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 لهيئة المشرفةا

مدير جامعة  -الرئيس الشرفي: أ.د. يعقوبي بلعباس

 مستغانم

 فنينخ عبد القادرالمشرف العام: أ.د.  

 بقنيش عثمان دأ. رئيساللجنة العلمية:

 رئيس الملتقى الوطني:د. شيخي نبية

 د. عيساني رفيقة المنسقة العامة للملتقى:

 د. بن قطاط خديجةرئيسة اللجنة التنظيمية: 

 ديباجة

األمن الصحي أحد مرتكزات االستثمار في رأس المال يعد 

المعرفي، ومؤشر من مؤشرات التنمية المستدامةفي الدولة 

الحديثة، ومدخل أساسي لتعزيز القدرات التي تملكها 

إلىالصحة كحق إلى كومات من أجل االنتقال من الحاجةالح

الصحة كثقافة وسلوك، حيث تحدد المواثيق واإلعالنات 

والبروتوكوالت الدولية الحق في الصحة وتكرسها 

الدساتير والتشريعات الوطنية في جملة من التدابير 

الصحية من الرعاية والتكفل الصحي الجواري إلى 

لذلك تحرص كل االلتزام بشروط الصحة العامة؛ 

حث عن كل األطر الوقائيةللحفاظ عليها؛ على البالدول

ويزداد الحرص على ذلك بتعزيز آليات الحماية في زمن 

انتشار األوبئة عالميا كما هو الحالبالنسبة لجائحة 

. حيث شهدت العديد من البلدان أثناء 19كوفيد

؛ فقد الجائحةتعطالللخدمات الصحية تعطال جزئيا أو كليا

ة بعالج فرط ضغط الدم الخدمات الخاص -مثال –تعطلت 

( المشمولة بالمسح، ٪35)نصف البلدان في أكثر من 

 والخدمات الخاصة بعالج داء السكري ومضاعفاته في

 ٪94منها، وخدمات عالج السرطان في  ٪94 أكثر من

منها، والخدمات الخاصة بطوارئ أمراض القلب واألوعية 

ل )مثكما كان تأجيل برامج الفحص العام ؛ منها ٪53في 

( واسع الثدي وعنق الرحمالفحص لتحري سرطان 

نقص حاد إضافة إلى ذلك شهد القطاع الصحي  ؛االنتشار

في العاملين في المجال الصحي، حيث أنه في معظم 

، أُعيد تكليف موظفي وزارة ٪49 البلدان والذي فاق

غير السارية على الصحة العاملين في مجال األمراض 

من أجل ذلك ء. فحة الوباأساس كلي أو جزئي لدعم مكا

وضعت معظم بلدان العالم استراتيجيات بديلة متكاملة بين 

المرفق العام الصحي والمرافق العامة األخرى ذات الصلة 

كمرفق التجارة واألمن والقضاء.. لتعزيز وظيفتها لتحقيق 

النتائج المسطرة، حيث اتجهت وظيفة المرافق العامة حديثا 

الناس بما يحقق مصالحهم ليس فقط إلشباع حاجات 

بالخدمة العمومية وتحقيق جودة ولكن إلى الرقي ،العامة

التي تتماشى مع هدف تحقيق الحماية واألمن بكل الخدمات 

 أنواعه خاصة الصحي. 

نتيجة لكل هذه األسباب فإن الموضوع يكتسي  

أهمية بالغة على المستوى االجتماعي واالقتصادي 

على دور المرافق العامة في  الوقوف،من خالل والقانوني

، حماية الصحة العمومية سيما في ظل تفشي األوبئة

البحث عن آليات الحماية القانونية التي قّررتما و

مع  التشريعات الوطنية والدولية لحماية األمن الصحي

مسؤولية المرافق العامة الصحية في اتخاذ التدابير تقرير 

 الالزمة للحماية.

 الملتقىشكاليةإ

من الضروري إدراك أن الصحة استثمار في المستقبل، 

وعلى الدول تكثيف جهودها لحماية أمن هذا االستثمار. 

نظرا للعالقة الوطيدة لالستالك بالصحة لهذا السبب و

وتفشي األمراض واألوبئة القاتلة التي العامة من جهة 

انتشارا غير مسبوق من جهة  شهدت وال زالت تشهد

كن اعتبار حماية األمن الصحي مسألة ال يمأخرى، فإنه 

إذ تقع مسؤولية  اختصاص قطاع الصحة لوحده.من 

مشتركة على عاتق مختلف القطاعات أو المرافق العامة 

 في الدولة من أجل التصدي لكل خطر يهدد األمن الصحي. 

بناء على ما تقدم ولتأطير الموضوع يمكن طرح  

المرافق العامة في تعزيز كيف تساهم  اإلشكالية التالية:

 ؟وحماية األمن الصحي

 الملتقىمحاور 

 ماهية األمن الصحي وآليات حمايتهالمحور األول:



 طبيعة الصحة العامة وأبعاد األمن الصحي 

 اإلطار القانوني والتنظيمي لألمن الصحي 

 الحماية القانونية لألمن الصحي 

  األبعاد السلوكية في إرساء األمن الصحي في ظل

 المستجدات الصحية الراهنة

رف المرافق العامة اآلليات المعتمدة من طالمحور الثاني:

 لحماية الصحة العامة

 رف المرافق العامة اآلليات المعتمدة من ط

 لحماية الصحة العامة في الظروف العادية 

  تدابير حماية الصحة العامة في الظروف

 .االستثنائية

تفشي فيروس كورونا  اآلثار الناجمة عنالمحور الثالث:

 لحماية األمن الصحي والتدابير المعدة

 على حماية الصحة العامة في  اإلطار الرقابي

 19ظل انتشار فيروس كوفيد

  دور الضبط اإلداري في عملية الرقابة على

 حماية األمن الصحي 

  مساهمة الضبط القضائي في عملية الرقابة على

 حماية األمن الصحي

 المؤسسات الصحية العمومية  مسؤولية: الرابعالمحور 

  المسؤولية اإلدارية عن أضرار المرافق العامة

 الطبية

  مسؤولية المرفق الصحي عن األخطار أو

 التداعيات الطبية الضارة

  المسؤولية عن عدوى المستشفيات 

البعد البيئي للتنمية المستدامة في إدماج  المحور الخامس:

 الوسط االستشفائي 

    مفهوم النفايات الطبية وآثارها الصحية 

   الطرق الصحية للتسيير المستدام للنفايات الصحية 

 

 أعضاء اللجنة العلمية

 من داخل جامعة مستغانم
 أ. د عباسة طاهر أ. د فنينخ عبد القادر 

 أ. د باسم شهاب    أ. د حيثالة معمر

 أ. د برزوق حاج  أ.د ساجي عالم

 أ.د عبد الالوي جواد  أ. د حيدرة محمد

 أ. د عيساني رفيقة  أ.د فرقاق معمر

 د. زهدور كوثر أ. د دوبي بونوة جمال

  د. بن عديدة نبيل محمد كريم نور الديند.

 زيغام أبو القاسمد.  د.د. يحيى عبد الحميد

  د. بلعربي علي  د. قماري نظرة

 د. وافي حاجة د. بن عيسى قدور

 عفيف د. بن عبو د. بلحنافي فاطمة 

 د. بن بدرة عفيف  د. زواتين خالد

 د. بن عوالي علي جياللي  د. بوسحبة

 د. بن قطاط خديجة  د. لطروش أمينة

 د. بوغازي عبد القادر  د. دويدي عائشة

 د. آيت بن عمر غنية  د. خراز حليمة

 د. شيخي نبية  أ. طواولة أمينة

زعيمش فاطمة.د  عائشةبن قارة مصطفى د.

  

 الجامعةمن خارج 

 د. بن دريس حليمة )جامعة بلعباس(أ. 

  د. بوكورو منال )جامعة قسنطينة(

 د. لوراد نعيمة )جامعة بلعباس(

  عباسي سهام )المركز الجامعي بريكة( د. 

  (1بن لشهب أسماء )جامعة قسنطينةد. 

   آمنة  )جامعة بلعباس( د. رحاوي

  ( 2د. بن الصغير شهرزاد )جامعة سطيف

   خاليدة )جامعة تيارت(  بعالشبن د. 

   د. مكاوي أمال )جامعة بلعباس(

  جامعة بلعباس(د. جندولي فاطمة )

 د. رمدوم نورة )جامعة بلعباس(

 أعضاء اللجنة التنظيمية

  د. وافي حاجة  د. بن عديدة نبيل 

 د. زواتين خالد  د. بن عبو عفيف 

 زيغام أبو القاسمد.   د. بن بدرة عفيف 

 د. بن عوالي علي بوسحبة جياللي    د.  

 د. شيخي نبية  د. لطروش أمينة 

  أ. طواولة أمينة  د. خراز حليمة 

 د. قطاوي أمال  د. دويدي عائشة   

ط. د. بن دريس سمية رة حسين   ط.د.  بد 

ط. د بن ناصر عمرط. د. بن حميد عبد القادر   

  

 شروط المشاركة

  أحد محاور الملتقى أن تكون الورقة البحثية في

وباللغة العربية أو اللغة الفرنسية، وأن تكون إضافة 

علمية أصيلة لم يسبق نشرها أو تقديمها في ملتقيات أو 

 فعاليات سابقة.

  تخضع الورقة البحثية لتقييم اللجنة العلمية

 وقرارات اللجنة نهائية.

  تحرر الورقة باستخدام خطSimlifedArabic 

هوامش، وبالنسبة للغة الفرنسية لل12للنص و 11مقاس 

Times New Roman   11للنص و 12مقاس 

 بين السطور. 1.11للهوامش. استخدام مسافة 

 .الهوامش أسفل كل صفحة 

  11ال يتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية. 

 .يجب أن تحتوي الخاتمة على نتائج وتوصيات 

  ترسل الورقة البحثية عبر البريد اإللكتروني

  deveduraprfu@gmail.comالتالي:

 تواريخ مهمة

 22/19/2122آخر آجل إلرسال الملخصات:

 1/11/2122كاملة: آخر آجل إلرسال المداخالت

 27/11/2122تاريخ االنعقاد:
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