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 مقدمة 

ال مناص منه مسؤولية المرفق الطبي أمرا تعد
1

 ،ا به في جميع الدولـومسلم 

حيث أصبحت المسؤولية على أساس الخطأ 
2

كافة  غير كافية بمفردها لمجابهة ،

 ةم فإن المسؤولية الطبية قائمتعويض ، ومن تالعليها  أن يترتبالحاالت التي يمكن 

والمتكونة من الخطأ ،في حالة وجود األركان مجتمعة 
3

والضرر والعالقة السببية  
4
 

استعمال عديد من الوسائل المتنوعة والتي أتت  من خاللالطبي إال أن تطور المرفق 

ال يكون فيها عنصر الخطأ كثيرة قد ضرار قد يعرض اآلخرين ألنتاج التقدم الطبي 

ظاهرا للعيان 
5

التي تعطي الحق و وهنا نتحدث عن المسؤولية الطبية بدون خطأ  ، 

 ، حيث  الذي لحقه بشكل مستقل عن أي خطأالضرر عن في التعويض للمتضرر 

يمكنه ذلك بمجرد تبيان العالقة السببية
6

والضرر 
7

يمكن ال  األخطاءلكون  فقط ،  
                                                           

المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم اإلدارية في الدول العربية المنعقد ببيروت بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خالل  1

 1122غشت 12-12الفترة من 

من التعاريف ، ومن بينها و أقدمها ، بل و أشهرها تعريف بالنيول ، والذي ذهب إلى أن الخطأ لقد عمل الفقه على وضع العديد   2

( غير أن هذا التعريف تعرض النتقاد   la violation d’une obligation préexistanteهو عبارة عن إخالل بالتزام سابق  ) 

 ديد ما يعتبر اخالال من عدمه ، العنصر المادي والعنصر المعنوي.الفقه الفرنسي لكونه لم يتضمن المعيار الذي يتم على اساسه تح

 الذي اعتبر أن تعريف بالنيول لم يكن لسليما من الناحية القانونية ... MARTYلقد لقي هذا التعريف انتقادا والذي تحدث عنه 

ي دراسة حديثة للنظرية العامة لاللتزام في للتوسع في الموضوع المرجو الرجوع لكتاب عبد الرحمان الشرقاوي بعنوان القانون المدن

 44ضوء تأثيرها بالمفاهيم الجديدة للقانون االقتصادي ، الجزء األول ، الصفحة 

لقد عرفها الدكتور السنهوري ، تنقسم إلى قسمين عقدي وتقصيري ، فالخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين اللتزاماته الناشئ عن   3

 يري  فهو انحراف الشخص عن السلوك الواجب من اليقظة والتبصر مع إدراكه لهذا االنحراف .العقد ، أما الخطأ التقص

تعريف مأخوذ من  أنور يوسف حسين ، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية الطبية ، الطبعة األولى ، دار الفكر والقانون للنشر 

 162، الصفحة  1122والتوزيع ، مصر ، 

من قانون االلتزامات والعقود "... والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله ، أو فعل ما  27خطأ في الفصل عرف المشرع المغربي ال  4

من  71كان يجب اإلمساك عنه ، وذلك من غير قصد إلحداث الضرر ." كما يستوجب التفرقة ما بين الخطأ الشخصي  في الفصل 

ي يرتكبه الموظف التابع للمرفق العمومي الصحي أو المستشفى بغض قانون االلتزامات والعقود والخطأ المرفقي هو ذلك الخطأ الذ

 النظر عن رتبته أثناء القيام بوظيفته والتي ال تنسب له األخطاء المترتبة عنه بل تنسب للمرفق الصحي العمومي . 

5
ي ، محمد بن براك الفوزان ، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها االدارية دراسة مقارنة بالفقه االسالمي والقانون الوضع  

 942،الرياض ، السعودية ، الصفحة  9002الطبعة األولى ، مكتبة القانون واالقتصاد ، 
6
الخطأ والضرر ، فال يكفي أ يتوفر الخطأ من جهة والضرر من جهة أخرى ، بل البد مفهوم العالقة السببية : العالقة السببية بين   

 من عالقة مباشرة بينهما ، وهو شرط مستقل بذاته عن الخطأ والضرر .
، تونس ، الصفحة  9002علي كحلون ، النظرية العامة لاللتزامات ، الطبعة األولى ، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص ، 

723 
7
 مفهوم الضرر في موضوعنا هذا يقصد به ما يؤذي الشخص في نواحي مادية و معنوية والتي قد يتعداها ليصل للضرر النفسي  .  
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خصوصا أن  ،ندثار الدالئل الموصلة لها لتعقيدها أو اللصعوبتها أو كلها  إثباتها

المرفق الطبي يمكنه أن يعرض المرتفقين
8

على المرتفق لمخاطر يمكن أن ترجع  

ها المتخصصون عتمدالستعمالها تقنيات حديثة و معقدة ي ، متفاوتة الخطورة راضرأب

طبية قد ترجع على المرتفق باإلضافة إلى استعمال وصفات  ،في الميدان الطبي

كما هو الحال في استعمال ، بمضاعفات قد تضر بصحته الجسدية والنفسية 

طبيةبروتوكوالت 
9

COVID 19 10 لعالج فيروس كورونا 
والتي عرفته منظمة ،

للحيوان  أمراضا قد تسبب ، ساللة واسعة من الفيروسات  بأنهالصحة العالمية 

المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى ومن ، على حد سواء واإلنسان

د الشائعة إلى األمراض األشد البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البر

التنفسية الحادة  ة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( والمتالزمةصوخا

أن تنتج  بمقدورها ستوجب معها اتباع طرق عالج مختلفة ي والتي .الوخيمة )سارس(

تها كالفيروسات أخطاء طبية يصعب إثبا
11

،  للجنينوالتشوهات الخلقية و األوبئة  

والتي تعتبر األدوية وتأثيرها من أهم المواضيع و أكثرها حساسية بالنسبة للمرأة 
                                                                                                                                                                                     

،  9002أحمد حسن عباس الحياري ، المسؤولية المدنية للطبيب : في ضوء النظام الفانوني االردني والجزائري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

 20ة األردن ، الصفح
بوخرس بلعيد ، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ،القانون الخاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية   8

  7، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ، الصفحة 

ع اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية اليوم االثنين رسمًيا قرارًا بعد اتفاق م’ خالد آيت الطالب‘وقع وزير الصحة  9 

’ هيدروكسي كلوروكين‘و ’ الكلوروكين‘بالمملكة، يسمح لكافة المستشفيات بالمغرب بالشروع في استخدام دواء ومراقبة االنفلونزا 

 . أنظر الملحق  0202مارس  02بتاريخ  200عدد  المصنوع بالمغرب لعالج المصابين بفيروس كورونا بمختلف جهات المملكة

هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا. ولم يكن  COVID 19 91-كوفيد كورونا مرض  10

وقد . 0291هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 

   .اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم 91-تحّول كوفيد

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses 

الفيروس فيروس كورونا " هناك من يعتبره خطأ طبيا مخبريا وهناك من يعتبره تطور جرثومي طبيعي ال دخل لليد البشرية فيه "  11

أو الفيروسات التاجية. والمضادات الحيوية ال تأثير لها على  ينحدر من ساللة فيروسات ُتسمى الكورونا 91-الذي يسبب مرض كوفيد

 الفيروسات.

قد تحصل لديهم مضاعفات فيصابون بالتهاب رئوي. وفي هذه الحالة، قد يوصي  91-غير أن بعض األشخاص الذين يصابون بكوفيد

 مقدم الرعاية الصحية بتناول مضاد حيوي لمعالجة االلتهاب.

. إذا ظهرت عليك أعراض المرض، فاتصل بطبيبك المعالج أو بالخط الساخن 91-ء مرخص لمعالجة كوفيدوال يوجد حاليًا أي دوا

تم االطالع عليه يوم  /https://www.who.int" عن منظمة الصحة العالمية لطلب المساعدة. 91-المخصص لكوفيد

 14:24على الساعة  21/12/1111

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/
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 ثر األخذ بدواء معين بطريقة سلبية علىيؤوالذي قد  ،واألسرة بل للمجتمع قاطبة 

ها تشوهات خلقيةقد ينتج عنالشخص نفسه أو على الجنين و
12

أقرت  ، حيثوغيرها 

في جميع مستشفياتها  اعالجي بروتوكوالتتبع المملكة المغربية 
13

للحد من تدهور 

"02فيروس كورونا "كوفيد  تفاديا لتفشيو ، الحالة الصحية للمصابين 
14

بين  

 . المصابين ومحيطهم 

التقني المستعمل في المجال الطبي والطرقيعتبر التقدم وبالتالي 
15
الجديدة التيي  

المترتييب  وصييعوبة إثبييات الخطييأ فييي تقييديم ووصييف العالجييات  يعتمييد عليهييا األطبيياء

إليى ، على المسؤولية على أساس الخطيأ  االعتمادأمرا جعل معه التحول من  ، بسببها 

المغربييياالعتميياد علييى المسييؤولية بييدون خطييأ أمييرا مهمييا فييي التشييريع 
16
، حيييث إن  

أو ا مهمييا فييي مجييال المسييؤولية بييدون خطييأ الجتهيياد القضييائي المغربييي عييرف تطييورا

                                                           
لمقصود بالتشوهات الخلقية هي تلك اإلصابات التي تحدث للجنين وهو في مرحلة التكوين أو التخلق ، والتي قد تختلف هذه ا  12

اإلصابات بعضها عن بعض ، فهناك التشوهات الخلقية الشديدة التي تؤدي إلى الوفاة سواء قبل أو بعد الوالدة مثل تلك التي تصيب 

ة كبير مثل التشوهات الخلقية التي تصيب القلب ، أما التشوهات الخفيفة فهي أقل أهمية مثل : الزوائد المخ ، أو تتطلب عمليات جراحي

 الجلدية أو التالحم بين األصابع أو الزيادة أو النقصفي عدد أصابع اليد أو القدم والتي قد يلعب فيه مرحلة نمو الجنين دورا كبيرا في

 تكوين هذا التشوه من عدمه .

،مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ،  1111ى الموزان  ، الرعاية الصحية المنزلية لألطفال ، الطبعة األولى ، محمد عيس

 ، 22الصفحة 

 الحادة، التنفسية المشاكل في والتحكم للوقاية الوطنية بالبرنامج المكلفة والعلمية التقنية اللجنة مع بالتنسيق الصحة وزارة قررت  13

 بفيروس المصابين لعالج ، ”كلوروكين هيدروكسي“ و  ”الكلوروكين“ دواء استخدام في الشروع في  الصحة لوزير مراسلة حسب

 المملكة. جهات بمختلف كورونا

 
بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس   1111مارس  14بتاريخ  101101.2مرسوم رقم   14

 ".2كورونا "كوفيد 

 1122قوادري مختار ، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن ،دفاتر السياسة والقانون ،العدد الثالث عشر ،ماي ،   15

 242، الصفحة 

هل يمكن لألشخاص المتضررين من جراء فيروس كورونا والذين يتبعون بروتوكوال عالجيا حددته الدولة المغربية ، والذي   16

يمكن معه حدوث مضاعفات صحية للمريض ، رغم حسن النية لدى الجهة المسؤولة لعالج المصاب بالفيروس ، حيث يعتبر هذا 

شيفرة هذا الترابط بين حسن النية من جهة وتحمل عواقبها من جهة ثانية والمتمثلة في  أكبر تحدي للقضاء المغربي لكي يجتهد في فك

 حدوث ضرر للمصاب بفيروس كورونا و إن كان مستقبلي ومجهوال دون تواجد أي خطأ طبي .
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بغض النظر عن المخياطر
17
تشيريعية مين قبييل وجيود ضيرر  أو   قضيائية وبشيروط  

استثنائي ووجود عالقة سببية بين الضرر ونشاط المرفق العمومي
18
 . 

السيما في ضل انتشيار  أهمية بالغةيشكل موضوع المسؤولية الطبية بدون خطأ 

حيث إن بدراستها يمكن للباحث فهم الفلسيفة التيي  ، COVID 19وباء كورونا المستجد 

، لمعالجة موضوع المخاطر المشرع جاء بها
19
 خطأ . بدونفي المسؤولية  

الكيفيية التيي يمكين بهيا  تتجليى فيي  يطرح إشكالية، إن موضوعنا هذا ف وبالتالي

    علييى أسيياس عييدم وجييود الخطييأ ، وناتييه التعييويض علييى المرفييق الطبييي بكييل مكترتيييب 

ولإلحاطيية بهييذه اإلشييكالية يسييتوجب األميير  ،  ميين طييرف المتضييررصييعوبة إثباتييه  و

 : اإلجابة عن مجموعة من األسئلة المتفرعة عنها والمتمثلة في

 ؟  أـخطماهي أهم المبادئ المعتمدة من أجل تحديد المسؤولية بدون  -

 ؟ المرفق الطبيفي  خطأماهي آثار االعتماد على المسؤولية بدون  -

سيينحاول مقاربتييه ميين خييالل المنهجييين الوصييفي الموضييوع هييذا  وللحييديث حييول

محاولين معرفية  من أجل سرد أهم مبادئ المخاطر في المسؤولية بدون خطأوالتحليلي 

 . فايروس كورونا المستجدإمكانية تطبيقها بخصوص 

 حسب التصميم اآلتي :هذا موضوعنا  تقسيمسنحاول 

 بالمرفق الطبي : المسؤولية بدون خطأاألول  المطلب

 : أثر المسؤولية بدون خطأ على المسؤولية الطبيةالمطلب الثاني 

                                                           
 26القضاء االداري المغربي ، صفحة مجلة  17

،دار اآلفاق والفقهية  القضائية اداتواالجته القانونية النصوص يف اسةدر: بالمغرب الطبي العام المرفق ، مسؤولية عالمي، خالد 18

 34، الصفحة  2019، للنشر والتوزيعالمغربية 

"تعتبر المسؤولية على أساس المخاطر رمزا للمسؤولية دون خطأ ، ولذلك يستخدم بعض الفقه مصطلح مسئولية المخاطر كرديف   19

 للمسؤولية دون خطأ .

وتقوم فكرة المخاطر على أساس أن المجتمع الحديث يتميز بتدخل الدولة في العديد من األنشطة مما قد يؤدي إلى إصابة األفراد 

بأضرار جسيمة ، لذا كان من الضروري على الدولة أن تؤمن مواطنيها ضد المخاطر الناجمة عن هذه األنشطة حتى في الحاالت 

أ ." أحمد محمود صبحي أعزير ، المسؤولية اإلدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية دراسة التي ال يمكن فيها إثبات أي خط

   227، مكتبة القانون واالقتصاد ، الرياض ، السعودية ، الصفحة  1122مقارنة ، الطبعة األولى ، سنة 

https://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 بالمرفق الطبي : المسؤولية بدون خطأالمطلب األول 
 

مييا يمكيين  النظريييات  ميين بييين أهييم تعتبيير المسييؤولية الطبييية بييدون خطييأ 

الناجمية عنيه أضيرار  االعتماد عليه فيي ظيل التطيور الحاصيل فيي المييدان الطبيي

سيألة الوصيول مصيعب معيه حييث ت ،وقت قصير  في يصعب إثباتها أو ظهورها 

التي تحدد لنا مقياس الضرر لترتيب المسيؤولية  و ، للصورة الواضحة لهذا الخطأ

ه النظرييية البييد لهييا ميين مسييببات هييذاالسييتناد الييى وب، وبالتييالي تقييدير التعييويض 

لكي ال تصيبح مطلقية قيد ، وتحدها لالرتكاز عليها )الفقرة األولى( وقيود تضبطها 

 ال تحقق المراد منها )الفقرة الثانية(

  على المسؤولية بدون خطأ االستنادمسببات : الفقرة األولى 
 

وتنزييل العقياب يحد من فكيرة عيدم المتابعية على مبدأ يعتبر جديدا  لالعتماد

وجييب توضيييح أسييباب االعتميياد علييى مبييدأ  ، علييى ميين أخطييأ ولييو بييدون قصييد

ومن تم االنتقال اليى المشيرع )أوال(  في التشريعات المقارنة المسؤولية بدون خطأ

 . المغربي لمحاولة معرفة أسباب اختياره لهذا المبدأ )ثانيا(

 تشريع المقارنفي ال المسؤولية بدون خطأأسباب تفضيل مبدأ أوال : 

كبديل ، كير في إيجاد المسؤولية بدون خطأعند التفوالقضاء   استند الفقه دلق

الشيء طاء الطبية في حالة انعدام الخطأ، يلجأ له المتضرر للتعويض عن األخ

ذهبت إلى أحكام القضاء العادي  إال أن بعضالذي لم يكن يؤخذ به في السابق ، 

الدعاوى المرفوعة من مريض على مستشفى عام ، سواء رفعت بسبب اعتبار 

الضرر الراجع لسوء إدارة المرفق العام أو لسبب الخطأ المرتكب من قبل 

يدار وفقا  نإال إذا كا، يكون فيه القضاء اإلداري مختصا في النظر فيه موظفيه 

 لقواعد القانون الخاص
20

مجلس ، حيث نشأت المسؤولية بدون خطأ من طرف 

والتي أخذت هاته ، الدولة الفرنسي وهي التي تعتبر امتدادا لفكرة الخطأ ذاتها 

لظهور مخاطر جديدة قد تضر  ت نتيجةكان حيث، األخيرة تضعف شيئا فشيئا 

                                                           
20
 733، الصفحة  مرجع سابقأحمد محمود صبحي أعزير ،  
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إثباتها  مباألفراد ويصعب عليه
21

أقر مجلس الدولة الفرنسي بخصوص  كما  ،

المرفق الصحي الفرنسي الغير  والذي أقر بمسؤولية  Consort gomez قضية 

بإقرارها  0220/09/90ه العائلة بتاريخ ذف هاطرأعلى طلب من  بناء  يةالخطئ

على استخدام وسيلة عالج جديدة لم  ه المسؤولية الجديدة وذلك بناءذألول مرة ه

تعرف بعد نتائجها بصورة كافية والقرار الثاني لمجلس الدولة الفرنسي 

 0227والتي قضى فيه مجلس الدولة الفرنسي سنة  Bianchiبخصوص قضية 

.بخصوص مسؤولية المستشفى التي تقوم بدون خطأ 
22

مثل هذه األحكام تحيث  

خطوة جديدة من جانب قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، من خالل توفير مزيد من 

الضمانات لصالح المرتفقين للمرفق الطبي 
23

والمتضررين منه جراء بعض 

اإلثبات . ايحدث معه ضرر ويصعب معه التي قداألنشطة 
24

باإلضافة إلى  

شغال مبدأ المسؤولية بدون خطأ في ميدان األ اعتمدالقضاء الجزائري الذي 

حيث كانت من األنشطة التي كان لها األسبقية في استثارة موقف ، العمومية 

حيث إن القضاء اإلداري القضاء اإلداري الجزائري حول المسؤولية بدون خطأ 

على أساس مخاطر ، الجزائري قد قبل مسؤولية السلطة اإلدارية بدون خطأ 

                                                           
بدون خطأ ،توجه جديد نحو إقرار مسؤولية المرافق الطبية العامة ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني، عميري فريدة ، المسؤولية   21

 1.جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ، الصفحة 

لعلوم بن معروف فوضيل ، مسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ مجلة القانون والعلوم السياسية ، العدد السابع ،كلية الحقوق وا  22

 411السياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ،الجزائر ، الصفحة 

23 "Les personnes victimes d’erreur médicale, mais aussi leurs proches, peuvent être 

indemnisés sous certaines conditions. Attention toutefois, toute erreur médicale 

n’engage pas nécessairement la responsabilité du professionnel de santé. Une 

expertise doit être menée afin de déterminer si l’erreur du médecin constitue ou non 

une faute médicale. Il est donc important de comprendre le dispositif qui s’applique 

dans ce cas "  Par Patrick Lingibé     https://www.village-justice.com/articles/erreur-

medicale,29911.html    05:36على الساعة  91/60/0606تم اإلطالع يوم  

 
 4.عميري فريدة، مرجع سابق ، الصفحة  24

https://www.village-justice.com/articles/erreur-medicale,29911.html
https://www.village-justice.com/articles/erreur-medicale,29911.html
https://www.village-justice.com/articles/erreur-medicale,29911.html
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ما جاء من القضاء الفرنسي لتحديد شروط تلك ك التعاون العرضي متبعا في ذل

المسؤولية 
25

. 

 شريع المغربي تالمسؤولية بدون خطأ في الثانيا : 
 

المغربييي لييم يسييتطع إعطيياء تعريييف لهييذه  المشييرعأن إلييى تجييدر اإلشييارة 

لتحديييد ميييادين  و تركهييا للفقييه  لتوضيييح الغمييوض الييدائر حولهييا إذ ، المسييؤولية

 العميومي وضع المشرع المغربي عدة حاالت يمكين تحمييل المرفيق وقد ، تطبيقها

ه ذفكييرة الخطييأ كأسيياس لتحمييل هيي االعتبييارالمسييؤولية دونمييا األخييذ بعييين  لهييذه

  من خالل النظر في الجانب التشريعي  والقضائي . ،  المسؤولية

 الجانب التشريعي  –أ 

وباعتميياده علييى مبييدأ المسييؤولية بييدون خطييأ كفكييرة المغربييي إن المشييرع 

ونظييرا لتنييوع الجوانييب التشييريعية للمسييؤولية واختالفهييا عيين ، أساسييية لتحملهييا 

   عليى سيبيل المثيال ال الحصير   غيرها ، فمين الواجيب علينيا تبييان بعيض الحياالت

التي تجعيل  اإلدارة مسيؤولة فيي هيذا الشيأن كاألضيرار المترتبية عين الكيوارث  و

 .الطبيعية  

 األضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية  –

إن تعامييل اإلدارة مييع األفييراد يرمييي إلييى تنظيييم نشيياطات الفييرد لترقييى إلييى 

ير شيؤونها إليى يت اإلداريية فيي تسيالسلطاتالئمها مع الصالح العام ، حيث تهدف 

عليى مسيتوى التصيرفات  سيواءالنشياطات  ضالحد مين المخياطر الناجمية عين بعي

قد  ظواهر أم على مستوىالفردية كالصحة والسالمة أو الهدوء  واألمن العامين ، 

التيي تصيبح  و، بمختلف صورها  كالكوارث الطبيعية، تتعدى تدخل اإلنسان فيها 

                                                           
بن عبد هللا عادل ، المسؤولية اإلدارية للمرافق االستشفائية )شروط الفعل المولد للضرر( ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم   25

في الحقوق تخصص قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق ، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر ، الصفحة 

2.. 



COVID 19نموذجا فيروس كورونا  -مسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ     
 

 

 8  

 

بشيكل مباشير ة مسيؤولةمعها الدولي
26

إيقياف أو عيدم مقيدرتها رغيم عيدم تيدخلها ،  

و ، والتييي قييد يفقييد معهييا المرفييق العمييومي األميين  أو الحييد منهييا ه الكييوارثذهيي

المرفيق  – وبالتيالي الوصيول للهيدف الملقيى عليى عاتقيهالسيطرة عليى الموقيف ، 

 للمتضررين رغم أن الدولة لم ترتكب الخطيأ  امما يستدعي معه تعويض -العمومي

عمدا 
27

التحجج بمناسبة الخطر فقيط بيل ، والتي لم يصبح معها وال بشكل مباشر  

أصبح جبر الضرر أمرا مفروغا منه بوجود أو عيدم وجيود الخطيأ ، وعليى سيبيل 

وأحيداث الطيائرة  0230يولييوز  00أحداث الصخيرات بتياريخ المثال ال الحصر 

 0239غشت  01في 
28

. 

إال أنييه و ألول  ، لقضييايا بييالرفضه اذوحيييث إن القضيياء كييان يقابييل مثييل هيي

األضيرار الناجمية المحكمة اإلدارية بفاس عين مسيؤولية الدولية عين  اعترفتمرة 

وبالتيالي تكيون قيد أسسيت لبدايية ، تجمعيات  وأعميال الشيغب  و جراء تظياهرات 

علييى المسييؤولية بييدون خطييأ  مترتبيية علييى الدوليية بنيياء لمسييؤوليةجديييدة 
29

والتييي  

دارييية بييالمجلس األعلييى صييادر عيين الغرفيية اإلكييذلك متضييمنة فييي قييرار  تجيياء

ميين قييانون  32علييى الفصييل  علييى مسييؤولية الدوليية بنيياء)محكميية اليينقض حاليييا( 

والعقيييود  االلتزاميييات
30

 ييييزودوناليييذين حيييول مسيييؤولية مركيييز تحييياقن اليييدم ،  

                                                           
بشأن التعويض الذي تمنحه الدولة  2.22شتنبر  21يتعلق بإلغاء الظهير الصادر في  242-66بة قانون رقم مرسوم ملكي بمثا   26

الجريدة الرسمية   2.26دجنبر  22و  2.22عن األضرار الناجمة عن اإلخالل بالنظام العام زالزاقعة في الفترة ما بين فاتح يونيو 

 12.1الصفحة  1.46بسنة 

اإلداري المغربي ، سلسلة دراسات وأبحاث في اإلدارة والقانون ، العدد الثالث ، الطبعة الثانية ، المطبعة  حسن صحيب ، القضاء  27

 21، الصفحة  .112والوراقة الوطنية ، مراكش،

ويتعلق  262، صفحة  2.24الجريدة الرسمية لسنة  212-22-2و ظهير رقم  2.24يناير  1بتاريخ  211-22-2ظهير رقم  28

" والثاني يتعلق 2.21غشت  26و  2.22يوليوز  21ا "بالنظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث األول منه

 ".2.21غشت  26و  2.22يوليوز  21"بالنظام الخاص بمنح معاشات لذوي حقوق المأجورين من ضحايا حوادث 

 61حسن صحيب ، مرجع سابق ، الصفحة  29

الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن زامات والعقود "من قانون االلت .2 الفصل   30

 "األخطاء المصلحية لمستخدميها.
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المستشييفيات والمصييحات الخاصيية بالييدم والتييي كانييت مصييابة بالتسييمم 
31

ال  حيييث 

 معه الدفع بعدم قيام المسؤولية . يمكن

 الجانب القضائي  –ب 

أصبح يعرف نوعا من التطور في التوسيع من رقعة إن القضاء اإلداري 

إلى المسؤولية بدون المسؤولية المبنية على السبب والخطأ والعالقة السببية 

خطأ
32

وبالتالي ، دون افتراض أي  خطأ ، و محاولة تحميل المرفق المسؤولية  

مسؤولية الدولة على  ، ، وكمثال على ذلك تعويض المتضرر من نشاط اإلدارة

باإلضافة إلى  فق الطبي في استعماله بعض األدوات الطبية والجراحيةالمر

مسؤولية الدولة على تفشي األوبئة واألمراض المتنقلة
33

 . 

 األدوات الطبية والجراحية  الوصفات و األضرار الناتجة عن استعمال –

إنه وبالرجوع إلى العمل القضائي المغربي نجده اعتمد مبدأ الخطر والذي 

  اط في قضية السيد ـه استئنافية الربـذي أصدرتـخالل الحكم ال يتبين من

Pasquis ،  حيث جاء في القرار " إذا كان هناك خطر جسيم في تقديم عالج ولو

الخطر بل  المريض وحده هذاصرفة وجب أن ال يتحمل لم تكن له صبغة جدية 

                                                           
 74غير منشور مأخوذ من كتاب خالد عالمي ،مرجع سابق ، الصفحة   7/2/16..2بتاريخ  162قرار الغرفة اإلدارية عدد   31

 212خالد عالمي ، مرجع سابق ، الصفحة   32

 .2401بتنفيذ القانون إطار رقم  (1122يوليو  1) 2421من رجب  .1صادر في   2022072 ظهير شريف رقممن  2المادة  33

  المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العالجات

 ..246، ص (1122يوليو  12) 2421شعبان  .2بتاريخ  2.61جريدة الرسمية عدد ال

تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة على الصعيد الدولي، وال سيما لتحديد االستراتيجيات المتعلقة بما " 

 يلي:

 االحتياطية التي يتعين نهجها للوقاية منها؛ إعالم الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالصحة، والسلوكات والتدابير  

 ج إلى الخدمات الصحية المالئمة المتوفرة؛الحماية الصحية والولو  

 احترام الشخص وسالمة جسده وحفظ كرامته وخصوصيته؛

 احترام حق المريض في المعلومة المتعلقة بمرضه؛

لمكافحة كل أشكال التمييز أو  األعمال التي يتعين القيام بها، بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي، - 

 "وصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية.ال
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صادر عن إلى قرار  ضافةإلاب، مع المرفق الذي طبقه تطبيقا غير مالئم " يتقاسمه

من  32تكز على الفصل اروالذي  0232يوليوز  91المجلس األعلى بتاريخ 

 قانون االلتزامات والعقود
34

حالتين مسؤولية الدولة من خالل  على  أقر ، حيث

أولهما إذا نتج الضرر مباشرة عن التسيير اإلداري لمصالحها ومرافقها "اثنتين 

أخطاء مصلحية ارتكبها مستخدموها"ذا نشأ الضرر نتيجة إ،وثانيهما 
35

وهو  . 

على المرفق العام في إطار لقضاء الفرنسي الذي يشترط عكس ما جاء في ا

إمكانية تعويض ، وقد جاء في التشريع الجزائري  التعويض على توفر الخطأ

المناعة بفعل نقل الدم الملوث وذلك بموجب مرسوم رقم  انالمصابين بفيروس فقد

 62/26/2996بتاريخ  92 -183
36

معه االجتهاد القضائي  يتأرجحوالذي  ،

بدون خطأ المغربي ما بين اعتبار هذا النوع من المسؤولية تارة ضمن المسؤولية 

 .  وتارة بوجود الخطأ

فيي الربياط  اإلدارييةالمحكمية  اتجهيتوخالفا لما جاء في القيرار أعياله فقيد 

علييى تحميييل  23/22فييي الملييف رقييم  921عييدد  9009/07/03فييي حكييم بتيياريخ 

عنصر الضرر ، المرفق العمومي الطبي المسؤولية على أساس موضوعي قوامه 

مصرحة أنه " أمام تأكيد الخبير لوجيود العالقية السيببية الميذكورة ، فيإن المحكمية 

لف وتتمثيييل فيييي إهماليييه بيييالمبيييأن مسيييؤولية المرفيييق الطبيييي تظيييل ثابتييية اعتبيييرت 

لمطالبييية بيييالتعويض عييين تليييك وتقصييييره ... فيييإن هيييذا األخيييير يبقيييى محقيييا فيييي ا

ي جيياء فيييه " حيييث إن حكييم المحكميية اإلدارييية بمكنيياس الييذ وكييذلك "األضييرار

اسيييتعمال دواء الكيييورتيزون لميييدة طويلييية و فيييي فتيييرات متقطعييية وبيييدون اتخييياذ 

                                                           
34

 (1913أغسطس  11) 1331رمضان  9ظهير  االلتزامات والعقود قانون  

حمو ضد الدولة المغربية ،  منشور كتاب القضاء اإلداري المغربي ، سلسلة  الزويند .16/22/2.2بتاريخ  246قرار عدد   35

 .2دراسات وأبحاث في اإلدارة والقانون ، مرجع سابق ، الصفحة 

أقدم المحاميان الجزائريان عبد   COVID 19، كما أنه وبتفشي وباء كورونا بمعظم دول العالم وتخوفا من دخول فايروس   36

، ضد وزارة الداخلية، إللزامها 1111مارس  22يوم األحد  مجلس الدولة بوقوزة على رفع دعوى أمام الرحمن صالح، ومحمد

العديد استنادها إلى   المالعب، تحسبا النتشار فيروس الكوروناغلق  التجمعات ومنع  غالق الحدود و دور الترفيه وبإصدار أمر بإ

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  21المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر وعلى رأسها مقتضيات المادة من 

 12حق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، والمادة  واالجتماعية والثقافية التي تنص على"

من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان التي تنص على "حق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته، 

  24:14على الساعة  21/12/1111تم اإلطالع يوم  agenda.com-www.legal "خاصة على مستوى العناية الطبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://www.legal-agenda.com/
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صر األطباء المعالجين و عيدم انتبياههم ، االحتياطات الالزمة ، إنما يعكس عدم تب

 حيث إن عنصير الخطيأ ثابيتو لمستخدمي وزارة الصحة . يشكل خطأ مرفقيبما 

."ج عمن وصف دواء معين بكمية كبييرةفي نازلة الحال وهو خطأ مصلحي نات
37

 

الييذي يحيلنييا إلييى طييرح سييؤال حييول مسييؤولية المرفييق الطبييي عيين هييو الشيييء و

 COVID 19فييروس كورونيا في عالج  الدوائي المستخدمفات البروتوكول مضاع

ير منظمية الصيحة تحيذمين رغم بيال، بالمغرب رغم المجهودات المبذولة للحد منه 

العالميييييية
38

 هيدروكسيييييي كليييييوروكينالكليييييوروكين و دواء مييييين اسيييييتعمال دواء  

Hydroxychloroquine
 39

تبعهييا ، والتييي  الموصيوف بييالبروتوكول المغربييي 

والتييي تنييدرج ضييمن مشييروع مباشييرة إعييالن المنظميية األوروبييية إيقيياف تجاربهييا 
40

Discovery تشييفيات مسبنيياء عليييه تييم منيع اسييتخدام الييدواء فييي ال ، فيي فرنسييا

الفرنسيييية 
41

اإلحصيييائيات الرسيييمية اإليجابيييية المسيييجلة مييين طيييرف وزارة رغيييم  

الصحة المغربية 
42

 ؟

ولعيييل تقريييير هيييذا النيييوع مييين المسيييؤولية هيييو إعطييياء ضيييمانة للمرضيييى 

أ طيالعالجيات التيي ال يمكين إرجاعهيا لوجيود خ اسيتعمالالمتضررين من مخياطر 

                                                           
 غير منشور  12-4.-21 رقم ملف 2..2-2-12 بتاريخ 21-2.-7 عدد بمكناس االدارية المحكمة حكم  37

38 https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19  تم االطالع يوم  

11:12على الساعة  2/12/1111  

ي رأيها و موقفها من التجارب السريرية باستعمال الدواء المعتمد من طرف المغرب لقد تراجعة منظمة الصحة العالمية النظر ف

  إال أن مضاعفات الدواء ال تعرف في الوقت الراهن رغم صدور منشور لوزارة الصحة المغربية وبالتالي سمحت باعادة استعماله 

                                                                                                                )أنظر الملحق (                        على كون الدواء آمن .  

و أسماء أخرى  Quensylو  Dolquineو   Plaquenilوالذي يباع تحت اسم العالمة التجارية  (HCQ)هيدروكسي كلوروكين  39

، هو دواء يستخدم للوقاية والعالج من أنواع معينة من المالريا ، يتم استخدامه على وجه التحديد للمالريا الحساسة للكروروكين ، 

وتشمل االستخدامات األخرى عالج التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية والبرفيرية الجلدية اآلجلة ، ويؤخذ عن طريق 

 . COVID 19، كما يتم استخدامه كعالج تجريبي لمرض فيروس كورونا الفم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A

_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86  

 22:12على الساعة  12/12/1111تم اإلطالع يوم 

40
 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31180-6.pdf بعد المجلة لقد تم سحبه الدراسة من  

 إعادة النظر والتخلي عن كون الدواء يسبب الموت المفاجئ .                                                                       
41

 قرارها الذي يوقف اجراء تجارب سريرية باستعمال دواء الكلوروكين  وجب التذكير بأن منظمة الصحة العالمية تراجعة عن  
42

 http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx 

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31180-6.pdf
http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx
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طبي
43

تتحميل فييه حيث  ، والتي تجد سندها في المادة الثامنة من القانون اإلداري 

اإلدارة التعويض عن أضرارها التي تكون بسبب أعمالها ونشاطاتها
44

 . 
 

 أخط المسؤولية الطبية بدونالقيود الواردة على إمكانية إعمال مبدأ : الفقرة الثانية 

  

كمفهيوم غيير عيادي يرتكيز علييه  المسؤولية بدون خطأمبدأ على إن إعمال 

 ، البيد مين تواجيد قييودإلنصاف مين ال يقيدر عليى إيجياد دلييل إثبيات يعتميد علييه 

 )أوال( أو الموضوعية )ثانيا( القيود الشكلية ، إن على مستوىتحده

 القيود الشكلية أوال : 

يمكين إتباعيه مين طيرف القضياء اإلداري  نموذجتتمثل في  القيود الشكلية و

مسيؤولية المرفيق  عين  يمكنهم من تحديد تعويض يناسب المخاطر المترتبية الذي 

تتطليب حييث وبتنيوع الحياالت التيي ، ه وهيو الغائيب فيي حالتنيا هيذالعام الطبيي ، 

حالية تتغيير حسيب  ، عيينتسيبب بخطيأ مالذي  التعويض بفعل عمل المرفق الطبي

الناتج عن هذا المرفيق إثبات الخطأ
45

، باإلضيافة اليى كيون مصيطلح المخياطر 
46

 

يبقييى ضيييقا ال يسييعف القضيياء فهييم واسييتيعاب فكييرة الخطيير المحييدث ميين طييرف 

ربيييي يقتيييبس فيييي وهنيييا تجيييدر اإلشيييارة إليييى كيييون القضييياء المغ، المرفيييق الطبيييي 

 اجتهاداتيييه مييين قضيييايا إداريييية
47

وهيييو مرفيييق بعييييدة عييين نشييياط المرفيييق الطبيييي  
                                                           

القضائي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، القانون الخاص ، كلية  صفية سنوسي ، الخطأ الطبي في التشريع واإلجتهاد  43

  27الحقوق والعلوم اإلقتصادية ،جامعة قاصدي مرياح ، ورقلة ، الجزائر ، الصفحة 

 المحدث بموجبه محاكم إدارية  420.1القانون رقم   44

 أشخاص القانون العام ...""...دعاوي التعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشاطات  7المادة 

  2.خالد عالمي ، مرجع سابق، الصفحة  45

46
قبه لقد أقر الفقه و القضاء المسؤولية بدون خطأ عن طريق نظرية المخاطر والتي يقصد بها أنه كل من أنشأ نفعا ينتفع به عليه أن يتحمل عوا  

اجمة عنه والتي تزداد مع مرور الزمن بازدياد نشاط المرفق العام وبذلك كان وتبعاته وهو  المحدد لتبرير تحمل اإلدارة التعويض عن األضرار الن
 لزاما على الدولة تأمين هذه المخاطر عبر تعويض المتضررين من نشاطها حتى لو لم ترتكب أي خطأ .

 077، الصفحة  4022 ، دار النهضة العربية ، مسؤولية الدوله عن أعمال سلطاتها : قضاء التعويض ،جورجى شفيق سارى

 

القرار الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط والذي يهم عدم قيام مرفق األمن والوقاية المدنية بالمهام المنوطة بهما ، يوجب  47 

 مساءلتهما  عن األضرار التي نتجت عن األحداث مصدر الضرر  

 رية بالرباط .محكمة االستئناف اإلدا 2171/2116/1124ملف رقم  1122/11/27الصادر بتاريخ  .21قرار عدد 

https://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%89+%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%89+%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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القضييائي الفرنسييي الييذي وضييع  االجتهيياداجتميياعي بامتييياز ، والييذي يييأتي عكييس 

قواعد مضبوطة تراعي خصوصية المرفق العام الطبي 
48 

حيياالت المسييؤولية بييدون خطييأ إن التشييريع المغربييي يصييعب عليييه تحديييد  

فييرص عليييه وتقليييص  التضيييقعييدم تقييييد سييلطة القاضييي وميين تييم رغبتييا منييه 

 لفائدة المرتفقين الطبيين . التعويض 

 القيود الموضوعيةثانيا : 

 والعقود على كون الدولة االلتزاماتمن قانون  32لقد نصت المادة 

و أخطاء مستخدميهامسؤولة عن أخطائها  ومختلف اإلدارات التابعة لها 
49

والتي  

 والتي تعتبر هي القاعدة رجعنا للمسؤولية اإلدارية المرتكزة على الخطأ  إذا ما

بية فإن المسؤولية الطبية بدون خطأ تعتمد على الضرر والعالقة السب، األساس 

من القانون السالف  32فبالرجوع إلى الفصل ،  فقط لترتيب التعويض للمرتفق

من تتحمل مسؤوليتهم على الخطأ، قد حدد الرجوع على الدولة أو  هالذكر نجد أن

 عليهوهنا ولترتيب التعويض على اساس المسؤولية الطبية بدون خطأ يتوجب 

                                                           
48 Article R312-14 du Code de justice administrative 

Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un 

contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les 

organismes privés gérant un service public relèvent : 

1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire 

l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce 

tribunal ; 

2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à 

un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la 

compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait 

générateur du dommage s'est produit ; 

3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort 

duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou 

du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il 

est une personne morale. 

انون اإللتزامات والعقود " الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها و عن من ق .2الفصل   49

 األخطاء المصلحية لمستخدميها ."

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9FE96480103EBD76FBEFA6113E8AA868.tplgfr27s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20191106
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الخروج عن القاعدة األساسية والمتمثلة في الخطأ
50

والضرر والعالقة السببية  

 .والضرر  إلى وجود االستثناء وهو تواجد ركنين فقط وهما العالقة السببية

4051-20ى القانون رقم الوبالرجوع إلى  
المحدث للمحاكم اإلدارية من  

تختص المحاكم اإلدارية، مع  والتي جاء في فقرتها األولى "خالل مادته الثامنة 

ابتدائيا في طلبات إلغاء بالبت  ، من هذا القانون00و  2مراعاة أحكام المادتين 

قرارات السلطات اإلدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود 

اإلدارية ودعاوي التعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص 

شرط الخطأ في إمكانية ه المادة لم تتطرق الى نها في هذإحيث  ،..."القانون العام 

على األضرار المرتكبة من األعمال  مقتصرةبل جاءت ، ض رفع دعاوى التعوي

المحدودية لكي ال يتم ترك باب إلى  باإلضافةوأنشطة أشخاص القانون العام ، 

التعويض و الرجوع على الدولة في جميع تصرفاتها 
52

والتي أكدها االجتهاد  ،

لكي تضل محدودة وغير  ،القضائي من خالل الحد من التوسع في فكرة المخاطر

.مطلقة 
53

 
 

 

                                                           
تعريف الخطأ يختلف بحسب فلسفة القانون المعتمد فبالنسبة للدول الجرمانية فإن الخطأ يعتبر قرين العمل غير المشروع في حين   50

نسبة للتشريعات الالتينية وفي مقدمتها القانون الفرنسي  ، ليس من الضروري أن يكون الخطأ مخالفا للقانون ، أي أن يكون فإنه بال

مخالفا لنص القانون ، وفي هذا يختلف عن الخطأ الجنائي المحكوم بقاعدة الشرعية ، أي قاعدة ال جريمة وال عقاب إال بنص . و 

 laهو ما جاء به تعريف  بالنيول الذي اعتبره أنه هو عبارة عن "اإلخالل بالتزام سابق   باختصار فإن أهم تعريف للخطأ

violation d’une obligation préexistante  " 

مأخوذ من كتاب عبد الرحمان الشرقاوي ، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة لاللتزام ، الطبعة الثالثة ، منقحة ومزيدة ، 

 44، الصفحة  1127لمعارف الجديدة ، الرباط ، مطبعة ا

 المحدث بموجبه محاكم إدارية 420.1القانون رقم  51

  . 1267( ص  2..2نوفمبر  2)  2424جنادى األولى  27بتاريخ  4112الجريدة الرسمية عدد 

 2.خالد عالمي ، مرجع سابق، الصفحة  52

منشور كتاب القضاء اإلداري المغربي ، سلسلة  22/14/1122بتاريخ  126/1قرار الغرفة اإلدارية لمحكمة النقض عدد   53

 50دراسات وأبحاث في اإلدارة والقانون ، مرجع سابق ، الصفحة 
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 المسؤولية بدون خطأ على المسؤولية الطبية: أثر مبدأ المطلب الثاني 

المسؤولية بيدون خطيأ ، إن المشرع المغربي ومن خالل عمله القضائي أقر  

تقديرا منيه لمبيدأ المسياواة نظرا لما لها من دعم وقوة في إثبات ما يصعب إثباته ، 

الطبيي )الفقيرة األوليى( وإلعفياء الميرتفقين مين اإلثبيات فيي الحياالت أمام المرفيق 

 .التي يتعذر معها إيجاد الدليل )الفقرة الثانية(

 اطنين أمام المرفق الطبي مساواة الموالفقرة األولى : 

 

يعتبر المرفق العام الطبي ذليك المكيان اليذي يلجيه كيل الميواطنين عليى قيدم  

 المسيياواة دونمييا تفرقيية بييينهم
54

ميين إعييالن حقييوق  07المييادة  جيياءت بييه، والييذي 

اإلنسييييان والمييييواطن 
55

الرسييييوم  ن جميعييييا أميييياماطنين متسيييياوو، وبمييييا أن المييييو

فهييم إذن ال  ،كة المفروضيية عليييهم ميين قبييل الدوليية األعبيياء المشييتر والضييرائب و

.محالة لهم الحق في التعويض عند حصول الضرر
56

 

المرفق الطبيي وميع ميا يتمتيع بيه مين خصوصيية فيي مجياالت وبالتالي فإن  

متعييددة إن علييى مسييتوى تقديمييه للخدميية الطبييية أو علييى مسييتوى اسييتعماله آالت 

 ،بشيكل نهيائي يفرض عليه تجنب الخطأوأجهزة ووسائل للقيام بهذه الخدمة بشكل 

 ن يييؤدي إلييى عواقييبالبشييرية والتييي يمكيين للخطييأ فيهييا أ لمييدى ارتباطهييا بالييذات

وهيي ذات نطياق  نوع مين التعيويض ،ال محالة يترتب  وقوعها  والتي معوخيمة 
                                                           

من البديهي أن يلجئ المرتفق إلى المرفق الطبي بصفة شخصية رغم تفشي وباء كورونا ، عكس باقي المصالح الغدارية التي   54

 22بتاريخ  12/1111يمكن أن يتم الولوج إليها عن بعد ، الشيء الذي أقره منشور وزير االقتصاد والمالية و إصالح الغدارة رقم 

د بإدارات الدولة وهو الشيء الذي اليتطابق وعمل األطباء الذين البد لهم من االحتكاك المباشر في شأن العمل عن بع 1111أبريل 

 مع المرتفقين للمرفق الطبي .

من اجل اداء دور الهيئة الحاكمة وما تحتاج إليه من نفقات إلدارة الشؤون فيتم : " من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 22 المادة  55 

اإلعالن الذي  ".مية من جميع الوطنيين. أما مقدار هذه الضريبة فيجب أن يكون مناسبًا لحالة الذين يدفعونهااستقطاع ضريبة عمو

ف فيها الحقوق .227آب/أغسطس  16أصدرته الجمعية الوطنية في  . يعتبر اإلعالن من وثائق الثورة الفرنسية األساسية وُتعرَّ

 .الفردية والجماعية لألمة

اإلعالن متأّثر من فكر التنوير ونظريات العقد االجتماعي والحقوق الطبيعية التي قال بها مفكرون أمثال جان جاك روسو، جون 

لوك، فولتير، مونتيسكيو، وهو يشكل الخطوة األولى لصياغة الدستور. رغم أن اإلعالن حّدد حقوق البشر دون استثناء )وليس حقوق 

 .إال أّنه لم يحدد مكانة النساء أو العبودية بشكل واضح المواطنين الفرنسيين فقط(

 4.خالد عالمي ، مرجع سابق، الصفحة  56
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بأضرار غير عادية وخاصة  الرتباطهاضيق  
57

ومبدأ المساواة جاء لكيي ييوازن  

وال لجيينس علييى  ،وال تفضيييل لشييخص علييى آخييربييين كييل المييرتفقين دون تمييييز 

والتييي جيياءت واضييحة فييي الدسييتور المغربييي ،آخيير
58

0259فييي الفصييل  
بحيييث  

 تمتع الرجل والمرأة، عليى قيدم المسياواة، بيالحقوق والحرييات المدنييةنصت على 

وغيرهيا مين الحقيوق التيي  واالجتماعيية والثقافيية والبيئيية والسياسية واالقتصيادية

حددها الدستور 
60

. 

                                                           
بن عبد هللا عادل، المسؤولية اإلدارية للمرافق االستشفائية ) شروط الفعل المولد للضرر(،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه   57

العلوم السياسية، قسم الحقوق ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزاءر ، العلوم في الحقوق تخصص قانون عام ، كلية الحقوق و

 2.2، الصفحة  1122-1121

 . ( بتنفيذ نص الدستور9000يوليو  92) 0479من شعبان  93صادر في  0100120ظهير شريف رقم   58

 .7100، ص (9000 يوليو 70) 0479شعبان  93مكرر بتاريخ  2214الجريدة الرسمية عدد 
واالجتماعية والثقافية  والسياسية واالقتصادية يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية:" .2الفصل   59

في االتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها  الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى، وكذا والبيئية، الواردة في هذا

 وثوابت المملكة وقوانينها. أحكام الدستور طاقالمغرب، وكل ذلك في ن

 تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

 "حدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.تُ و

 من الدستور المغربي   22 الفصل 60

المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات  ل الوسائلتعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة ك"

 الحق في: والمواطنين، على قدم المساواة، من

 العالج والعناية الصحية؛ -

 المنظم من لدن الدولة؛ الحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو -

 ؛الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة -

 لى التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛التنشئة ع -

 التكوين المهني واالستفادة من التربية البدنية والفنية؛ -

 الالئق؛ السكن -

 في التشغيل الذاتي؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو -

 ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛ -

 على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ الحصول -

 "التنمية المستدامة. -
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المغربييي ليكييرس مبييدأ المسيياواة أمييام المرفييق القضييائي لقييد جيياء االجتهيياد  

خالل قرار صادر عن محكمية االسيتئناف بالربياط سينة  الطبي ، والذي اتضح من

إن أساس مسؤولية الدولة هيي مسياواة األشيخاص أميام المرافيق جاء فيه :" 0240

ان مبدأ المساواة أمام االعباء العامة هو األسياس   VALINE، ويرى فالين العامة "

بيعييا أميرا ط يعتبير قيد واليذي إذا تحقيق معيه ضيرر الوحيد للمسيؤولية دون خطيأ 

 ، إلعادة التوازن المختل حييث اللكنه يستوجب معه التعويض من الخزينة العامة 

.في المرفق الطبيمقابلة المنافع واالعباء ب المصلحة العامةقياس يجب 
61

 

 عفاء المرتفقين من اإلثباتإالفقرة الثانية : 
 

ليعطيي مزييدا مين الحقيوق للمتضيرر ،  بيدون خطيأ لقد جاء مبدأ المسيؤولية 

بخصوصيه أميرا معقيدا بيل و تعتبير مسيألة اإلثبيات  ،الطبيي  من المرفق العمومي

مسييتحيال فييي بعييض الحيياالت
62

، وهنييا يكفييي تواجييد عالقيية سييببية بييين مييا قييام بييه  

ألنيه نسيبيا ، دونميا تحدييد للخطيأ المرفق الطبي العام والضرر الواقع للمتضيرر ، 

وميين هنييا  واخييتالف البيئييات ،لكونييه يتغييير بتغييير األزمييان ؤول الييى الييزوال يييقييد 

 Common Law) ) فاليدول التيي تعتميد عليى القيانون األنجلوسكسيوني األساسيي

الخطييأ عبييارة مسييؤولية تقييوم علييى النصيييب علييى تطلييق علييى المسييؤولية القائميية 

Loterie La  المتسيبب فيي ألن المتضرر قيد تتحقيق ليه القيدرة عليى اثبيات الخطيأ

                                                           
كريم خميس خصباك ،المسؤولية االدارية دون خطأ،مقال منشو بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، جامعة الدول   61

 2العربية، مجلس وزراء العدل العرب ،الصفحة 

https://carjj.org/sites/default/files/events/lmswwly_ldry_dwn_kht_-_wrq_ml_lrq.docx  

 12:21على الساعة  .14/22/112لقد تم االطالع علية يوم 

 

صل العام في هذه المسؤولية فإن المتضرر وهو يطالب بتعويض الضرر الذي أصابه من نشاط شخص آخر "ومن هنا ووفقا لأل  62

يقع عليه عبء إثبات خطأ وقع من الشخص المطالب  بتعويض الضرر ما لم يكن المشرع قد أقام قرينة قانونية على هذا الخطأ 

 فيعفى المضرور من عبئ اإلثبات" .

 1122طأ في المسؤولية المدنية الطبية ، الطبعة األولى ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، مصر ، أنور يوسف حسين ، ركن الخ

  2، الصفحة 

https://carjj.org/sites/default/files/events/lmswwly_ldry_dwn_kht_-_wrq_ml_lrq.docx
https://carjj.org/sites/default/files/events/lmswwly_ldry_dwn_kht_-_wrq_ml_lrq.docx
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 التعيويض فيضييع خفق فيي إثبيات خطئيه وقد ي ،كسب التعويض  وبالتاليالضرر 

ميين بييين يديييه
63

المسييؤولية ،وهنييا يطييرح التسيياؤل عيين صييعوبة اإلثبييات فييي حاليية 

 القائمة على الخطأ ، فما بالك في حالة عدم وجود الخطأ كأساس للمسؤولية ؟

محكمية االسيتئناف  تعتميداحييث وقد كرس القضاء الفرنسي هاته النظرية  

 قضيية  حين االطالع عليى مليف حينما أكدت، عفاء المرتفقين من االثبات إنظرية 

ليم للعيالج ، حيين استعمال تقنية جديدة ب  بخصوص مسؤولية المرفق الطبي  العام

أن تنشيأ مخياطر خاصية والتي يمكن معها معرفة آثارها بالكامل بعد ،  تتمكن من 

تالي تؤدي الب ملحة ، و والتي ال تفرضها ضرورةللمرضى الذين يخضعون لها ، 

، ي الطبييي العييام حتييى فييي غييياب الخطييأالييى انعقيياد مسييؤولية المرفييق االستشييفائ

نتفاء التي قضت فيه با حكمة االبتدائيةوذهبت عكس التوجه المأخوذ من طرف الم

      المسييؤولية علييى أسيياس الخطييأ الجسيييم الواجييب اإلثبييات فييي ميييدان العمييل الطبييي

الحقوق ألصحابها وبالتيالي  أعطت كن محكمة االستئناف في الدعوى، ل يالمنتفو 

بدون خطأ وبدون ثقل اإلثبات .وجود المسؤولية أقرت ب
64

 

بعييدا عين  لقد جاء االجتهاد القضائي المغربي مرسخا مبدأ مسؤولية االدارة 

 ثبات خطيأ اإلدارةمنها للمتضرر من إ  إعفاء المرفق الطبي وفي مجاالت مختلفة 

"يكفييي  03-00-0233بتيياريخ  421عييدد  بحيييث جيياء فييي قييرار للمجلييس األعلييى

والعقيود إثبيات  من قانون االلتزاميات 32لقيام مسؤولية الدولة المبنية على الفصل 

العالقة السببية دونما حاجة إلثبات الخطأ ".
65

وفي قرار آخر فيي المليف االداري  

 لة عن األضرار الناجمة عن والذي جاء فيه "تخضع مسؤولية الدو 24400عدد 

ميين قييانون االلتزامييات والعقييود  32األشييياء الخطييرة لمقتضيييات الفصييل اسييتعمال 

وتكون مسؤوليتها في هذه الحالة قائمة ولو لم ينسب إليها أي خطأ . "
66

 
                                                           

 242قوادري مختار، مرجع سابق ،الصفحة   63

 122بن عبد هللا ، مرجع سابق ، صفحة   64

  2.خالد عالمي ، مرجع سابق ، الصفحة   65

  22-22-2.27بتاريخ  426لقد نشر محتوى القرار وأشار في المتن الى رقم القرار عدد 

 "الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن األخطاء المصلحية لمستخدميها.".2الفصل  66
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يكييون هدفييه والييذي  ، إن المرتفييق المسييتفيد ميين المرفييق الطبيييوبالتييالي فيي 

كزييارة ميريض آخير أو تأديية ، قد تكون بعيدة عن العالج  األساسي قضاء حاجة 

والتيي تعيد ضيرورية ، كاألعمال الموازية لعمل المرفيق واجب تجاه المرفق نفسه 

تلبيية منيه  ، المرفق االستشفائي العام في أداء وظائفه عليى أحسين شيكل اررستمال

يحيدث معيه خطيأ لمتطلبات المواطنين والمواطنات اليومية ، إال أنيه وكميا قلنيا قيد 

ومعييه يمكيين ، مولييوده حييديث الييوالدة  يييهلرؤكتواجييد األب ، ب معييه االثبييات يجيي

قيد تسيبب ميثال ، والتيي  COVID 19 كفيايروس كورونيا االصابة بعدوى مرضية 

فيميا  لمرفيق الطبييالمرتفيق لمين طيرف   أضرار يصعب معها إثبات الخطيأمعها 

تعيدى مسيألة اإلصيابة لتصيل توقيد  ،إذا أصيب داخل المرفق  الصحي أو خارجه 

 بعيده ميامرحلية العيالج و
67

يمكين سيرد كيل األمثلية التيي يلعيب فيهييا  ال كميا أنيه، ا

لما له من صالحيات في تكييف كيل قضيية ، في تحديد معالمها كبيرا القضاء دور 

وهيو الوحييد اليذي يمكنيه على حدى حسيب الظيروف والمالبسيات المحيطية بهيا ، 

أو عليييى أسييياس  أسييياس الخطيييأ  عليييى المسيييؤولية م الطبييييتحمييييل المرفيييق العيييا

 الختييارأسيباب توجهيه  فييه ، واليذي يكيون مرتبطيا بتعلييل يبيين القاضييالمخاطر

  . على آخر أمبد

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
67

http://www.covidmaroc.ma/Documents/COM/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%B5%D8%AD%D9
%81%D9%8A%2028.pdf والذي تم اعتماده من طرف وزارة الصحة بعد دراسة حول البروتوكول العالجي كونه آمن  بالغ لوزارة الصحة

  تهابات التنفسية الحادة والشديدة.                                  اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية من انتشار األنفلونزا واالل وقرار من
 

http://www.covidmaroc.ma/Documents/COM/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%2028.pdf
http://www.covidmaroc.ma/Documents/COM/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%2028.pdf
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 خاتمة

بييدون خطييأ أو بغييير قصييد ختامييا لمييا سييبق ، يمكننييا القييول بييأن مبييدأ المسييؤولية 

لمييدى الحماييية التييي  ،جييدا اوالييذي يعتبيير مجالييه خاصيي ، رفييق الطبيييالخطييأ  داخييل الم

داخيل و بروتوكيوالت عالجيية  أو لميا يسيتعمله مين ميواد وأجهيزة  ، يوفرها للمرتفقين

يمكيين أن  والييذي ومييع التعامييل داخييل هييذه الييدائرة المليئيية بالمخيياطر ،  ،المرفييق الطبييي

للوسييائل  جييع الييذي ير  إثبييات هييذا الخطييأقييد يصييعب معييه حييدث معييه ضييرر للمرتفييق ي

التقنية والعلمية المستعملة في العمل الطبي ، وأمام هيذه الوضيعية الخاصية قيام القضياء 

والييذي يييتم ، ليييه فييي تحديييد المسييؤولية بييدون خطييألالعتميياد عاإلداري باسييتخدام نظييام 

التأسيس عليه من خالل العمل القضائي محياوال التخفييف عليى المرتفيق المتضيرر مين 

، لتحدييد التعيويض أو من طرف المرفق الطبي بشكل عيام ، خاص العمل الطبي بشكل

طبيبيية مغربييية ، ولنييا فييي وفيياة ضييرر الحاصييل لييه جييراء هييذا التعامييلالمناسييب جبييرا لل

تضارب اآلراء في منبع و أصيل اإلصيابة بهيذا بسبب فايروس كورونا أكبر مثال على 

كييون  ف أهييل الفقيييدة ،ميين طييربالمسييؤولية الوبيياء الفتيياك ، فبييين اتهييام وزارة الصييحة 

مدعيية  ،هذا األميرعن وبين تنصل الوزارة ، مزاولتها لمهنتها أثناء  الممرضة أصيبت

الشيء الذي معه  COVID 19بأن إصابتها ناجمة عن مخالطة أحد المصابين بفايروس 

مبييدأ فييي إطييار  لمسييؤوليته المرفييق الطبييي يطييرح عييدة تسيياؤالت حييول مييدى تحمييل 

 أو ظيروف أو سيبب  مكيان هويية المصياب و بغض النظير عين،  المسؤولية بدون خطأ

؟الشخص إصابة 
68

 

في تحديد معايير على سيبيل  واضحالهذا وجب على المشرع المغربي أن يكون  

ويتيرك الحريية للقضياء لالجتهياد دونميا  ال الحصر لمبدأ المسؤولية بدون خطأ ، المثال

 .تغير بتغير ظروف كل قضية على حدىقد تاتخاذه قرارات أية قيود عليه  قد تحد من 

بمبيدأ  غميوض،العميل صيراحة ودونميا أي المشرع المغربي عليى سـيـقـدم فهل  

، فيي ذليك شيأن المشيرع الفرنسيي  شيأنهح وصيريالمسؤولية بدون خطيأ بشيكل واضيح 

 COMPLICATION MEDICALEمضياعفات صيحية  السيما و إمكانية ظهيور

العالجييي المفييروض ميين طييرف وزارة الصييحة  بسييبب اتبيياع البروطوكييول مسييتقبلية

 المغربية ؟

 
                                                           
68  https://m.hespress.com/societe/466946.html   01:71 على الساعة  09/03/9090اإلطالع عليه يوم تم  

https://m.hespress.com/societe/466946.html
https://m.hespress.com/societe/466946.html
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 الملحق
  باستعمال بروتوكول عالجيCOVID 19 كورونا مراسلة وزير الصحة للمستشفيات المكلفة باستقبال حاالت 
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 المراجع 

 الكتب بالعربية

  أحمد حسن عباس الحياري ، المسؤولية المدنية للطبيب : في ضوء النظام الفانوني االردني

 ، األردن 9002والجزائري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

  أنور يوسف حسين ، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية الطبية ، الطبعة األولى ، دار الفكر

 9003والقانون للنشر والتوزيع ، مصر ، 

  أنور يوسف حسين ، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية الطبية ، الطبعة األولى ، دار الفكر

 9003والقانون للنشر والتوزيع ، مصر ، 

  بن معروف فوضيل ، مسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ مجلة القانون والعلوم السياسية ، العدد

 كر بلقايد ، تلمسان ،الجزائرالسابع ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابو ب

 دار النهضة  أعمال سلطاتها : قضاء التعويض ، ، مسؤولية الدوله عنجورجى شفيق سارى

 4022 ، العربية

  عبد الرحمان الشرقاوي بعنوان القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة لاللتزام في ضوء

 تأثيرها بالمفاهيم الجديدة للقانون االقتصادي ، الجزء األول

  منشورات مجمع األطرش للكتاب علي كحلون ، النظرية العامة لاللتزامات ، الطبعة األولى ،

 ، تونس 9002المختص ، 

  علي كحلون ، النظرية العامة لاللتزامات ، الطبعة األولى ، منشورات مجمع األطرش للكتاب

 ، تونس 9002المختص ، 

 القانونية النصوص ف درداسة: بالمغرب الطبي العام المرفق ، مسؤولية عالمي، خالد 

 2019،دار اآلفاق المغربية للنشر والتوزيع، والفقهية  القضائية واالجتهادات

 مختار ، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن ،دفاتر السياسة والقانون  قوادري

 9002،العدد الثالث عشر ،ماي ، 

  محمد بن براك الفوزان ، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها االدارية دراسة

 9002مكتبة القانون واالقتصاد ،  مقارنة بالفقه االسالمي والقانون الوضعي ، الطبعة األولى ،

 ،الرياض ، السعودية

  ، مكتبة  9009محمد عيسى الموزان  ، الرعاية الصحية المنزلية لألطفال ، الطبعة األولى،

 العبيكان ، الرياض ، السعودية

 الكتب بالفرنسية 

 Alexandre JACQUESTECHNOSCIENCES ET RESPONSABILITE 

EN SANTER  COMMENT NOTRE SYSTEME DE SANTER VA 

ETRE TRANSFORME  

https://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%89+%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%89+%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 والمجالت   مقاالت

 1   ، حسن صحيب ، القضاء اإلداري المغربي ، سلسلة دراسات وأبحاث في اإلدارة والقانون

 العدد الثالث ، الطبعة الثانية ، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش

  مسؤولية المرافق الطبية العامة عميري فريدة ، المسؤولية بدون خطأ ،توجه جديد نحو إقرار

 ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر

  القضاء االداري المغربيمجلة 

 أطروحات

  ، )بن عبد هللا عادل ، المسؤولية اإلدارية للمرافق االستشفائية )شروط الفعل المولد للضرر

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم 

 السياسية، قسم الحقوق ، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، 

 الجزائر 

 رسائل 

  أثناء التدخل الطبي ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ،القانون بوخرس بلعيد ، خطأ الطبيب

 الخاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر

 نصوص قانونية

  المحدث بموجبه محاكم إدارية 420.1القانون رقم 

  0227شتنبر  70يتعلق بإلغاء الظهير الصادر في  243-11مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 

بشأن التعويض الذي تمنحه الدولة عن األضرار الناجمة عن اإلخالل بالنظام العام زالزاقعة في 

الصفحة  9241الجريدة الرسمية بسنة   0221دجنبر  70و  0227الفترة ما بين فاتح يونيو 

9020 

  الجريدة الرسمية لسنة  307-37-0و ظهير رقم  0234يناير  9بتاريخ  309-37-0رقم ظهير

ويتعلق األول منها "بالنظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق  017، صفحة  0234

" والثاني يتعلق "بالنظام الخاص بمنح 0239غشت  01و  0230يوليوز  00ضحايا حوادث 

 ".0239غشت  01و  0230يوليوز  00ضحايا حوادث  معاشات لذوي حقوق المأجورين من

 (1913أغسطس  11) 1331رمضان  9االلتزامات والعقود ظهير  قانون 

 بتنفيذ القانون  (9000يوليو  9) 0479من رجب  92صادر في   0100137 ظهير شريف رقم

 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العالجات 74102إطار رقم 

  ( بتنفيذ نص 1122يوليو  .1) 2421من شعبان  12صادر في  20220.2ظهير شريف رقم

 الدستور
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  بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر   1111مارس  14بتاريخ  101101.2مرسوم رقم

 ".2التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 

 نصوص قانونية  مقارنة

 

 Code de justice administrative 

 

 

 القرارات واألحكام مغربية 

 
 0223/7/91بتاريخ  913قرار الغرفة اإلدارية عدد   1

  91/00/0232بتاريخ  741قرار عدد 

 المواقع اإللكترونية

 www .carjj.org 

 www.ar.wikipedia.org 

 www.hespress.com 

 www.legal-agenda.com 

 www.village-justice.com 

 www.thelancet.com 

 www.covidmaroc.ma 

 www.www.who.int 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9FE96480103EBD76FBEFA6113E8AA868.tplgfr27s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20191106
http://www.www.who.int/
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