهه ًجىػ إزفاء مغض زؼحر  51وكض أقاعث اإلااصة  

ا الؼبِب بيل )ختى ال ًؤزغ طلً غلى هفؿِخهٍغعغً اإلا (، وألاؾباب مكغوغت ًلضَع

جب إزباع ألاؾغة بظلً.  صضق و إزالص ٍو

 خاجمت:

في ظل غُاب هصىص زاصت جىظم الػلىباث اإلاخػللت بأزؼاء الؼبِب اإلاهىُت، 

ؼ فئهىا هغحؼ كاهىن الػلىباث الجؼابغي بدُث هجض اإلاىاص إلى  وبؿبب الىلص في الدكَغ

مً كاهىن الػلىباث الجؼابغي والتي ؾبم الخؼغق إليها بالخفصُل  442/2و 222و  222

 فُما ؾبم.

 زالرعغم فغطها غلىبت الحبـ وأكصاَا  خظ أنهاَظٍ الىصىص هال إلى  بالغحىع

ن الػلىبت جبلى غحر مخيافئت مؼ ما ئصج، ف 20.000غغامت مالُت أكصاَا ؾىىاث مؼ 

الىفاة، خض إلى  ًدضزه زؼأ الؼبِب مً أطغاع وزُمت كض جصل في هثحر مً ألاخُان

 َؤالء. غف ػزصىصا مؼ هثرة قياوي اإلاغض ى بؿبب ؾىء الػالج وألازؼاء اإلاغجىبت مً 

م الىص  ػاث غً ػٍغ لظلً فئهه مً اإلافغوض جضاعن الىطؼ ومؿاًغة باقي الدكَغ

غلى غلىباث زاصت جدىاؾب مؼ ػبُػت زؼأ الؼبِب، زاصت بػض أن أكغ اإلاكغع 

م الىص غلى غلىباث زاصت ليل مً ًخػغض للؼاكم الؼبي الجؼابغي خماًت  (2)غً ػٍغ

                                                             
 .319، ص2008معي،الؼبػت ألاولى، مصغ، والجغاخحن، صاع الفىغ الجا لألػباءٍعاض خىا، اإلاؿؤولُت اإلاضهُت  مىحر  (1)

 156-66ًخمم ألامغ عكم  2020ًىلُى ؾىت  30اإلاىافم ٌ  1441طي الحجت غام  9اإلاؤعر في  01-20ألامغ   (2)

 واإلاخظمً كاهىن الػلىباث. 1966ًىهُى ؾىت  8اإلاىافم ٌ  1336صفغ غام  18اإلاؤعر في 
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ً ؾىت إلى  (1)َظٍ الػلىباث خض الحبـزاصت بظلً في ظل وباء وىعوها، وجصل  غكٍغ

 (.1مىغع  149صج)اإلااصة  2.000.000والغغامت الى

وفي اإلالابل وان مً ألاحضع هظلً وطؼ هصىص زاصت حػاكب غلى أزؼائهم اإلاهىُت 

للمىاػهت بحن الحلىق والىاحباث  وطلً ،والتي كض جيىن غىاكبها وزُمت مؼ اإلاغض ى

 الخاصت بمىدؿبي َظٍ اإلاهىت. 

 املزاحع

 :باللغت العزبيت النتب-والأ

، اإلاىخب الػغبي الحضًث، مصغ، أمحر فغج، أخيام اإلاؿؤولُت غً الجغابم الؼبُت -1

2006. 

ع غنها في طىء الفله واللظاء، صاع  -2 قٍغف الؼبار، حغابم الخؼأ الؼبي والخػٍى

 .2003الفىغ الجامعي، 

اللؿم الػام، الؼبػت الثاهُت،  غبض اللاصع غضو، مباصا كاهىن الػلىباث الجؼابغي، -3

 .2013صاع َىمت، الجؼابغ، 

 .2007غبض الحمُض فغج، ألازؼاء الؼبُت، مؼابؼ الىالء الحضًثت، مصغ،  -4

غؼ الضًً الضهاصىعي، غبض الحمُض الكىاعبي، اإلاؿؤولُت اإلاضهُت في ظل الفله  -5

 .2002، قغهت الجالٌ للؼباغت، مصغ بػت الؿابػتؼالواللظاء، 

ع، مىفم لليكغ والخىػَؼ، الجؼابغ،  ،فُاللي، الالتزاماثغلي  -6 الػمل اإلاؿخدم للخػٍى

2008. 

 .2004مدمىص اللبالوي، اإلاؿؤولُت الجؼابُت للؼبِب، صاع الفىغ الجامعي، مصغ، -7

 .2004لىهت، الؿػىصًت، ، طمان الؼبِب، قبىت ألاألالفيمدمض حابغ  -8

الخؼأ في اإلاجاٌ الؼبي، صاع الجامػت الجضًضة، مصغ،  إزباثمدمض خؿحن كاؾم،  -9

2001. 

                                                             
هص اإلاكغع الجؼابغي غلى َظٍ الػلىباث في اللؿم ألاٌو مىغع مً كاهىن الػلىباث جدذ غىىان: ؤلاَاهت    (1)

مً  14مىغع  149غاًت اإلااصة إلى    149والخػضي غلى اإلاؤؾؿاث الصحُت ومؿخسضميها، وطلً في اإلاىاص مً 

 كاهىن الػلىباث الجؼابغي.
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اللظاء الجىاةي، صعاؾت ملاعهت، صاع النهظت  أماممدمض ؾامي الكغا، الخؼأ الؼبي  -10

 .1993 ،الػغبُت، مصغ

 .2001مدمض خؿً مىصىع، اإلاؿؤولُت الؼبُت، صاع الجامػت الجضًضة، مصغ،  -11

اض خىا، اإلاؿؤولُت اإلاضهُت    -12 والجغاخحن، صاع الفىغ الجامعي،الؼبػت  لألػباءمىحر ٍع

 2008ألاولى، مصغ، 

صفىان مدمض قضًفاث، اإلاؿؤولُت الجىابُت غً ألاغماٌ الؼبُت، الؼبػت ألاولى،  -13

 .2011، غمان، صاع الثلافت

 واملذلزاث الجامعيت:الزسائل -ثانيا

بىهباٌ، عطا اإلاٍغع في الخصغفاث الؼبُت، مظهغة ماحؿخحر في فغع الػلىص  أخلىف-1

 .2004واإلاؿؤولُت، حامػت الجؼابغ، 

بلػُض بىزغص، زؼأ الؼبِب أزىاء الخضزل الؼبي، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في -2

 .2005الحلىق، فغع : غلىص ومؿؤولُت، ولُت الحلىق، بً غىىىن الجؼابغ، 

 : والتنظيميت انىنيتالقالنصىص -ثالثا

 النصىص القانىنيت:-أ

اإلاخظمً  1966ًىهُى  8ٌ اإلاىافم لــــ  1386صفغ غام  أاإلاؤعر في  156-66أمغ عكم  -1

ت، غضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ ًىهُى  11الصاصع في  49كاهىن الػلىباث، الجٍغ

 ، اإلاػضٌ واإلاخمم.1966

ًخمم  2020ًىلُى ؾىت  30اإلاىافم ٌ  1441الحجت غام طي  9اإلاؤعر في  01-20ألامغ - 2

واإلاخظمً  1966ًىهُى ؾىت  8اإلاىافم  1336صفغ غام  18اإلاؤعر في  156-66ألامغ عكم 

ضة الغؾمُتكاه ت، الػضص  ىن الػلىباث، الجٍغ ًىلُى  30الصاصعفي  44للجمهىعٍت الجؼابٍغ

 ، الؿىت الؿابػت والخمؿىن.2020

، ًخػلم 2018ًىلُى  02 َـ اإلاىافم 1439قىاٌ غام  18مؤعر في  11-18كاهىن عكم  -3

ضة ،بالصحت  .2018 ًىلُى 29 في صاصع ،46 غضص الغؾمُت الجٍغ

ضة عؾمُت  1975ؾبخمبر 26اإلاؤعر في  85-75ألامغ عكم -4 اإلاخظمً اللاهىن اإلاضوي، حٍغ

 اإلاػضٌ واإلاخمم. 1975ؾىت  78غضص 

 النصىص التنظيميت:-ب
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ل  27مؤعر في  106-91مغؾىم جىفُظي عكم -1 اللاهىن ألاؾاس ي ًخظمً  1991أفٍغ

ضة عؾمُت غضص   .23الخاص باإلاماعؾحن الؼبُحن واإلاخسصصحن في الصحت الػمىمُت، حٍغ

ًخظمً اللاهىن ألاؾاس ي  1991صٌؿمبر  07مؤعر في  471-91مغؾىم جىفُظي عكم -2

ضة عؾمُت غضص الخاص باألػباء  .66اإلاخسصصحن الاؾدكفابُحن الجامػُحن، حٍغ

، ًخظمً مضوهت أزالكُاث 1992ًىلُى  6اإلاؤعر في  276-92اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -4

ضة عؾمُت غضص الؼب  .52، حٍغ

 قزاراث املحنمت العليا: *

ش  287810كغاع اإلادىمت الػلُا  -1  .06/04/2004الصاصع بخاٍع

ش  296423كغاع اإلادىمت الػلُا  -2  .27/07/2005الصاصع بخاٍع

ش  293077كغاع اإلادىمت الػلُا عكم  -3  .22/12/2004الصاصع بخاٍع

ش  240757كغاع اإلادىمت الػلُا عكم  -4  .26/06/2006الصاصع بخاٍع

ش  297062كغاع اإلادىمت الػلُا عكم  -5  .24/06/2003الصاصع بخاٍع

ش  283373كغاع اإلادىمت الػلُا عكم  -6  .22/12/2004الصاصع بخاٍع
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3-Heger Gilbert et Glorieux, la nécessité critère de l'acte médicale, 

rapport présenté au congrès international de morale médicale, paris, 

tome 1, 1955. 
 


