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 ماهية العالقة بين القانون والطب

 في ندوة بين كلية طب وايل كورنيل في قطر وكلية القانون بجامعة قطر 
 

ناقشت ندوة ُعقدت بمقر كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر بالتعاون  :5182مارس  81 -الدوحة 
مع كلٌة القانون بجامعة قطر بعنوان " مفترق طرق بٌن القانون والطب"، القوانٌن التً تحكم 
ممارسة مهنة الطب فً قطر والتً تنظم عمل األطباء والباحثٌن والممرضٌن وغٌرهم من 

 قطر.العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة فً 
 

وتطرقت الندوة التً نظمها قسم التعلٌم الطبً المستمر ومكتب شؤون الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة 
طب واٌل كورنٌل فً قطر ومكتب عمٌد كلٌة القانون بجامعة قطر، إلى نطاق عرٌض من 
القضاٌا ذات الصلة، منها على سبٌل المثال الحماٌة التً تكفلها القوانٌن للمرضى، واإلجراءات 
المتبعة فً حاالت األخطاء الطبٌة، والمصاعب التً تُحول دون فهم عام للقانون بسبب الشرٌحة 

 العرٌضة والمتفاوتة من العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة واختالف المرضى. 
 

وفً مستهل أعمال الندوة، ألقى الدكتور محمد بن عبد العزٌز الخلٌفً عمٌد كلٌة القانون بجامعة 
د فٌها على أهمٌة التعاون الوثٌق بٌن األطباء والمحامٌن بما ٌضمن للمرضى  قطر، كلمة شدَّ

ومقدمً الرعاٌة الصحٌة أفضل حماٌة قانونٌة. وقال فً كلمته: "تؤكد مشاركتنا فً هذا الحوار 
المهم مكانة كلٌة القانون بجامعة قطر بصفتها كلٌة القانون الوحٌدة فً قطر، وبصفتها أٌضاً كلٌة 

ن رٌادٌة بالمنطقة، وهذه المكانة المرموقة المستحقة تحققت بفضل برامجها األكادٌمٌة قانو
الرفٌعة، وتمٌز خرٌجٌها، وخبرة محاضرٌها، إلى جانب النطاق العرٌض من الخدمات التً 
تقدمها الكلٌة لمجتمعها. نعتقد أن للتعاون الوثٌق بٌن القانونٌٌن والمختصٌن فً مجال الرعاٌة 

لدور األكبر فً إثراء قوانٌن المساءلة عن األخطاء الطبٌة فً قطر، وفً إزالة أي الصحٌة ا
التباس أو غموض فً القوانٌن السارٌة. وٌؤكد هذا التعاون أٌضاً دور القانون كأحد أركان بناء 

وما من شك فً أن كلٌة  .٨٤0٤اقتصاد المعرفة فً قطر بما ٌنسجم مع رؤٌة قطر الوطنٌة 
ة قطر هً األقدر على إثراء الحوار فً هذه الندوة التً سٌستفٌد منها حتماً كافة القانون بجامع

 المشاركٌن والحضور".



 
 

 
وقدم البروفسور جابر محجوب من كلٌة القانون بجامعة قطر عرضاً عن القوانٌن التً تحكم فً 

المدنٌة  الوقت الحاضر األخطاء الطبٌة فً قطر، مشٌراً إلى أن المحكمة الجنائٌة والمحكمة
 واإلدارات المختصة قد تنظر فً شكاوى المرضى بشأن األخطاء الطبٌة. 

 
كما تحدث الدكتور إبراهٌم الجناحً، استشاري أول ورئٌس قسم طب األطفال واألمراض 
الصدرٌة فً مؤسسة حمد الطبٌة، عن تجربته الفرٌدة كطبٌب ممارس وكعضو بمجلس إدارة 

ٌّن فً  -المجلس القطري للتخصصات الصحٌة مدٌر إدارة التراخٌص بمؤسسة حمد الطبٌة. وُع
بمنصب بروفٌسور فً أمراض األطفال السرٌرٌة بكلٌة طب واٌل كورنٌل فً  ٨٤١٥دٌسمبر 

قطر لٌصبح أول طبٌب قطري ٌحصل على درجة البروفسور بالكلٌة. عن وتناول الجناحً حقوق 
مة من المجلس الطبٌب ومسؤولٌاته حسب القوانٌن المعمول بها فً قط ر والتغٌرات المقترحة المقدَّ

فً ما ٌتعلق بحماٌة القوانٌن القطرٌة للمرضى ومقدمً الرعاٌة الصحٌة. وقال إن مشروع 
ٌُطرح للنقاش فً المستقبل المنظور سٌزٌل أي غموض أو التباس ٌشوب  القانون المقترح الذي س

 طبٌة.القوانٌن الحالٌة المتعلقة بالمساءلة بشأن األخطاء ال
 

وتحدثت الدكتورة ثرٌا عرٌسً، أستاذ الطب المشارك والعمٌد المشارك للتعلٌم الطبً المستمر 
فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، عن تجربتها كطبٌبة مقٌمة فً قطر وكعضو هٌئة تدرٌس 
دت الدكتورة عرٌسً على أهمٌة اإلحاطة  ُتِعد طالبها لممارسة الطب فً قطر وخارجها. وشدَّ

 كافٌة بثقافة المرٌض من أجل ممارسة مهنة الطب بشكل فعال وتجنب أي سوء فهم معه.ال
 

من جهته، تطرق السٌد عبد المجٌد بشٌر عبد المجٌد، المستشار العام فً مؤسسة حمد الطبٌة، 
لكٌفٌة التعامل مع شكاوى األخطاء الطبٌة فً مؤسسة حمد الطبٌة، أكبر مزود للرعاٌة الصحٌة 

مشٌراً إلى أن التعامل مع شكاوى المرضى ال ٌقتصر على تعوٌضهم فً حال ثبوت فً قطر، 
ٌُستفاد منها فً تطوٌر النظم القائمة لما فٌه مصلحة المرضى، وبما ٌُحول  صوابها فحسب، بل 

 دون تكرار تلك األخطاء.
 

الحوار بٌن وأدارت السٌدة سوناندا هولمز، المستشار القانونً لكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، 
القانونٌن واألطباء المشاركٌن من جهة والحضور من جهة ثانٌة بشأن القضاٌا المثارة خالل 
كلمات المشاركٌن. وعن الهدف من انعقاد الندوة، قالت هولمز: "هدفنا أن تكون هذه الندوة بداٌة 

البالغة لمثل حوار مستمر بٌن األطباء والمحامٌن عن ممارسة الطب فً قطر. وال تخفى األهمٌة 
هذا الحوار فً قطر حٌث معظم المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة هم من خارج البالد، وُهم 
بحاجة لفهم مسؤولٌاتهم والتزاماتهم وطبٌعة الحماٌة المتاحة لهم فً القوانٌن القطرٌة بما ٌسهم فً 

حوار الطمأنٌنة توفٌر أفضل معاٌٌر الرعاٌة الصحٌة لكافة المرضى. كذلك ٌحقق مثل هذا ال
لمزودي الرعاٌة الصحٌة من خالل معرفة اإلجراءات القانونٌة الواجبة فً حال حدوث أخطاء 

 طبٌة على سبٌل المثال".
 



 
 

% من الممرضٌن العاملٌن فً قطر هم من ٦١% من األطباء و٩٦وأشارت هولمز إلى أن 
إن الطبٌعة المعقدة لقوانٌن  بلداً من حول العالم. وأضافت قائلة ٧٤الوافدٌن القادمٌن من نحو 

البلدان المختلفة مقرونة بعدم إتقان اللغة العربٌة )واللغة اإلنجلٌزٌة( ٌجعل المسائل القانونٌة 
صعبة ومقلقة لبعض العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة فً قطر، مشٌرة إلى قناعتها بأن الحوار 

 ٌة.حول مثل هذه القضاٌا سٌزٌل الكثٌر من المخاوف المنطو
 

شملت الندوة نقاشاً مباشراً مع الحضور بمشاركة قانونٌٌن وممارسٌن طبٌٌن ٌمثلون منظومة 
الرعاٌة الصحٌة القطرٌة بكافة قطاعاتها. واتفق المشاركون على أهمٌة الندوة كخطوة أولى نحو 

صحٌة توثٌق التعاون وتعمٌق الحوار بٌن القانونٌن والمشّرعٌن والمختصٌن فً مجال الرعاٌة ال
فً ما ٌتعلق بحماٌة المرضى وممارسً الرعاٌة الصحٌة عبر قوانٌن وتشرٌعات طبٌة واضحة ال 
التباس بها. وتعتزم كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر وكلٌة القانون بجامعة قطر تنظٌم ندوات 

 . ٨٤١٩ومؤتمر دولً عن القانون والطب فً وقت الحق من هذا العام وفً عام 
 

  -انتهى  -

 ن كلية طب وايل كورنيل في قطرنبذة ع
تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 

جامعة كورنٌل ومن بٌنهم سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة ل
أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 

األساسٌة والبحوث  بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم
اإلكلٌنٌكٌة. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز 
مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

 +٦٧٥ ٤٤٤0٩٤٩٥جوال: 
 +٦٧٥ ٥٥٦٨٢٩٩١مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
 

http://www.qatar-med.cornell.edu/
http://www.qatar-med.cornell.edu/
mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu
mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu

