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 الفهرس

 6........................................................................................................تقدمي 

 ..................................................................................................12...مقدمة 

  2020مارس  6صادر يف ال 1.20.08رشيف رمق ال ظهري رشح أ حاكم ال  

 20........................املتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي 77.17القانون رمق  بتنفيذ

 ملحق

 77.17 رقم قانون ملشروع التحضريية واألشغال املعتمدة املرجعيات

 ممارسة بتنظمي املتعلق 77.17 رمق ونالقان رشو مل  العدل وزير الس يد تقدمي  

 76 ..........النواب مبجلس الإنسان وحقوق والترشيع العدل جلنة أ مام الرشعي الطب امهم

 مبجلس الإنسان وحقوق والترشيع العدل جلنة تقرير  

 84.................................................77.17 رمق قانون ملرشو  دراس هتا حول النواب

 همام ممارسة بتنظمي املتعلق 77.17 رمق القانون رشو مل  العدل وزير الس يد تقدمي  

 120.........املستشارين مبجلس الإنسان وحقوق والترشيع العدل اجلنة أ مام الرشعي الطب

 حول املستشارين مبجلس الإنسان وحقوق والترشيع العدل جلنة تقرير  

 126.....................الرشعي الطب همام ممارسة بتنظمي يتعلق 77.17 رمق القانون مرشو 

 134....................ابملغرب الرشعي الطب حول الإنسان حلقوق الوطين اجمللس توصيات 

 الطب الشرعياجال ذات الصلة مب الوطنية النصوص

  154...........اجلنائية املسطرة قانونعىل مس توى  املرتبطة مبهام الطب الرشعي قضيياتامل 

  166.............املدنية املسطرة قانوناملقضييات املرتبطة مبهام الطب الرشعي عىل مس توى 
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 23.86القانون رمق  يف الرشعي الطبيب أ تعاب  

 174...........................................املتعلق بتنظمي املصاريف القيائية يف امليدان اجلنايئ

  1969اكتوبر 31 بتارخي 986.68ظهري رشيف رمق 

خراهجا من القبور ونقلها  180.......................................... يتعلق بنظام دفن اجلثث واإ

 الصادر الرشيف الظهري الشلك حيث من مبقضياه يغري 1.60.223 رمق رشيف ظهري  

 186......الشغل حوادث عن ابلتعويض 1927 يونيو 25 املوافق 1345 احلجة ذي 25 يف

 ال سايس  بشأ ن النظام 1999اكتوبر  6صادر يف  2.99.651رسوم رمق م 

 190............... اخلاص هبيئة ال طباء والصيادةل وجرايح ال س نان املشرتكة بني الوزارات

  عن أ جرة  يتعلق بكيفية حتديد 1999مارس  30صادر يف  2.99.80مرسوم رمق 

 208.....ملصاحل التابعة للوزارة امللكفة ابلصحةاخلدمات وال عامل اليت تقدهما املستشفيات وا

  بتحديد  1993ماي  14صادر يف  2.92.182مرسوم رمق  

 218................................ بلوم التخصص يف الطبدنظام ادلراسة والامضحاانت لنيل 

 2010يوليو 6صادر يف  456.11 قرار لوزيرة الصحة رمق 

 228...........................................................ستشفياتيف شان النظام ادلاخيل للم  

  10.04قرار مشرتك لوزير الصحة وزير املالية واخلوصصة رمق  

 بتحديد تعاريف اخلدمات وال عامل   2004 مارس 25صادر يف 

  232.......................................اليت تقدهما املستشفيات واملصاحل التابعة لوزارة الصحة

  2001يناير   12صادر يف  117.01قرار مشرتك لوزير ادلاخلية ووزير الصحة رمق  

 240 ................بتحديد املهام اخلاصة ابل طباء وجرايح ال س نان التابعني لوزارة ادلاخلية

 250.......................................................................لل طباء املهنية الآداب مدونة 

  الطب الشرعيمباجال ذات الصلة  الدوليةالنصوص 

 256...................ادلورة السادسة وامخلسنييف  2000/32رمق  جلنة حقوق الإنسان قرار 

 262............................س تنبولاإ  بروتوكول يف الرشعي الطب مبجال املرتبطة املقضييات 



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              4                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و   

 

 ( 99) 3 رمق التوصيةR 270....................أ ورواب مبجلس ال عياء ابدلول الوزراء للجنة 

 خارج  مبادئ املنع والتقيص الفعالني لعمليات الإعدام 

 288.........................................نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون حمامكة
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 تقدمي
ة ممتزية مضن قامئة العلوم الطبية، وذكل لكونه يعترب أ حد أ مه ناكحيتل الطب الرشعي م

الوسائل العلمية اليت تساعد يف حتقيق العداةل خاصة يف جمال كشف مالبسات اجلرامئ ومجع ال دةل 

عهنا وضبط مرتكبهيا وتقدميهم أ مام السلطات القيائية اخملتصة. وهو بذكل يلعب دورا حموراي يف 

 اجلنائية من خالل مساعدته لها عىل الإدارة الفعلية والفعاةل لسري القيااي خدمة أ هجزة العداةل

مبرحليت التحقيق  الزجرية خالل اكفة مراحل ادلعوى العمومية بدًء مبرحةل البحث اجلنايئ ومروراً 

 واحملامكة حسب احلاةل وانهتاء مبرحةل التنفيذ الزجري.

من خالل مساعدته للسلطات  ابلعداةلة ماكنة الطب الرشعي يف عالقضه الوطيد وتتجىل

وادعاءات القيائية يف حتديد أ س باب بعض اجلرامئ الغامية واملس تعصية كجرامئ القضل والتسممي 

 اجلنيس، فيال عن دوره يف تكوين القناعة الوجدانية للقايض اجلنايئالاعتداء رامئ جو التعذيب 

 .ضوعية ودقيقةومتكينه من اإصدار أ حاكمه استنادا اإىل أ سس علمية مو 

العديد من احملافل  ذلكل اكن هذا املوضو  من بني احملاور اليت حظيت ابهامتم خاص خالل

ندوات احلوار الوطين حول الإصالح الشامل  واللقاءات الوطنية وادلولية، ومت تأ كيدها مبناس بة

 التوا ي مبدينة فاس والعميق ملنظومة العداةل، وعىل رأ سها الندوتني اجلهويتني اللتني مت عقدهام عىل

حتديث » حول موضو  2012نونرب 24و 23ومبدينة مراكش يويم  2012نونرب  10و 9يويم 

واللتني شلكتا مناس بة  «الس ياسة اجلنائية وتطوير العداةل اجلنائية وتعزيز ضامانت احملامكة العادةل

تطويرها لتفادي  فعلية مت خاللها تشخيص وضعية منظومة الطب الرشعي ببالدان ومناقشة س بل

طار قانوين حديث خاص ابلطب أ  حمدودية  ليات البحث اجلنايئ يف هذا الشق واملمتثةل يف غياب اإ

 الرشعي.
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طار  ذا اكناإ و  الطب الرشعي يشلك نشاطا همنيا قامئا بذاته، فاإن ممارس ته مل ختيع ل ي اإ

لواردة يف نصوص ابس تثناء بعض املقضييات القانونية ا ترشيعي أ و تنظميي خاص واحض وميبوط

 .خاصة

كام أ ن الواقع العميل يف جمال الطب الرشعي ابملغرب أ فرز معطى أ سايس يمتثل يف كون اجلزء 

ال كرب من الترشحيات الطبية املأ مور هبا من طرف القياء ميارسها أ طباء ليس هلم ختصص طيب 

دد همم من ال طر الطبية معرتف به يف هذا اجملال، ال مر اذلي يؤكد حقيقة عدم توفر بالدان عىل ع

خصوصا وأ ن العدد القليل من ال طباء الرشعيني املوجودين  املتخصصة يف ميدان الطب الرشعي

انهيك عن هزاةل التعوييات املرصودة واليت ل  حاليا يعملون مبستشفيات بعض املدن الكربى

 .تساير ابلبتة الظرفية الاقضصادية والاجامتعية الراهنة

وضعية احلالية ملنظومة الطب الرشعي اليت مت بسطها أ عاله ورغبة يف مواكبة وانطالقا من ال

ورش حتديث الرتسانة القانونية ببالدان لس امي يف شقها املتعلق بتعزيز ضامانت احملامكة العادةل 

عداد مرشو  قانون ينظم ممارسة همام أ  وتطوير  ىل اإ ليات العداةل اجلنائية، ابدرت وزارة العدل اإ

نصوصه مقضييات قانونية مضاكمةل لتأ طري قطا  الطب الرشعي  تيمنت  ملكةرشعي ابملالطب ال 

 ابعتباره أ حد املهن املساعدة للقياء. 

طار ترشيعي سابق يكون أ رضية يؤسس علهيا  واجلدير ابذلكر، أ نه يف ظل غياب أ ي اإ

 :مرشو  هذا القانون متت صياغة نص قانوين جديد روعي يف فلسفضه اس تحيار ما ييل

املواثيق ادلولية ذات الصةل ابملوضو ، يف مقدمهتا، دليل ال مم املتحدة للتقيص والتوثيق  ❶

نسانية أ و املهينة   ؛الفعالني يف اجلرامئ املتعلقة ابلتعذيب أ و غريه من رضوب املعامةل القاس ية أ و الالإ
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فاس التوصيات واملقرتحات اليت متخيت عن الندوتني اجلهويتني اخلامسة مبدينة  ❷

 ؛والسادسة مبدينة مراكش

 توصيات اجمللس الوطين حلقوق الإنسان الصادرة يف هذا الإطار؛ ❸

آراء ❹ ومالحظات القطاعات احلكومية املعنية والسلطات القيائية وال منية والهيئة  أ

 الوطنية لل طباء والطبيبات وامجلعيات املهنية.

 الترشيعات والتجارب املقارنة. ❺

مقضييات  ويتيمن أ يياطار قانوين مضاكمل ملامرسة همام الطب الرشعي اكإ  نويربز هذا القانو

طار  عطاء مصداقية أ كرب للشواهد وتقارير اخلربة الطبية اليت تعرض عىل القياء يف اإ قانونية كفيةل ابإ

 الزناعات اليت يبت فهيا. وهو ما سيسامه يف تعزيز ضامانت احملامكة العادةل وتطويرها.

أ ييا توحيد ممارسة همام الطب الرشعي ببالدان والرفع من مس توى ملذكور القانون ايروم و 

قبال عىل هذا التخصص ابجلامعات املغربية وذكل من خالل  العاملني هبذا اجملال، بغية تشجيع الإ

ليه وحتسني ظروف تكويهنم وكذكل  اس تقطاب ال طباء ادلاخليني وحتفزيمه ماداي ومعنواي للولوج اإ

آ توفري   ة حمفزة هلم.فاق همنيأ

 ما ييل:   يفوتمتثل أ مه ميامني القانون املتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي هذا، 

  حتديد اجلهات الطبية اخملول لها مزاوةل همام الطب الرشعي عن طريق حتديد املقصود

 ؛ابلطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي وحتديد اخضصاصاته وحقوقه وواجباته

 داب الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي واجلهات اخملول لها انتدابه، حتديد كيفية انت

 ؛ابلإضافة اإىل تنظمي العالقة بني هذه ال طراف
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  جراء الترشحي الطيب، مع حتديد التنصيص عىل احلالت اليت يتعني فهيا لزوما ال مر ابإ

جراء التحليالت عىل ال شالء والعينات  ؛حالت وكيفيات اإ

 يائية اخملتصة وحدها صالحية ال مر ابس تخراج اجلثث اليت تكون ختويل اجلهات الق

 ؛حمل حبث قيايئ

  قرار مبدأ  اس تقالل يف شأ ن القيااي املولكة  ية الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعياإ

ليه من قبل السلطات القيائية؛  اإ

  ناسبهتا، متتيع الطبيب املامرس للطب الرشعي ابمحلاية القانونية أ ثناء مبارشته ملهامه ومب

لزامه  والزناهة والتجرد احلياد والتقيد بقواعد بواجب كامتن الرس املهين مقابل اإ

 ؛والرشف

  حتديد البياانت الرضورية اليت يتعني عىل ال طباء املامرسني ملهام الطب الرشعي

 ؛تيميهنا يف تقاريرمه

 ني ملهام التنصيص عىل رضورة رفع تقارير حول السري العام ل نشطة ال طباء املامرس

الطب الرشعي بدوائر نفوذ حمامك الاس تئناف اإىل الس يد الوكيل العام للمكل دلى 

حممكة النقض، عىل أ ن يقوم هذا ال خري برفع التقرير الرتكييب املنجز عىل ضوء التقارير 

ىل الوزارتني امللكفضني ابلعدل والصحة.  السالفة اذلكر اإ

ىل أ ن وزارة العدل ومواكب ة مهنا للمس تجدات اليت يتيمهنا القانون املتعلق وجتدر الإشارة اإ

عداد مرشو  قانون يتعلق بنسخ وتعويض  بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي، قد معلت عىل اإ
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، ومت خالهل مراجعة املتعلق بتنظمي املصاريف القيائية يف امليدان اجلنايئ 23.86أ حاكم القانون رمق 

 جزة يف ميدان الطب الرشعي.مبا فهيا املن ال تعاب املقررة للخربة

املتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي  17.77وبغاية تقريب أ حاكم القانون رمق 

والنقاشات الهامة واملس تفيية اذلي شهدها مبجليس النواب واملستشارين وكذا الفلسفة 

هذه املبادرة من وزارة واملرجعيات املعمتدة لصياغته اإىل املامرسني وال اكدمييني واكفة املهمتني، تأ يت 

عداد هذا الرشح العميل ل حاكم القانون املذكور اذلي  -مديرية الشؤون اجلنائية والعفو  -العدل  ابإ

، واليت تبقى رشوحا يؤخذ 2020مارس  19دخل حزي التنفيذ بعد نرشه ابجلريدة الرمسية بتارخي 

يتوىخ مهنا فقط  ي قوة ملزمةهبا عىل سبيل الاسرتشاد والاس تئناس أ ثناء تطبيقه وليس لها أ  

رادة املرش  احلقيقية وراء س هنا.  التبس يط والفهم اجليد مليامينه والوقوف عىل اإ

وحىت تكمتل الغاية املرجوة من هذا العمل ولتعم الفائدة مت تعزيز املؤلف ابلواثئق والنصوص 

 القانونية ادلولية والوطنية ذات الصةل ابلطب الرشعي.

ل أ ن أ جدد الشكر ملدير الشؤون اجلنائية والعفو وللقياة ويف خضام هذا التق دمي، ل يسعين اإ

آمال أ ن يقدم الإضافة املطلوبة ويغين اخلزانة القانونية  جناز هذا العمل، أ وال طر العامةل معه عىل اإ

 واحلقوقية املغربية.

 

 محمد بنعبد القادر

 وزير العدل
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 :مقدمة

 الإنسانية اجملمتعات بتطور وتطورت القدم منذ ابلإنسان ةاجامتعي كظاهرة اجلرمية ارتبطت لقد

 العداةل اإىل وتقدميهم مرتكبهيا، وضبط عهنا للكشف دوما الإنسان سعى وذلكل العصور، مر عرب

 .املناسب اجلزاء لنيل

 تتقدم زالت وما ال خرية، الس نوات يف رسيع بشلك الطبية العلوم تطورت ذكل مع وابملوازاة

ىل الوراثية اجلينات دراسة مفن وقعات،الت لك مضخطية ىل ووصول البرشية ال عياء زراعة اإ  اإ

 املنوال نفس وعىل. ال رحام داخل ومعاجلهتا ال جنة وعاهات أ مراض وتشخيص الاس تنساخ،

ىل البصامت عمل تطور مفن الرشعية، الطبية العلوم سارت  وغريها النووي امحلض وحتليل دراسة اإ

 جد زمنية فرتة خالل احلقيقة اإىل الوصول من اجلنائية العداةل أ هجزة متكن ابتت اليت العلوم من

 .قصرية

 طريق عن اجملمتع يف اجلنائية العداةل أ سس ترس يخ يف يسامه الرشعي الطب ابت وهكذا

ذ املس تعصية، اجلرامئ طالمس وفك احلقيقة كشف  تنكشف حىت واحدة شعرة عىل العثور يكفي اإ

 .والعادل الصحيح مساره يف والتحقيق البحث جيهتو  عىل قادرة عدة حقائق

ويعرف الطب الرشعي بأ سامء عديدة مثل الطب العد ي والطب القيايئ والطب القانوين، 

 forensic medicine وهذا الرتادف يف ال سامء موجود أ ييا يف املسميات ال جنبية من أ مهها

 .Medical Juripridenceو Legal medicineو

يياح تفسري خالل من العداةل خدمة اإىل هيدف تطبيقي، طيب فر  هو الرشعي والطب  واإ

ذا القيائية، املنازعة موضو  الطبية املسائل  أ و الإنسان، حياة أ و بصحة مضعلقا الزنا  موضو  اكن اإ
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 ابلفصل اخملتصة القيائية الهيئة قبل من ابلرضورة مفهومة ليست طبية فنية بأ مور مضعلقا ال مر اكن

 .الزنا  من نو ال  هذا يف

لكينيكيا) رسيراي واملصابني املرىض حفص أ مر الرشعيني ال طباء اإىل يعهد وقد  حفص أ و( اإ

لهيم يعهد قد أ و ظاهراي، املتوفني جثث جراء اإ  الوفاة، سبب ملعرفة  (l’autopsie) الترشحي اإ

 ويقوم انتدبته، يتال القيائية الهيئة أ مام احملايدة الفنية بشهادته ذكل بعد الرشعي الطبيب ويد ي

 للطب املعارص املفهوم صورة يه وهذه. بياانت من تقريره يف جاء ما مبناقشة بعدها الزنا  أ طراف

   .هذه أ ايمنا يف الفر  هذا يف اخملتصون ميارسه كام احلديث الرشعي

 القيائية، واملنازعات ادلعاوى يف العلمي ادلليل يكتس هيا صار اليت القصوى لل مهية وابلنظر

ثبات يف قوة من ميثهل وما قنا  الإ  وسائل من لغريه تتوفر ل قد ومصداقية يقني من فيه ملا والإ

ثبات ىل املعمور دول أ غلب معدت ال خرى، الإ  للطب واملؤسسايت القانوين الإطار حتديث اإ

 .اجلرامئ ارتاكب طرق يسم ابت اذلي املتنايم للتطور والتصدي الركب مسايرة يف رغبة الرشعي

ن ابملغرب الرشعي الطب أ ن الإطار هذا يف ابذلكر اجلديرو   قامئا همنيا نشاطا يشلك اكن واإ

طار ل ي ختيع مل ممارس ته فاإن بذاته،  املرسوم ابس تثناء وميبوط، واحض خاص تنظميي أ و ترشيعي اإ

 والصيادةل ال طباء هبيئة اخلاص ال سايس النظام بشأ ن 1999 أ كتوبر 6 يف الصادر 2.99.651 رمق

 ممارسة اإىل مقضيب بشلك السابعة مادته يف أ شار اذلي الوزارات بني املشرتكة ال س نان وجرايح

 رشعية، طبية ل هداف أ و البحث هبدف اجلثث ولترشحي الرشعي الطب جمال يف اخلربة أ عامل

 عىل مقصورة اجلثث وترشحي الرشعي الطب همام اعتبار مبدأ   منه ال وىل املادة مقضييات وكرست
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 يف هماهما تزاول املذكورة الهيئة أ ن عىل رصحي بشلك أ كدت حيامن العام ابلقطا  العاملني اءال طب

 .العمومية الإدارات مجمو 

عداد قبل أ نه اإىل الإشارة جتدر كام  الطب همام ممارسة بتنظمي املتعلق 77.17 رمق القانون نص اإ

 أ ن أ برزها القصور أ وجه من دالعدي عىل الوقوف ومت ببالدان القطا  وضعية تشخيص مت الرشعي

 به معرتف طيب ختصص هلم ليس أ طباء ميارسها قيائيا هبا املأ مور الطبية الترشحيات من كبريا جزءا

 الطبية ال طر من اكف عدد عىل بالدان توفر عدم حقيقة يؤكد اذلي ال مر اجملال، هذا يف

 طبيبا 13 عددمه والبالغ لءهؤ من القليل العدد وأ ن خصوصا الرشعي الطب ميدان يف املتخصصة

 .البيياء اكدلار الكربى املدن بعض مبستشفيات يعملون رشعيا

كام أ ن التعوييات املرصودة لل طباء الرشعيني تبقى جد هزيةل مقارنة مع أ مهية املهام املس ندة 

 هلم.

 لس امي ببالدان القانونية الرتسانة حتديث ورش مواكبة يف ورغبة اذلكر السالفة ابلوضعية ووعيا

 العدل وزارة ابدرت اجلنائية، العداةل أ ليات وتطوير العادةل احملامكة ضامانت بتعزيز املتعلق الشق يف

 من لك طرف من املقدمة الاقرتاحات الاعتبار بعني وأ خذا للحكومة العامة ال مانة مع وبتنس يق

دار  امللكف احلكومة رئيس الس يد دلى املنتدبة والوزارة الصحة وزارة  ورئاسة الوطين ادلفا  ةابإ

عداد اإىل وال طباء للطبيبات الوطنية والهيئة العامة النيابة  ممارسة بتنظمي املتعلق 77.17 رمق القانون اإ

 يف أ ساسا املمتثةل تكل ويه صياغته أ ثناء أ مور عدة اس تحيار مت حيث الرشعي، الطب همام

 للتقيص املتحدة ال مم دليل مقدمهتا ويف ،ابملوضو  الصةل ذات ادلولية املواثيق مع الانسجام رضورة

نسانية أ و القاس ية املعامةل رضوب من غريه أ و ابلتعذيب املتعلقة اجلرامئ يف الفعالني والتوثيق  أ و الالاإ
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 عن فيال ،وتوصيات اجمللس الوطين حلقوق الإنسان املقارنة والتجارب الترشيعات وكذا املهينة،

، الغرض لهذا تنظميها مت اليت ادلراس ية وال ايم الندوات لك خالل من مجعها مت اليت املقرتحات

عالوة عىل املالحظات املقدمة من القطاعات احلكومية والهيئات القيائية وال منية وكذا املهنية من 

طباء وامجلعيات املهنية لل طباء املامرسني ملهام الطب الرشعي  .خالل الهيئة الوطنية لل 

طار وضع النص هذا يروم وهكذا  مع ببالدان، الرشعي الطب همام ملامرسة مضاكمل قانوين اإ

عطاء عىل احلرص  ما وهو القياء، عىل تعرض اليت الطبية اخلربة وتقارير للشواهد أ كرب مصداقية اإ

 تشجيع يف أ ييا املذكور النص سيسامه كام وتطويرها، العادةل احملامكة ضامانت تعزيز يف سيسامه

قبال  ال طباء اس تقطاب خالل من وذكل املغربية ابجلامعات رشعيال  الطب ختصص عىل الإ

ليه للولوج ومعنواي ماداي وحتفزيمه ادلاخليني آفاق توفري وكذكل تكويهنم ظروف وحتسني اإ  همنية أ

 .هلم حمفزة

( 38املتعلق بتنظمي ممارسو همام الطب الرشعي مثانية وثالثني ) 77.17ويشمل القانون رمق 

 بواب: مادة موزعة عىل مخسة أ  

، تطرق يف مادتيه ال وىل والثانية اإىل «أ حاكم عامة»الباب ال ول حتت عنوان  –

 ميامني القانون واعتبار ال طباء املامرسني ملهام الطب الرشعي من مساعدي القياء.

، «همام الطبيب املامرس للطب الرشعي وحقوقه وواجباته»الباب الثاين حتت عنوان  –

ىل الفئات اخملول لها ممارسة همام الطب الرشعي اإ  11اإىل  3تطرق يف مواده من 

لهيم وحقوقهم وواجباهتم وكيفيات اكتساهبم لصفة اخلبري القيايئ.  واملهام املس ندة اإ
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تناول من  «انتداب الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي»الباب الثالث حتت عنوان  –

ىل  12خاللها ابملواد من  رس ملهام الطب حتديد كيفيات انتداب الطبيب املام 30اإ

الرشعي وتنظمي معلية الترشحي الطيب وحتديد بياانت التقرير اذلي يعده الطبيب 

 الرشعي.

ىل  31تعرض داخل املواد  «أ حاكم تأ ديبية وزجرية»الباب الرابع حتت عنوان  –  36اإ

 اإىل اجلزاءات التأ ديبية والزجرية اخملصصة لبعض اخملالفات املهنية.

( تناولت 38و 37)املاداتن  «وخضامية انتقالية أ حاكم»الباب اخلامس حتت عنوان  –

ابلتنظمي مساةل تدبري املرحةل الانتقالية لل طباء املامرسني ملهام الطب الرشعي غري 

دماهجم. ىل كيفية اإ  احلاصلني عىل املؤهل العلمي واإ

ب املتعلق بتنظمي ممارسة همام الط 77.17يف هذا الإطار رشح ميامني القانون رمق  وسيمت

آملني الرشعي مادة مادة عىل ضوء مجموعة من املرجعيات يف مقدمهتا ال عامل التحيريية للقانون ، أ

أ ن يسهم يف بناء فهم قانوين مشرتك مع حفظ جمال الاجهتاد البناء مبا ييمن حسن تزنيل أ حاكم 

 القانون املذكور.

خر  اج هذا العمل خاصة ويف خضام هذا التقدير أ توجه ابلشكر لفريق العمل اذلي سامه يف اإ

 ال ساتذة عزيز عبيدي، عيل اجلبايري وعزيز عزوزي.

 هشام مالطي

 مدير الشؤون اجلنائية والعفو
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 املتعلق بتنظيم  77.17القانون رقم 

ممارسة مهام الطب الشرعي



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              19                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              20                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

 ( 2020مارس  6) 1441من رجب  11صادر يف  1.20.08ظهري رشيف رمق 

املتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي 77.17مق القانون ر بتنفيذ 
1
 

 امحلد هلل وحده، 

 :بداخهل -الطابع الرشيف 

 )محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 :يعمل من ظهريان الرشيف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا

 منه، 50و 42بناء عىل ادلس تور ول س امي الفصلني 

 :ييلأ صدران أ مران الرشيف مبا 

املتعلق بتنظمي  77.17ينفذ وينرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، القانون رمق 

 .ممارسة همام الطب الرشعي، كام وافق عليه جملس النواب وجملس املستشارين

 .(2020مارس  6) 1441من رجب  11وحرر بفاس يف 

  وقعه ابلعطف

 رئيس احلكومة،

 .الإمياء: سعد ادلين العامثين

* 

*    * 

                                                           
1
 .1637 فحة( ص2020مارس  19) 1441رجب  24بتارخي  6866اجلريدة الرمسية عدد   



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              21                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

 77.17قانون رمق 

 يتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي

 الباب ال ول

 أ حاكم عامة

 املادة ال وىل

حيدد هذا القانون رشوط وقواعد تنظمي ممارسة الطب الرشعي وهمام ال طباء املامرسني هل "

ضييات الزجرية وحقوقهم وواجباهتم وكيفيات انتداهبم من قبل السلطات القيائية اخملتصة واملق 

 "والتأ ديبية املطبقة عىل اخملالفات املرتكبة خالفا ل حاكم هذا القانون.

 تطوير س ياق يف يندرج اذلي 77.17رمق  القانون يعاجلها اليت الكربى احملاور املادة هذه توحض

  ا:واذلي روعي يف فلسفضه اس تحيار مجموعة من املرجعيات، أ برزه ببالدان اجلنائية العداةل أ ليات

ذات الصةل ابملوضو ، يف مقدمهتا، دليل ال مم  والتوهجات ال ممية املواثيق ادلولية –

املتحدة للتقيص والتوثيق الفعالني يف اجلرامئ املتعلقة ابلتعذيب أ و غريه من رضوب 

نسانياملعامةل القاس ية أ و   أ و املهينة؛ ةالالاإ

 الترشيعات والتجارب املقارنة يف جمال الطب الرشعي؛ –

 يات هيئات الإنصاف واملصاحلة؛توص  –

 التوصيات الصادرة عن اجمللس الوطين حلقوق الإنسان؛ –

عن الندوتني اجلهويتني اخلامسة مبدينة فاس واملقرتحات اليت متخيت التوصيات  –

حتديث الس ياسة اجلنائية وتطوير العداةل »حول موضو   والسادسة مبدينة مراكش

 .«ادةلاجلنائية وتعزيز ضامانت احملامكة الع
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من ميثاق اإصالح منظومة العداةل اليت نصت  95القانون املذكور تزنيال للتوصية رمق  كام يعترب

طار مؤسسايت ملهنة الطب الرشعي»عىل    ابملغرب. «رضورة وضع نظام قانوين واإ

لهيا هذه املادة  احملاور وتمتثلهذا،   :الآتية الست النقط يفالكربى اليت تشري اإ

 الرشعي؛ الطب همام ملامرسة املنظمة اعدوالقو  الرشوط - 1

 الرشعي؛ الطب ملهام املامرسني ال طباء - 2

 الرشعي؛ للطب املامرسني ال طباء همام - 3

 وواجباهتم؛ الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء حقوق - 4

 تصة؛اخمل  القيائية السلطات قبل من الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء انتداب كيفية - 5

 .القانون هذا ل حاكم املرتكبة اخملالفات عىل املطبقة الزجريةو  التأ ديبية املقضييات - 6

 القانونية للنصوص خاضعة تبقى والمترييية الطبية ابملهن تتصل اليت املسائل ابيق فاإن وبذكل

ذ العمل، هبا اجلاري والتنظميية  السلطات بعمل مرتبط هو ما لك عىل القانون هذا يف الرتكزي مت اإ

  .للقياء املساعدة املهن من الرشعي الطب ابعتبار القيائية

ليه الإشارة جتدر وما  ينبغي ل املادة هذه يف الواردة «اخملالفات» عبارة أ ن الصدد، هذا يف اإ

 مضعارف هو كام( خمالفة جنحة، جناية،) للجرامئ الثاليث التقس مي أ ساس عىل ضيقا تفسريا تفسريها

منا اجلنايئ، للقانون العامة ئاملباد يف عليه  اليت والترصفات ال فعال خمتلف اإىل معناها ينرصف واإ

طار املسؤولية التأ ديبية أ و اجلنائية  القانون هذا هبا جاء اليت لل حاكم وخمالفة خرقا تشلك سواء يف اإ

 وفق ما حتدده مقضييات الباب الرابع من هذا القانون.
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عىل املقضييات الواردة يف نصوص ترشيعية وتنظميية  هذا، ول تنفصل أ حاكم هذا القانون

ذ تتاكمل مع  أ خرى كقانوين املسطرة اجلنائية واملسطرة املدنية وقانون املصاريف القيائية وغريها، اإ

 بعيها مع أ ولوية هذا ال خري يف التطبيق يف حاةل التعارض ابعتباره نصا خاصا وكذا لحقا.

 2املادة 

ون للطب الرشعي من مساعدي القياء، وميارسون هماهمم وفق يعترب ال طباء املامرس"

الرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانون والنصوص التنظميية املتخذة لتطبيقه وكذا النصوص 

 "الترشيعية والتنظميية ال خرى اجلاري هبا العمل.

 من مهابعتبار الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء ماهية عام بشلك املادة هذه توحض

 مبجال هماهمم لرتباط نظرا املقارنة اجلنائية ال نظمة جل يف العمل به جرى ما وفق القياء مساعدي

 الترشيعية النصوص احرتام يف واملمتثل معلهم طبيعة حيمك اذلي العام الإطار تيع كام العداةل،

 كقانوين أ خرى ونيةقان نصوص يف أ و القانون هذا يف الواردة سواء مبهاهمم املرتبطة والتنظميية

من النصوص الترشيعية والتنظميية  غريهام أ و للطب املنظم القانون أ و واملدنية اجلنائية املسطرة

 اجلاري هبا العمل.

 مبجال ترتبط اليت القيااي يف الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب معل فاإن ذلكل وتبعا

 الوضعيات أ ما الصةل، ذات ال خرى لقواننيا وابيق القانون هذا ل حاكم وفقا يمت أ ن جيب العداةل

 قانونية نصوص مبوجب منظمة فهيي الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب علهيا يكون اليت ال خرى

 .أ خرى
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 املتصةل معلهم طبيعة أ ملته القياء مبساعدي الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء ووصف

 احلقيقة بلوغ يف - منه تلكيف بعد -القيايئ هازاجل  يساعدون بصفهتم خرباء العداةل مبجال أ ساسا

 بعد ما مرحةل اإىل معلهم ميتد قد وأ ييا واحملامكة والتحقيق البحث مراحل خمتلف يف القيائية

 يف ذكل صياغة ويمت معينة واقعة حول وتقنية فنية مسائل يف البحث عىل  معلهم وينصب احملامكة،

عدادها يتعني  تقارير املتعلق  45.00، وهو الوضع اذلي كرسه القانون رمق نزاهةو  وجترد دقة بلك اإ

 ابخلرباء القيائيني يف مادته ال وىل ابلتنصيص عل ما ييل:

يعترب اخلرباء القيائيون من مساعدي القياء وميارسون هماهمم وفق الرشوط املنصوص »

«علهيا يف هذا القانون ويف النصوص الصادرة تطبيقا هل
2
. 

 الباب الثاين

 الطبيب املامرس للطب الرشعي وحقوقه وواجباتههمام 

 الفر  ال ول

 الطبيب املامرس للطب الرشعي وهمامه

  3املادة 

 ميارس همام الطب الرشعي:"

ال طباء املتخصصون يف الطب الرشعي املقيدون طبقا للترشيع اجلاري به العمل هبذه  –

 الصفة يف جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء؛

العاملون ابملاكتب امجلاعية حلفظ الصحة وابملرافق الصحية التابعة لقطا  ال طباء  –

الصحة احلاصلون عىل شهادة خاصة للتكوين يف اإحدى جمالت الطب الرشعي طبقا 

 أ دانه؛ 37ل حاكم املادة 
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ال شخاص الاعتبارية العامة أ و اخلاصة، احملدثة طبقا للترشيع اجلاري به العمل  –

اص املامرسون ملهام الطب الرشعي هبا من احلاصلني عىل رشيطة أ ن يكون ال شخ

 "دبلوم التخصص يف الطب الرشعي طبقا للبند ال ول من هذه املادة.

 الطب ميدان يعرفها اكن اليت الإشاكليات من مجموعة لتجاوز جاء القانون هذا أ ن املعلوم من

آنذاك ممارس ته أ ن أ مهها مىض ما يف الرشعي طا ل ي ختيع تكن مل أ  هبا، خاص تنظميي أ و ترشيعي راإ

 هبيئة اخلاص ال سايس النظام بشأ ن 1999 أ كتوبر 6 يف الصادر 2.99.651 رمق املرسوم ابس تثناء

ليه الإشارة س بقت كام واذلي الوزارات بني املشرتكة ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء  أ شار اإ

 كون يف يتجىل أ سايس طىمع وكرس اجلثث وترشحي الرشعي الطب ممارسة اإىل مقضيب بشلك

 اجلثث وترشحي الرشعي الطب همام ممارسة جعلت املرسوم هذا مقضييات هبا جاءت اليت الصيغة

 احضواء جمال يف الصعوابت من مجموعة أ اثر مما العام، القطا  يف العاملني ال طباء عىل فقط مقضرصة

 .الرشعي الطب همام اإحدى مبارشة تس تدعى اليت احلالت كرثة

 أ خذا الرشعي الطب ملهام املامرسني حتديد قصد املادة هذه جاءت املعطى هذا عىل يساوتأ س 

  مضعددة هجات طرف من متارس الرشعي الطب همام أ ن حبيث الراهنة املامرسة واقع الاعتبار بعني

 التابعني الصحة حفظ ماكتب وأ طباء الرشعي الطب يف املتخصصني ال طباء من لك يف تمتثل

 عىل فقط مهنم البعض يتوفر اذلين الصحة لوزارة التابعني الصحية املرافق وأ طباء خليةادلا لوزارة

حدى يف التكوين شهادات  . الرشعي  الطب ختصصات اإ

 اليت ال شخاص خانة مضن اخلاصة أ و العامة الاعتبارية ال شخاص القانون أ درج وقد هذا،

 يكون أ ن بيهنا من اخلاصة ليوابطا ببعض تقييدها مع الرشعي، الطب همام ممارسة لها ميكن
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 ومبجموعة استرشافية مبقاربة القانون هذا جاء وبذكل التخصص، ذوي من هبا العاملون املامرسون

 .الرشعي الطب جمال يف املتخصصة البرشية املوارد قةل تراعي التدابري من

 :اكلآيت ومه املادة، هذه يف الواردة الثالثة ال صناف من صنف للك سنضعرض ييل وفامي

 الرشعي الطب يف املتخصصون ال طباء: أ ول

 الطب لكية لطلبة تلقن اليت املس تقةل املواد من كامدة يدرس الرشعي الطب أ ن من ابلرمغ

نه تكويهنم، فرتة خالل ل به خاص تكوين اعامتد يمت مل فاإ  دبلومني خلق مبناس بة 1990 س نة خالل اإ

 واحلصول الرشعي، الطب خيص والثاين اجلسامنية،  ارال رض  عن التعويض جمال هيم ال ول جامعيني

حدى عىل  س نة ويف التكوين، من س نتني قياء يتطلب اكن الفرتة تكل يف ادلبلومني هذين اإ

عىل  الطب بلكيات س نوات أ ربع مدته اذلات قامئ طيب كتخصص الرشعي الطب اعامتد مت 1994

ثر صدور املرسوم رمق  بتحديد نظام ادلراسات  1993ماي  14الصادر يف  2.92.182اإ

والامضحاانت لنيل دبلوم التخصص يف الطب )املادة الثانية(
3
حداث مت 1995 ةس ن ويف ،  أ ول اإ

 دفعة أ ول 1999 س نة اس تقبلت البيياء ابدلار رشد ابن مبستشفى الرشعي للطب جامعية مصلحة

 13 تكوين عىل كلبذ وساعدت الرشعي، الطب يف التخصص اخضاروا اذلين املقميني ال طباء من

نشاهئا اترخي منذ رشعيا طبيبا ىل اإ  يف فعليا هماهمم ميارسون أ ساتذة 07 هؤلء مضن ومن هذا يومنا اإ

 كام الطب، لكيات يف للتدريس يتفرغون مهنم أ طباء 06 بيامن الصحة، لوزارة التابعة املستشفيات

 املتخصصة ادلراسات يف معيةجا شهادة عىل حاصلني الرشعي الطب ملهام ممارسا طبيبا 17 يتواجد

 الطب ملهام ممارسا طبيبا 69 عن فيال س نتني، ملدة نظري لتكوين خيعوا الرشعي الطب يف
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 هذا يف هممة جتربة رامكوا لكهنم الرشعي الطب ميدان يف شهادة أ ي عىل حاصلني غري الرشعي

 طبيبا 70 حنو ينبتكو  الرشعي الطب من جوانبا مهت اليت التكوينات بعض مسحت وقد امليدان،

 تكوين مت كام الترشحي، أ نشطة جمال يف املليك لدلرك طبيبا 15 و الصحة حفظ ملاكتب اتبعني

 .الطبية اخلربة جمال يف واخلاص العام القطا  من طبيب 300 حوا ي

 الصحة لقطا  التابعة الصحية وابملرافق الصحة حلفظ امجلاعية ابملاكتب العاملون ال طباء: اثنيا

 أ اثر اإشاكل حلل وردت بل اعتباطي بشلك املادة هذه مس توى عىل الفئة هذه ذكر تيأ   مل

عداد يف املتدخلني خمتلف بني حادا نقاشا  الرشعي الطب يف املتخصصني ال طباء أ ن حبيث النص اإ

 حني يف العلمي، املؤهل عىل توفرمه لعدم رشعي طبيب لصفة ال خرى الفئات محل فكرة يرفيون

 نس بة حاليا وينجزون امليدان يف طويةل جتربة فعليا رامكوا الصحة حفظ مباكتب امرسنيامل ال طباء أ ن

 هبم معرتف غري أ نفسهم جيدون ذكل ومع القياء قبل من هبا املأ مور الترشحيات من%  90

 ال طر، وتكوين العلمي والبحث العا ي التعلمي وزارة طرف من ل الرشعي الطب يف مكتخصصني

 يف احملددة للرشوط يس تجيبون ل لكوهنم وال طباء، الطبيبات لهيأ ة الوطين لساجمل طرف من ول

 للحصول والتكوين ادلراسة مدة حيدد اذلي 1993 ماي 14 بتارخي الصادر 182.92.2 رمق املرسوم

 الوقاية أ طباءالبعض من  أ ن حني يف س نوات، أ ربع يف الرشعي الطب يف التخصص شهادة عىل

 .س نتني مدة يف التخصص هذا يف شهادة عىل حصلوا الصحة وحفظ

 الرشعي للطبيب تعريفه عدم خالل من وسطا هنجا النص واضع سكل الإشاكل هذا وحلل 

 هذه أ ن علام امجليع، عليه توافق اذلي احلل وهو الرشعي الطب ملهام املامرسني عن فقط وحتدثه

 شواهد عىل احلاصلني رشعينيال  ال طباء عدد لكون مس تقبلية استرشافية برؤية تنظر املقاربة
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 املمترنني ال طباء بعض وجود مع ذكره س بق كام رشعيا طبيبا 13 حاليا يتعدى ل ابملغرب التخصص

 بل التخصص هذا من احلاجيات اكفة لتغطية يكفي ل عدد وهو ،(طبيبا 13) التخصص هذا يف

 القطا  وبأ طباء ادلاخلية زارةلو  التابعني الصحة حفظ مباكتب العاملني ابل طباء الاس تعانة ويربر

خاصة أ مام اتسا   احملامك أ مام والإجراءات القيااي ترصيف حلسن ضامان الصحة لوزارة التابعني العام

 اخلريطة القيائية للمملكة وعدم وجود أ طباء رشعيني مضخصصني ببعض ادلوائر القيائية.

 انتقالية أ حاكما تيمن لقانونا هذا من اخلامس الباب أ ن اإىل الصدد هذا يف الإشارة وجتدر

 ال طباء من الفئة هذه منح خالل من وذكل الإشاكل، لهذا حد لوضع 38و 37 املادتني مضن

 وتكوين العلمي والبحث العا ي التعلمي وزارة طرف من اجلامعية ودبلوماهتم لشواهدمه املعادةل شهادة

 للحصول( 04) س نوات أ ربع يف احملدد التدريب مدة عن كتعويض امليدانية جتربهتم مراعاة مع ال طر

 يونيو 21 بتارخي 2.01.333 رمق املرسوم من 6 املادة ملقضييات تطبيقا وذكل التخصص شهادة عىل

 .العا ي التعلمي شهادات معادةل مبنح اخلاصة واملسطرة الرشوط بتحديد املتعلق 2001

طار يف وال طباء للطبيبات الوطنية الهيئة أ عربت وقد  عن القانون لهذا التحيريية لال شغا اإ

 وماكتب ابملستشفيات الرشعي الطب ملهام املزاوةل الطبية ال طر بعض لتأ هيل املبدئية موافقهتا

 أ ولية لحئة حرص مت حيث الرشعي الطب تجمال اإحدى يف مضخصصني ك طباء الصحة حفظ

 وأ ولئك العاملني لصحةا حفظ مباكتب يتوزعون بني ال طباء العاملني طبيب 300 ال طباء لهؤلء

طبيبا يتبعون للمديرية العامة لل من الوطين والقيادة العليا لدلرك  90و العمومية ابملستشفيات

يف الترشحي الطيب أ و تقيمي  ختصيص جامعي لتكوين خيعوا أ ن للفئات املذكورة س بق حيث املليك،
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 همام ممارسة يف س نوات لعدة جتربة واورامك وال جنبية املغربية ابجلامعات س نتني ال رضار البدنية ملدة

 .الطيب الترشحي

 اخلاصة أ و العامة الاعتبارية ال شخاص: اثلثا

 الطب ملهام املامرسني خانة مضن اخلاصة أ و العامة الاعتبارية ال شخاص عىل التنصيص يأ يت

طار يف الرشعي  لهباتتط اليت احلاجيات اإىل يس تجيب بشلك الرشعي الطب ميدان وتقوية تعزيز اإ

ضافة وتعزى العداةل، منظومة  اذلي وال سايس املهم لدلور نظرا اخلاصة الاعتبارية ال شخاص اإ

 يعرف ما لتحقيق العاملي الزمخ جتدد مفع الصحية، اخلدمات تقدمي جمال يف به حتظى أ صبحت

قامة اإىل ملحة احلاجة أ صبحت فقد الشامةل الصحية ابلتغطية  الصحي القطا  مع فعاةل رشااكت اإ

 مبا مواردها لتسخري قوية أ داة ابعتباره اخلاص الصحي القطا  مع ابلتعاقد الاعرتاف ويزتايد اخلاص،

 الطب جمال يعرفه اذلي اخلصاص جتاوز وكذا معوما الصحة قطا  أ هداف حتقيق يف يساعد

 هذا حاجيات تغطية دون حيول الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء عدد قةل أ ن حبيث الرشعي،

 وابلتا ي احملامك، أ مام الراجئة القيائية امللفات ترصيف حسن عىل سلبية انعاكسات وخيلف القطا 

ضافة فاإن ىل الفئة هذه اإ  حال بأ ي يطرح أ ن ميكن ل الرشعي الطب همام ممارسة هلم اخملول الفئات اإ

 دامت ما ةل،العدا عىل سلبا  التأ ثري أ و املتقاضني حقوق حامية زاوية من ختوف أ ي ال حوال من

يقا  يس تتبعه خرقها وأ ن سلفا حمددة ورشوط بيوابط حمكومة املهام هذه ممارسة  قانونية جزاءات اإ

 .صةل ذات أ خرى قوانني يف أ و القانون هذا يف سواء حمددة

طار يف والفعالية اجلودة ولتحقيق  العامة الاعتبارية ال شخاص طرف من املهام هذه ممارسة اإ

 من هبا الرشعي الطب ملهام املامرسون ال شخاص يكون أ ن رضورة قانونال اشرتط اخلاصة، أ و
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 به اجلاري للترشيع طبقا مقيدين يكونوا وأ ن الرشعي الطب يف التخصص دبلوم عىل احلاصلني

 .املادة هذه من ال ول للبند طبقا وذكل وال طباء للطبيبات الوطنية الهيئة جدول يف العمل

  4املادة 

 املامرس للطب الرشعي، فامي ييل: حتدد همام الطبيب"

الفحص الرسيري لل شخاص املصابني جسامنيا أ و عقليا بغرض وصف الإصاابت، وحتديد  -1

طبيعهتا وأ س باهبا، وتقيمي ال رضار البدنية الناجتة عهنا، وحتديد اترخي حدوهثا، والوس يةل املس تعمةل يف 

 ، بشأ هنا؛اإحداهثا، وحترير تقارير أ و شهادات طبية، حسب احلاةل

بداء الرأ ي الفين والتقين يف الوقائع املعروضة عىل القياء واملتصةل مبجال اخضصاصه، ول  -2 اإ

 س امي فامي يتعلق بفحص وحتديد الآاثر املالحظة عىل أ جسام اليحااي النامجة عن اجلرامئ؛

ة، تقدير السن بناء عىل انتداب اجلهات القيائية، أ و بناء عىل طلب من لك ذي مصلح -3

 أ و يف ال حوال اليت ينص علهيا القانون؛

حفص أ و أ خذ عينات ال شخاص املوضوعني رهن احلراسة النظرية، أ و احملتفظ هبم، أ و  -4

 املودعني مبؤسسة لتنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصاابت الالحقة هبم، وسبهبا واترخيها؛

اة، وسبهبا واترخيها، ووصف معاينة وحفص وترشحي اجلثث وال شالء لبيان طبيعة الوف -5

 اجلروح الالحقة هبا ومسبباهتا، واملساعدة عند الاقضياء يف حتديد هويته؛

 حيور معلية اس تخراج جثث ال شخاص املشتبه يف سبب وفاهتم من القبور ومعاينهتا؛  -6

 الانتقال لإجراء املعاينات وأ خذ العينات املفيدة للبحث؛ -7

ال جسام مبا فهيا املواد املنوية وادلموية والشعر والعينات  رفع العينات العيوية عىل -8

 النس يجية؛
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اإعطاء التفسريات الطبية الالزمة بناء عىل املعطيات املتوفرة ونتاجئ الفحوص والتحليالت  -9

املنجزة من طرف اخملتربات املعمتدة واملنتدبة خملتلف العينات العيوية وكذا خمتلف املواد اكخملدرات 

 ؛والسموم

القيام بلك هممة أ خرى يلكف هبا من قبل اجلهات القيائية اخملتصة املتصةل بطبيعة  -10

 "همامه.

 واقع من وأ ييا العلمية الناحية من أ نه التذكري من بد ل املادة، هذه به جاءت ما حتليل قبل

 قسمني ىلاإ  الرشعي الطب جمال تقس مي ميكن اخملتلفة، ادلول يف السائدة الرشعية الطبية ال نظمة

 العلوم من العديد القسمني هبذين ويرتبط ميتا، أ و حيا اكن سواء الإنسان جبسد يرتبطان أ ساس يني

 ال سلحة – البصامت – الرشعية الطبية الكميياء -اجلنائية ال دةل مثل الرشعية الطبية الفنية

 ...ادلم حبوث – واملتفجرات

 :هام املذكوران والقسامن

 forensic pathology اثولويجالب الرشعي الطب: أ ول

 الطبية القيااي يف اجلثث وترشحي حفص خالل من الوفاة سبب بتحديد القسم هذا خيتص

 أ و طبيعية كوهنا حيث من الوفاة نو  معرفة يف املساعدة وكذكل ،(الوفيات قيااي) ابملتوفني املتعلقة

 (.عرضية – انتحارية – جنائية) طبيعية غري

جنلرتا يف به املعمول coronor system  الوفيات حمقق منظا القسم هذا وميثل  وويلز اإ

سكضالندا يف fiscal procurator الوكيل ونظام ال مريكية، الولايت وبعض يرلندا اإ  يأ خذ اذلي واإ



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              32                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

جنلرتا، يف الوفيات حمقق ماكن  يف medical examiner system الطيب الفاحص نظام وأ ييا اإ

 .ال مريكية الولايت معظم

 وحالت الرشعية، الطبية الباثولوجيا خمتربات الوفيات قيااي يف الرشعي الطبيب مع تعاونوت 

رسالها اجلنايئ احملقق عىل جيب اليت الوفاة ىل اإ  ذات الوفيات لك يه الباثولويج الرشعي الطب اإ

 :مثل معروف غري الوفاة سبب يكون عندما أ و الطبيعية غري ال س باب

 الوفاة سواء القضل أ و اكلنتحار جنائيهتا يف املشتبه حلوادثا: العنف بسبب الوفيات -1

 .شهور حىت أ و أ سابيع انقياء بعد مبارشة غري أ و الإصابة نتيجة مبارشة

 .الكحوليات أ و اخملدرات أ و التسممي عن الناش ئة الوفيات -2

 .الفجائية الوفيات -3

 .والريبة للشك املثرية الوفيات -4

 أ و اجلراحية العمليات أ ثناء أ و الإهجاض بعد الوفاة مثل الطبية سةاملامر  بسبب الوفيات -5

 ...التخدير بعد

 .الرشطة قبل من التوقيف أ ثناء أ و السجون يف الوفيات -6

 .طبية رعاية حتت ليسوا أ شخاص وفيات -7

 .مفرسة غري وفيات أ و معروفة غري أ س باب نتيجة الوفيات -8

 الإلكينييك الرشعي الطب: اثنيا

 قيااي)  ال حياء يف القانوين أ و الرشعي البعد ذات الطبية ابملسائل القسم هذا صوخيت

 :تشمل واليت ،(ال حياء
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 .اذلكور أ و الإانث عىل الواقعة سواء اجلنس ية الاعتداءات قيااي -1

 البدن عىل الاعتداءات حاةل يف املصاب دلى العجز ونسب الإصاابت حتديد قيااي -2

 .عويياتالت نس بة ملعرفة وذكل

 .السن تقدير -3

ما للفرد العقلية الصالحية -4  عن اجلنائية املسؤولية أ و املمتلاكت يف للترصف أ و للمحامكة اإ

حدى ارتاكب  .اجلرامئ اإ

لهيا املشار املهام جل تس توعب بصيغة وردت قد الرابعة املادة أ ن هنا واملالحظ  أ عاله، اإ

 أ ساسا يتعلق كعمل الطبية العلوم من الفر  هبذا املرتبطة التقليدية النظرة املرش  جتاوز حبيث

 العداةل ل هجزة اليويم وابلعمل ابل حياء مبارش ارتباط لها اليت احليوية املهام بعض اإىل ابل موات

 رهن املوضوعني ال شخاص وحفص السن وتقدير البدنية ال رضار وتقيمي الرسيري اكلفحص اجلنائية

حياء الرشعي ابلطب عليه يصطلح ما وهو وغريها، النظرية احلراسة  .لل 

 معل بأ ي يقوم حىت الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب أ مام مفضوحا اجملال النص ترك وقد 

 يه املهام لحئة أ ن أ ي. اخملتصة القيائية السلطات قبل من به ويؤمر وظيفضه صلب يف يدخل أآخر

 املادة من 10 البند مقضييات ذكل عىل وادلليل احلرص، سبيل عىل وليست املثال سبيل عىل

 هبا تلكفه قد أ خرى همام بأ ية الرشعي للطب املامرس الطبيب قيام عىل ينص واذلي اذلكر السالفة

 .همامه بطبيعة تتصل أ ن رشيطة اخملتصة القيائية اجلهات

 هتم الاخضصاصات من مجموعة لتشمل الرشعي للطب املزاولني ال طباء همام تتنو  وهكذا

 وترشحي وحفص ومعاينة السن وتقدير البدنية ال رضار وتقيمي لل شخاص الرسيري فحصال ابل ساس
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عطاء و ال جسام عىل العيوية العينات ورفع اجلثث  والتحليالت الفحوص لنتاجئ الطيب التفسري اإ

 وخملفات اجلسمية والإفرازات والسموم اكخملدرات املواد خمتلف وكذا العيوية العينات اخملتلف

 .وغريها  نارال  اإطالق

 ملهام املامرسني ابل طباء ينط مل املادة هذه من 5 البند أ ن اإىل املقام هذا يف الإشارة وجتدر 

منا الهوية حتديد الرشعي الطب  هوية حتديد يف الاقضياء عند ابملساعدة قياهمم عىل فقط ينص واإ

 الطب ملهام رساملام الطبيب صالحيات مضن يدخل ل الهوية حتديد أ ن ذكل ومرد املتوفني،

ل حتديدها ميكن ل الهوية أ ن عىل فيال الرشعي، حدى بواسطة اإ  :الآتية الثالث الطرق اإ

 اجلينية؛ اخلربة بواسطة –

 البصامت؛ بواسطة –

 .ال س نان عىل اخلربة طريق عن أ و –

 الفر  الثاين

 حقوق وواجبات الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي

 5املادة  

آرائه الفنية والتقنية يمتتع الطبيب املامرس " بداء أ ملهام الطب الرشعي باكمل الاس تقاللية يف اإ

آراء أ و ينجزه من  ليه، ومن أ جل ذكل يعترب مسؤول عن لك ما يد ي به من أ بشأ ن املهام املوكوةل اإ

 شهادات أ و تقارير.

ل حتول اس تقاللية الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي دون مراقبة اجلهة القيائية اليت 

لهيا.  "انتدبته لتقدمي مجيع التوضيحات املطلوبة منه بشأ ن النتاجئ واخلالصات اليت توصل اإ
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 أ ساسا وتمتثل الرشعي الطب ملهام والناجعة الفعاةل للمامرسة أ ساس ية ضامنة املادة هذه تعترب

بداء يف الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب اس تقاللية وجوب يف آرائه اإ  شأ نب  التقنية أ و الفنية أ

ليه املوكوةل املهام  الرشعي، الطب ممارسة جمال يف علهيا املتعارف ادلولية املبادئ عليه تنص ما وفق اإ

 اجلهة ملراقبة خيوعه وعىل ال عامل، تكل لك عن مسؤوليته عىل ذكل مع ابملوازاة التنصيص مع

ن الرضورية التوضيحات لك تقدمي خيص فامي انتدبته اليت القيائية  .ذكل مرال   اقضىض اإ

ن  حتمكه والتقنية الفنية ملهامه مزاولته يف الاس تقاللية اكمل الرشعي الطبيب منح مناط اإ

 أ ن ذكل ومعىن تقارير، أ و  شهادات من ينجزه أ و أآراء من به يد ي ما لك عن املسؤولية قاعدة

ن حىت – معينة هجات تدخل تفادي اإىل ابل ساس ينرصف املادة هذه يف الوارد الاس تقالل  واإ

لهيا يتوصل اليت اخلالصات أ و الآراء يف – الرشعي الطبيب انتدبت اليت القيائية اجلهة اكنت  ما اإ

 النص تكريس ويعزى العموم، معارف دائرة عن خترج رصفة وتقنية فنية طبيعة ذات همامه مادامت

 تطال أ ن كنمي اليت السلبية التأ ثريات أ و التدخالت أ وجه لك مع القطع يف الرغبة اإىل املبدأ   لهذا

لهيا، املتوصل الطبية التقارير  ستسلكه اكنت اليت والقانوين الطبيعي واملسار الاجتاه بذكل فضغري اإ

 .تزويرها أ و القيائية احلقيقة تغيري تاليف وابلتا ي القيية،

 اخملتصة القيائية اجلهات تصادف أ ن حيدث قد العملية، املامرسة مس توى عىل ذكل، ومقابل

 التقرير خالصة أ و حمتوى فهم يف الصعوابت بعض معينة واقعة يف التحقيق أ و ثالبح بصدد ويه

 عىل سلبا ينعكس أ ن ميكن اذلي اليشء الرشعي، الطب ملهام املامرس الطبيب قبل من املنجز

 للسلطات مساعد أ نه منطلق ومن الإشاكل هذا ولتجاوز احملامكة، أ و التحقيق أ و البحث نتيجة

نه الرشعي، الطبيب انتداب قانوان لها اخملول القيائية  مع التواصل املذكورة للسلطات حيق فاإ
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 منه املطلوبة التوضيحات مجيع لتقدمي قبلها من واملنتدب الرشعية الطبية للمهام املامرس الطبيب

لهيا توصل اليت واخلالصات النتاجئ بشأ ن التوضيحات يف فقط واحملصورة  التأ ثري أ و التدخل دون اإ

آرائه عىل  .اخضصاصه مصميه من تبقى اليت التقنية أ و لفنيةا أ

 ملا احملمكة» أ ن اإىل 2013 يناير 10 بتارخي لها قرار يف النقض حممكة ذهبت الإطار هذا ويف

ليه توصل مبا ابل خذ ملزمة ليست بكوهنا قرارها عللت ىل مستندة...اخلبري اإ  يبني مل اخلبري كون اإ

ليه، توصل كيف رجا  تقوم أ ن دون اإ متام اخلربة أ جنز اذلي للخبري همةامل  ابإ  تطالبه أ و هممته لإ

«لنعدامه املوازي التعليل انقص يكون قرارها فاإن ،..اخلربة يف غاميا تراه ما بتوضيح
4
 . 

 6املادة 

بداء رأ يه الفين والتقين ابحلياد والتجرد " يلزتم الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي يف اإ

قضييه أ خالقيات املهنة وما ميليه عليه اليمري املهين لإبراز احلقيقة والزناهة ومبادئ الرشف وما ت 

 ."واملسامهة يف حتقيق العداةل

 ملهام املامرس الطبيب عاتق عىل الواقعة املهنية والواجبات الالزتامات اإىل املادة هذه تشري

 الرشف ادئومب والزناهة والتجرد احلياد مببادئ الالزتام يف أ ساسا واملمتثةل الرشعي الطب

قرارها مت الزتامات ويه املهنة، وأ خالقيات  مهنا املتوخاة الغاية لتحقيق وأ ييا املهنة قمية من للرفع اإ

 املهام جبسامة وعيا وأ ييا اجلرامئ، مالبسات وكشف احلقيقة اإىل الوصول يف العداةل مساعدة ويه

 متس قد قيائية مقررات دورص اإىل تؤدي أ ن لها ميكن واليت ال طباء من الصنف هذا عىل الواقعة

                                                           
4
 املنشور 838/3/1/2012 رمق التجاري امللف يف 2013 يناير 10 بتارخي الصادر 24/1 رمق النقض حممكة قرار أ نظر 

صدارات سلسةل من الثالث ابلعدد  خالل من واخلرباء اخلربة» بعنوان 2017 س نة -النقض مبحمكة الفين املكضب اإ

 .يلهيا وما 214 فحةص ،«النقض حممكة هتاداتاج
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 عن التعويض أ و اكلإرث مدنية أ خرى مبسائل أ و اليحااي حبقوق وكذا ال شخاص وحرايت حبقوق

 .النفس ية أ و البدنية ال رضار

 تقريره ميمون يف يقضرص أ ن الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب عىل يفرض احلياد ومبدأ  

 يكون وأ ن ختصصه، جمال يف الشخصية خربته وعىل فسه،بن  عايهنا اليت الثابتة الطبية احلقائق عىل

ل الآخر عىل جلانب تغليب دون علهيا، املتعارف العلمية ال سانيد اإىل مستندا رأ يه  خالل من اإ

 نطاق خارج ومعتقداته وميوهل اخلاصة مشاعره شهادته من يطرح أ ن عليه ويتعني. السابق املنطق

 اإىل ينحاز أ ن فيه يفرتض ول معينة، هجة حلساب يعمل ل أ نه دليه واحضا يكون وأ ن مأ موريته،

ليه توصل ما خالف معني رأ ي  . وخربته معاينضه من خشصيا اإ

 7املادة  

يس تعني الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي، يف احلالت اليت تتعلق مبسائل تقنية أ و فنية "

قيائية اليت انتدبته، بذوي خارجة عن جمال ختصص الطب الرشعي، وبعد اإذن مس بق من اجلهة ال

 من هذا القانون. 24الاخضصاص مع الإشارة اإىل ذكل يف تقريره املنصوص عليه يف املادة 

لهيم أ عاله الميني أ مام اجلهة القيائية اليت انتدبت      يؤدي ال شخاص املس تعان هبم املشار اإ

ن قانون املسطرة اجلنائية، ما م 345الطبيب الرشعي املعين، وفق الصيغة املنصوص علهيا يف املادة 

 ."مل يكونوا مسجلني يف جدول اخلرباء القيائيني

درااك اجلنائية ابلعداةل املرتبطة والتخصصات العلوم وتشعب لتنو  ابلنظر حاطة لصعوبة واإ  اإ

 للطبيب جتزي املادة هذه فاإن العلمية، التخصصات هذه جبل الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء

 خترج اليت والفنية التقنية اجملالت يف الاخضصاص بذوي الاس تعانة الرشعي الطب هاممل  املامرس
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ذن عىل احلصول برضورة الإماكنية هذه تقييد مع ختصصه، عن  وأ داء املنتدبة، القيائية اجلهة من اإ

اجلنائية املسطرة قانون من 345 املادة يف الواردة الميني لصيغة مهنم احمللفني غري اخلرباء
5
. 

اجلنائية املسطرة قانون من 201 املادة مقضييات مع النص من املادة هذه وتنسجم 
6
 اليت 

 دائرة عن خترج اليت والفنية التقنية اجملالت يف اخلرباء لاكفة ابلنس بة الإماكنية هذه أ ييا تتيح

 .معينة وحفوص بتحاليل للقيام مبختربات الاس تعانة قبيل من ختصصهم

 8املادة 

بيب املامرس ملهام الطب الرشعي بواجب كامتن الرس املهين يف املهام اليت ينضدب يلزتم الط "

 للقيام هبا من قبل اجلهة القيائية اخملتصة. 

ومينع عليه هبذه الصفة، أ ن يبلغ أ ي معلومات مس تخرجة من امللفات أ و ينرش أ ي مستندات 

 أ و واثئق أ و مراسالت لها عالقة ابملهمة اليت انتدب لها.

 ."ثىن اجلهات القيائية من هذا املنعوتس ت 

                                                           
5
 :احملمكة أ مام التالية الميني احمللفني غري اخلرباء يؤدي»من قانون املسطرة اجلنائية عىل ما ييل:  345املادة تنص  

 ». واليمري الرشف يقضييه ما وفق للعداةل مساعديت أ قدم أ ن عىل العظمي ابهلل أ قسم«

ىل يس متع لهيم الاس امت  أ ثناء وميكهنم هبا، قاموا اليت التقنية العمليات نتاجئ ويعرضون ابجللسة اخلرباء اإ  عىل يطلعوا أ ن اإ

 .ملحقاته وعىل تقريرمه

ما للرئيس ميكن  اليت ال س ئةل لك اخلرباء عىل يطرح أ ن حمامهيم، أ و ال طراف من أ و العامة النيابة من بطلب أ و تلقائيا اإ

لهيم، هبا املعهود املهمة نطاق يف تدخل  .مبارشة بطرهحا هلم يأ ذن أ و اإ

لهيم الاس امت  بعد املناقشات اخلرباء حيرض  «.ال طراف أ و العامة النيابة تعرتض مل وما ذكل، من الرئيس يعفهم مل ما اإ
6
ذا»من قانون املسطرة اجلنائية عىل ما ييل:  201املادة تنص    يف تدخل ل مسأ ةل هلم توحض أ ن اخلرباء طلب اإ

 .ذلكل خاصة املؤهلني التقنيني بني من تسميهتم تمت بتقنيني الاس تعانة يف هلم يأ ذن أ ن التحقيق لقايض ميكنف  اخضصاصهم،

جراء أ مرت اليت احلمك هيئة أ و التحقيق قايض أ مام الميني املذكور الوجه عىل املعينون التقنيون يؤدي  الصيغة وفق خربة، ابإ

 .القيائيني اخلرباء جدول يف مسجلني نوايكو  مل ما بعده 345 املادة يف علهيا املنصوص

ىل باكمهل تقريرمه يياف  «.205 املادة يف املذكور التقرير اإ
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 املتصلني من وابعتباره القياء مساعدي من الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب لكون نظرا

لزامه اإىل تريم املادة هذه فاإن وظيفضه، حبمك والتحقيق البحث مبسطرة  الرس كامتن واجب ابحرتام اإ

 .عاتقه عىل يقع اذلي الالزتام هذا حدود تبيان مع املسطرة، رسية عىل حفاظاً  املهين

 املسطرة قانون من 15 املادة مقضييات مع اتم انسجام عىل يه املادة هذه ومقضييات 

 خشص لك. رسية والتحقيق البحث أ ثناء جتري اليت املسطرة تكون»: أ نه عىل تنص اليت اجلنائية

جراء يف يسامه  العقوابت طائةل توحت الرشوط مضن املهين الرس بكامتن ملزم املسطرة هذه اإ

 . «اجلنايئ القانون يف املقررة

فشاء عليه مينع الإطار، هذا ويف  أ و مستندات نرش أ و ملفات من مس تخرجة معلومات أ ي اإ

 .لها انتدب اليت ابملهمة عالقة لها مراسالت أ و واثئق

منا مطلقا الزتاما ليس املهين الرس كامتن وواجب  امرسامل للطبيب فهيا جيوز أ حوال هناك واإ

فشاء الرشعي الطب ملهام  :اكلآيت ويه الرس، اإ

ذا –  العةل ظروف الطبيب يرشح ك ن نفسه الرس صاحب صاحل يف الإفشاء اكن اإ

 برعايته؛ والقيام به العناية طرق هلم ويبني املريض ل قارب

خبار –  لنتشار ومنعا اجملمتع حصة عىل حفاظا املعدية ال مراض عن الصحية السلطات اإ

 ال وبئة؛

  مواطن؛ لك عىل يقع قانونيا واجبا ابعتباره اجلرامئ عن تبليغال  –

دلء –  القيائية؛ اجلهات أ مام بشهادته الطبيب اإ
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نقاذ يف املثال سبيل عىل املمتثةل الرضورة حالت –  املساعدة تقدمي أ و أآخر خشص حياة اإ

 خطر؛ حاةل يف لشخص

 جملس أ و لقياءا أ مام نفسه عن الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب دفا  حاةل –

 .التأ ديب

 9املادة 

ل ميكن انتداب الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي للقيام بفحص أ و ترشحي جثة خشص "

 اكنت تربطه به عالقة يف اإطار الطب العاليج أ و الوقايئ.

ذا اكنت دليه  ليه اإ مينع عىل الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي مبارشة املهمة املس ندة اإ

 ."ة أ و همنية تتناىف مع اإجنازهامصلحة خشصي

 حياد مبدأ   عىل واحلفاظ الرشعي الطب همام سري حسن ليامن املادة هذه عىل التنصيص مت

 .املتقاضني حقوق ضامن جانب اإىل املهام، لتكل املامرس الطبيب واس تقالل

  : ييل مبا القيام الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب عىل مينع وهكذا 

طار يف سواء عالقة به تربطه اكنت خشص جثة ترشحي أ و حفص –  أ و العاليج الطب اإ

  الوقايئ؛

ليه املس ندة املهمة مبارشة – ذا اإ جنازها مع تتناىف همنية أ و خشصية مصلحة دليه اكنت اإ  .اإ

 اعامتد» أ ن عىل 2015 يناير 21 بتارخي لها قرار يف النقض حممكة أ كدت الصدد هذا ويف

 الزنا  أ طراف ل حد طيب مستشار صفة هل خبري طرف من زةمنج خربة عىل الاس تئناف حممكة

 ذلكل يكون قد مما ابلرمغ وذكل فهيا طرفا يكون اليت القيااي يف تنجز اليت اخلربة معليات يف وميثهل
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 وأ هنا خاصة انعدامه مزنةل يزنل اذلي التعليل انقص قرارها جيعل وحياده، اخلبري نزاهة يف تأ ثري من

 طيب مستشار صفة هل لفحصه املنتدب اخلبري بكون أ ماهما الطاعن أ اثره ما ىلع جتب مل( احملمكة)

..«التأ مني لرشكة
7
 . 

نه أ عاله، املادة يف املقرر للمنع الرشعية الطبية للمهام املامرس الطبيب خمالفة فعند وهكذا  فاإ

نه الإطار هذا يف جانبه من مضعمد اإخالل أ ي ثبوت حال ويف جترحيه، مصلحة ذي للك ميكن  فاإ

 .ال حوال حبسب اجلنائية أ و التأ ديبية للمساءةل معرضا يكون

 هيدف اذلي الطب من الفر  ذكل املادة هذه يف الوارد «العاليج الطب» مبصطلح ويقصد 

 والهدف املرض، تشخيص معلية بعد مبارشة يأ يت وهو منه والتخلص املرض عىل الس يطرة اإىل

زاةل هو منه الرئييس  والاس تقرار الاتزان من حلاةل والوصول للمرض ملسبباتوا ال عراض مجيع اإ

تبا  الوظيفي  .معني عالج ابإ

 اليت ال ساس ية الطب فرو  وأ حد اجملمتع طب من الفر  ذكل به فيقصد «الوقايئ الطب» أ ما

 قبل للجامعات الصحي املس توى رفع اإىل هتدف كام حدوهثا قبل ومنعها ال مراض توقع اإىل هتدف

 .ال فراد

 : ييل ما الوقايئ الطب اإىل املولكة املهام رزأ ب ومن

 انتشارها ملنع حدوهثا حني الرسيع والتدخل الصحية ال وبئة حدوث من الوقاية –

 أ رضارها؛ من والتقليل

                                                           
7
 املنشور 382/5/1/2014 رمق الاجامتعي امللف يف 2015 يناير 21 بتارخي الصادر 118 رمق النقض حممكة قرار أ نظر 

صدارات سلسةل من الثالث ابلعدد  خالل من واخلرباء اخلربة» بعنوان 2017 س نة -النقض مبحمكة الفين املكضب اإ

 .يلهيا وما 391 فحةص ،«النقض حممكة اجهتادات
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 البرشية؛ للمجمتعات العامة الصحة حتسني –

 .واملرىض ال حصاء لل شخاص احلياة جودة عىل احلفاظ –

 الفر  الثالث

 رسون ملهام الطب الرشعيال طباء  اخلرباء املام

 10املادة 

يقيد الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي بصفضه خبريا قيائيا يف أ حد جداول اخلرباء "

القيائيني دلى حمامك الاس تئناف ويف اجلدول الوطين للخرباء القيائيني بقرار للسلطة احلكومية 

خلرباء القيائيني الصادر بتنفيذه الظهري املتعلق اب 45.00امللكفة ابلعدل طبقا ل حاكم القانون رمق 

 ."(، وكذا نصوصه التطبيقية2001يونيو  22) 1422ربيع ال ول  29بتارخي  1.01.126الرشيف رمق 

ماكنية الرشعي الطب ملهام املامرسني لل طباء املادة هذه ختول  اخلرباء جداول يف التقييد اإ

 .القيائيني ابخلرباء املتعلق 45.00 رمق القانون يف علهيا املنصوص للرشوط استيفاهئم بعد القيائيني

 خالل كبريا نقاشا عرفت قد اكنت القيائيني اخلرباء جبدول التقييد مسأ ةل أ ن ابذلكر وجدير

عداد مرحةل   اجتاهني بني الآراء حولها تباينت وقد القانون، هذا اإ

 النظر وبغض ةمبارش  الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء تقييد رضورة رأ ى اجتاه –

 القيائيني؛ ابخلرباء املتعلق 45.00 رمق القانون يف الواردة الرشوط عن

 القانون يف علهيا املنصوص الرشوط جلل استيفاهئم رضورة عىل أ كد أآخر واجتاه –

 .القيائيني اخلرباء ابيق شأ ن ذكل يف شأ هنم املذكور 45.00
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 هجة، من اخلرباء بني املساواة ملبدأ   حتقيقا الثاين الرأ ي تبين النص واضع نظر ارتأ ى وقد 

 خاصة مسطرة وضع القيائيني اخلرباء قانون وأ ن لس امي اثنية هجة من أ خالقية لعتبارات وابلنظر

جراءاهتا أ مه من القيائيني اخلرباء جداول مضن ال طباء لتسجيل جراء اإ  نزاهة من للتأ كد حبث اإ

 .ةالقيائي سوابقه وانتفاء ابل مر املعين واس تقامة

 11املادة 

 يؤدي ال طباء املامرسون للطب الرشعي الميني القانونية طبقا للترشيع اجلاري به العمل."

يؤدي الميني القانونية عن الشخص الاعتباري عالوة عىل ممثهل القانوين، ال طباء املامرسون 

لطب للطب الرشعي التابعون هل واملس تخدمون التقنيون العاملون دليه يف اإحدى جمالت ا

 ."الرشعي

 للشخص القانوين املمثل الرشعي، الطب ملهام املامرسني ال طباء اإىل ابلإضافة املادة هذه تلزم

 يف دليه العاملون التقنيون واملس تخدمون هل التابعون الرشعي للطب املامرسون وال طباء الاعتباري

 املساعدة والقيائية القانونية املهن ببايق أ سوة القانونية الميني بأ داء الرشعي، الطب جمالت اإحدى

 .عاتقهم عىل امللقاة املسؤولية ثقل استشعار هبدف للعداةل

ما مل يكن امللزم  من قانون املسطرة اجلنائية 345املادة  وصيغة الميني يه تكل املنصوص علهيا يف

 :وتنص املادة املذكورة عىل ما ييل بأ داهئا مسجال جبدول اخلرباء القيائيني،

 :احملمكة أ مام التالية الميني احمللفني غري رباءاخل يؤدي»

 ». واليمري الرشف هييقضي  ما وفق للعداةل مساعديت أ قدم أ ن عىل العظمي ابهلل أ قسم«
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 الباب الثالث

 انتداب الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي

 الفر  ال ول

 كيفية انتداب الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي

 12املادة 

داب الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي من طرف النيابة العامة أ و قايض التحقيق يمت انت"

 ."أ و هيئة احلمك لك يف حدود اخضصاصه احملدد مبقضىض القانون

 الطب ملهام املامرس الطبيب انتداب لها حيق اليت القيائية اجلهات خمتلف املادة هذه حتدد

 .احلمك قياة أ و التحقيق قياة أ و العامة النيابة قياة: من لك يف واملمتثةل الرشعي

 الطب ملهام املامرس الطبيب انتداب صالحية وحدها الثالث اجلهات هذه ختويل ويرجع

لهيا املس ندة املهام لطبيعة نظرا الرشعي  عىل والسهر املتقاضني حقوق حامية يف أ ساسا واملمتثةل اإ

 الطب ملهام املامرس ابلطبيب س تعانهتاا عرب هتدف املذكورة القيائية واجلهات. العداةل حتقيق

 :التالية ال هداف حتقيق اإىل الرشعي

ثبات -أ     أ صال وقوعها عدم أ و اجلرمية وقو  اإ

 يف وخصوصا اجلرمية وقو  تأ كيد بداية الرشعي الطب من اخملتصة القيائية اجلهات تس هتدف

ذا فهيا، املشتبه الوفيات حالت  البينة فاإن الش هبة، عىل ابعثة جمهوةل بأ س باب خشص مات فاإ

جراء ترشحيها أ و اجلثة عىل الرشعي الطيب الكشف أ ساس عىل القامئة الطبية  اخملربية الفحوصات واإ

ذا حتدد اليت يه الالزمة  وهناك جفائية، أ و مرضية بأ س باب أ و قضال مات قد الشخص هذا اكن ما اإ

ىل فهيا احلسم للقياء ميكن ل اليت القيااي من العديد  الطب ملهام املامرس ابلطبيب س تعانةالا بعد اإ

 .الرشعي
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 الس ببية العالقة اإجياد -ب

 عليه اجملين وبني وبيهنا هجة من اجلرمية يف املس تخدمة وال داة اجلاين بني العالقة بذكل ويقصد

( املصاب) عليه للمجين معاينضه ومن خرباته خالل من الرشعي فالطب أ خرى، هجة من والإصابة

حداهثا يف املس تخدمة وال داة وطبيعهتا ةالإصاب نو  حيدد  .الس ببية العالقة اإىل الوصول مت ومن اإ

 اجلرمية عن املهتم مسؤولية مدى بيان  -ج

جياد يعين وهو  املادة يف املذكورة القيائية فاجلهات وماكهنا، واجلرمية املهتم بني ربط اإ

 علهيا املعروض تطابق ومدى هما،أ ما املاثل للمهتم املوجه الهتام نس بة حصة من التحقق تس هتدف

 .اجلرمية جوهر مع أ دةل من يساق ما وعقالنية تناسب ومدى اجلرمية، واقع مع وبراهني أ دةل من

 اجلنائية وال دةل املادية الآاثر ضبط -د

 وال دةل املادية الآاثر ضبط يف أ ساس يا دورا الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب يلعب

 من القانون هذا مكنه فقد رصفة، طبية فنية خربات حتتاج اليت اجلنائية قياايال يف لس امي اجلنائية

 عىل العيوية العينات رفع من مكنه كام للبحث املفيدة العينات وأ خذ املعاينات لإجراء الانتقال

ضافة النس يجية والعينات والشعر وادلموية املنوية املواد فهيا مبا ال جسام ىل اإ  املهام ببايق قيامه اإ

 املعاينة موضو  احلاةل ظروف وحسب املعاينة خالل ومن. القانون هذا من 4 املادة يف الواردة

آاثر أ ية الرشعي الطبيب يتحرى  حسب مجيعا وضبطها املصاب جسم يف جرمية أ و مادية أ دةل أ و  أ

 عىل اكفة هبا املتعلقة البياانت كتابة مث ومن الفنية، ال صول حسب وحتريزها العلمية ال صول

 املتوصل والاس تنضاجات اخلالصات وعرض وتقيميها حفصها هل يتس ىن حىت مهنا للك املقرر المنوذج

لهيا  .انتدبته اليت القيائية اجلهات أ مام اإ
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 الرشعي الطيب التقرير عىل احلصول -ه

 موضو  العنارص لك ضبط وبعد به املرتبطة ابملهام قيامه بعد الرشعي الطبيب واجب من

 عىل انتدبته اليت القيائية للجهة – قيائيا – رشعيا طبيا تقريرا يصوغ أ ن نتدابالا أ و التلكيف

 أ و العامة النيابة هتم اليت والاس تفسارات التساؤلت خمتلف عىل وجييب اجلرمية شفرات يفك حنو

 اليت التساؤلت تكل أ مه ومن اجلرمية، أ و الواقعة بتكل يتعلق فامي احلمك هيئة أ و التحقيق قايض

ىل الطيب التقرير فهيد ذا – عهنا الإجابة اإ  وحتديد سبهبا معرفة – مثال فهيا مشكوك وفاة اكنت اإ

عطاء الإصاابت اإحداث يف املس تخدم السالح أ و املس تخدمة ال داة حتديد وكذا زمهنا  الرأ ي واإ

ذا احلادث نوعية حول التقين أ و الفين  من غريها أ و عرضيا أ و انتحاراي أ و جنائيا حاداث اكن ما اإ

 .العداةل أ هجزة تنوير يف تساعد واليت املهمة التساؤلت

 13املادة 

أ عاله، انتداب أ كرث من طبيب ممارس ملهام  12ميكن للسلطات القيائية املذكورة يف املادة "

ذا اكنت طبيعة املهمة تس توجب ذكل  ."الطب الرشعي اإ

ماكنية القيائية للسلطات املادة هذه تتيح  الطب ملهام ممارس يبطب  من أ كرث انتداب اإ

ن الرشعي  القيااي ترصيف حسن تيسري هبدف وذكل ذكل، املأ مورية طبيعة اقضيت اإ

ذا خاصة القيائية والإجراءات  لتعدد نظرا أ و اللبس بعض يكضنفها جرامئ أ و حبالت ال مر تعلق اإ

 قانون من 206 ملادةا ملقضييات طبقا اجملالت مجيع يف اخلرباء لبايق املتاحة الإماكنية ويه اليحااي،

ذا»عىل ما ييل:  تنص اليت اجلنائية املسطرة آراؤمه اخضلفت أ ن وحدث املعينون اخلرباء تعدد اإ  أ و أ

بداء مع املشرتك التقرير يف رأ يه مهنم واحد لك يبني املشرتكة، النتاجئ شأ ن يف حتفظات هلم اكنت  اإ

 «.املعلةل حتفظاته
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 14املادة 

تصة انتداب طبيب ممارس للطب الرشعي من أ جل الانتقال اإىل ميكن للسلطات القيائية اخمل "

 والقيام ابملعاينات الرضورية وأ خذ العينات.  ماكن اجلرمية

ميكن ليابط الرشطة القيائية، بعد موافقة النيابة العامة أ و قايض التحقيق، الاس تعانة 

ذا تعلق ال مر حباةل التلبس، أ و  بطبيب ممارس للطب الرشعي من أ جل الانتقال اإىل ماكن اجلرمية اإ

ذا اكنت حاةل الاس تعجال تقضيض ذكل  ."اإ

 عند لس امي الرشعيني ال طباء بعمل وثيقا ارتباطا القيائية الرشطة ضباط معل يرتبط

 اليت املعلومات وتبادل التعاون  مقدار زاد ولكام واخلطرية، املعقدة واجلرامئ القيااي مع التعامل

لهيا يتوصل  جنحوا لكام اخملتصة، القيائية للسلطات املبارش الإرشاف حتت خرالآ  مع طرف لك اإ

ىل التوصل وابلتا ي املعقدة، واحلوادث اجلرامئ مغوض حل يف مجيعا  .العداةل وحتقيق احلقيقة اإ

 احلالت يف سواء اجلرمية ماكن اإىل الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب انتقال خيص وفامي

 تباينت فقد العينات وأ خذ الرضورية ابملعاينات القيام قصد وذكل لبسالت  حاةل يف حىت أ و العادية

 هجاز معل ظروف اخضالف اإىل ابل ساس يرجع وهذا لآخر بدل من املسأ ةل هبذه الاهامتم درجة

 بني الرشعي الطب ل عامل املنظمة والترشيعات ال نظمة اخضالف وكذا وطبيعته، الرشعي الطب

 ابملعاينات القيام قصد اجلرمية ماكن اإىل الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب فانتقال العامل، دول

 الرشعي الطبيب انتقال فعدم الرشعي الطب أ عامل من أ ساس يا جزءا يعد الرضورية العينات وأ خذ

هامل أ و فقدان كثرية أ حايني يف عنه يرتتب قد التلبس حالت يف لس امي اجلرمية ماكن اإىل  بعض اإ

 غياب ظل يف حصيح وجه عىل دللهتا اس تنباط عدم تقدير أ قل عىل أ و ابجلثة صةلاملت املهمة ال دةل

يالء فاإن وابلتا ي ال خرى املهام ابيق عن أ مهية يقل ل الانتقال فهذا وبذكل الرشعي، الطبيب  اإ
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ن اجلنايئ البحث خطوات أ مه من يعد اجلرمية ملرسح الالزمة العناية  الإطالق عىل أ مهها تكن مل اإ

ماطة اجلرمية حقيقة عن للكشف  .منفذهيا عن اللثام واإ

 لالنتقال الرشعي الطب ملهام املامرس للطبيب اجملال فسح وراء من املنشودة الغاية ولتحقيق

 ضباط مع التعاون عليه تفرض معهل طبيعة أ ن اس تحيار عليه وجب فقد اجلرمية، ماكن اإىل

 املبارش الإرشاف عليه يتعني كام اجلرمية، مبرسح العاملني والتقنيني اخلرباء وابيق القيائية الرشطة

آاثر أ ية طمس أ و فقد لتجنب وذكل الإطار هذا يف تمت اليت التقنية العمليات خمتلف عىل  قد مادية أ

ضافة لتاليف وكذكل عالقة، تكون آاثر أ و معامل أ و اإصاابت اإ  احلقيقة عىل التأ ثري شأ هنا من حديثة أ

 .القيائية

ماكنية اخملتصة القيائية للسلطات املادة ههذ تتيح ذلكل، وتبعا  للطب ممارس طبيب انتداب اإ

 .العينات وأ خذ الرضورية ابملعاينات والقيام اجلرمية ماكن اإىل الانتقال أ جل من الرشعي

 أ جل من الرشعي للطب ممارس بطبيب ابلس تعانة القيائية الرشطة ليباط أ ييا مسحت كام

 النيابة موافقة عىل احلصول رشيطة التلبس، أ و الاس تعجال ةلحا يف اجلرمية ماكن اإىل الانتقال

 همامه ممارسة الرشعي الطبيب عىل ينبغي احلاةل هذه ويف الغرض، لهذا التحقيق قايض أ و العامة

 .القانون هذا من 4 املادة يف احملدد اخضصاصه نطاق مع يتالءم ما وفق

خملتصة للسامح ليباط الرشطة وقد جاء التنصيص عىل قيد موافقة السلطة القيائية ا

ىل ماكن اجلرميةلالقيائية  النيابة  كون الس تعانة بطبيب ممارس للطب الرشعي من أ جل الانتقال اإ

العامة أ و قايض التحقيق يرشفان عىل تس يري ال حباث والتحقيقات اجلنائية وفق ما تنص عليه 

 أ حاكم قانون املسطرة اجلنائية.
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 15املادة 

املامرس ملهام الطب الرشعي الاس تجابة ل وامر الانتداب ولطلبات  يتعني عىل الطبيب"

ليه، حسب احلاةل، من طرف السلطات القيائية اخملتصة أ و ضباط الرشطة  الاس تعانة املوهجة اإ

 القيائية.

ليه، أ شعر بذكل  ذا تعذر عىل الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي اإجناز املهمة املس ندة اإ اإ

دبته أ و طلبت الاس تعانة به ول ميكنه التخيل عن أ داء هممته اإل بناء عىل فورا اجلهة اليت انت

 ."موافقهتا

 القياء مساعدي من يعترب اذلي الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب املقضىض هذا يلزم

ليه املوهجة الاس تعانة ولطلبات القيائية السلطات عن الصادرة نتداابتلالإ  ابلس تجابة  طرف من اإ

 عليه تعذر حال يف الاس تعانة طالبة أ و املنتدبة اجلهة فورا يشعر أ ن عىل القيائية، طةالرش  ضباط

جناز ماكنية دون املطلوب اإ ل املأ مورية عن التخيل اإ  أ و املنتدبة اجلهة موافقة عىل احلصول بعد اإ

 .الاس تعانة طالبة

 اخلرباء بعض ابةاس تج عدم كشفت اليت العملية املامرسة نواقص جتاوز اإىل املادة هذه وهتدف

لهيم املوهجة نتداابتلالإ  أ حياان  وحيول التقايض معلية عرقةل اإىل يؤدي مما هبا، القيام عن تلكؤمه أ و اإ

 .القيائية النجاعة حتقيق دون

 16املادة 

يقوم الوالكء العامون للمكل دلى حمامك الاس تئناف برفع تقارير س نوية اإىل الوكيل العام للمكل "

بصفضه رئيسا للنيابة العامة، حول حصيةل العمليات املنجزة من قبل ال طباء دلى حممكة النقض، 

 املامرسني ملهام الطب الرشعي داخل نفوذ دوائرمه القيائية.
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عداد تقرير تركييب  يقوم الوكيل العام للمكل دلى حممكة النقض، بصفضه رئيسا للنيابة العامة، ابإ

لهيا أ عاله، يرفقه، عند الاقضياء، ابملالحظات اليت تثريها ممارسة  س نوي عىل ضوء التقارير املشار اإ

 ."همام الطب الرشعي، يوهجه اإىل السلطتني احلكوميتني امللكفضني ابلعدل والصحة

 ومواكبهتم ببالدان، به العاملني ومس توى الرشعي الطب قطا  جودة من الرفع يف للمسامهة

 تقارير رفع رضورة عىل املادة هذه تنص م،ل شغاهل السلمي السري تعرتض اليت العراقيل لك لتجاوز

 عىل الاس تئناف، حمامك دلى للمكل العامني الوالكء قبل من العامة النيابة رئيس الس يد اإىل س نوية

عداد يمت أ ن ىل توجهيه ويمت العامة النيابة رئاسة قبل من تركييب تقرير اإ  السلطتني من لك اإ

 للهنوض اخضصاصهام زاوية من التدخل هلام س ىنيت  حىت والصحة ابلعدل امللكفضني احلكوميتني

 .ابلقطا 

 ملبدأ   وجتس يد لدلوةل العمومية الس ياسات ببايق اجلنائية الس ياسة للتقائية حتقيق هذا ويف

 .اململكة دس تور من ال ول الفصل عليه ينص اذلي السلط بني التعاون

 الفر  الثاين

 الترشحي الطيب الرشعي

 17املادة 

العامة أ و قايض التحقيق أ و هيئة احلمك، لك يف حدود اخضصاصه، يف حاةل الوفاة ميكن للنيابة "

اليت تكون أ س باهبا جمهوةل أ و مشكوك فهيا أ و تعذر حتديدها بواسطة الفحص الطيب، انتداب طبيب 

ممارس ملهام الطب الرشعي لإجراء ترشحي أ و أ خذ العينات الرضورية عىل اجلثث أ و ال شالء لتحليلها 

 اقضيت ذكل حاجيات البحث أ و التحقيق أ و احملامكة.لكام 
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ذا اكن هذا الإجراء  ل اإ ل يلجأ  اإىل الترشحي الطيب الرشعي يف احلالت املرضية الوابئية اإ

 ."رضوراي لس تجالء احلقيقة

 لنتداب واسعة تقديرية سلطة اخملتصة القيائية اجلهات املادة هذه من ال وىل الفقرة متنح

 أ و اجلثث عىل الرضورية العينات أ خذ أ و ترشحي لإجراء الرشعي الطب ملهام سنياملامر  ال طباء

 تعذر أ و فهيا مشكوك أ و جمهوةل أ س باهبا تكون اليت الوفاة حاةل يف وذكل حتليلها، قصد ال شالء

 وحدها املؤهةل يه املذكورة اجلهات أ ن هو ذكل وراء من والعةل الطيب، الفحص بواسطة حتديدها

جراء أ نبش للتقرير  ومعرفهتا النوازل مع املبارش احضاككها حبمك احلالت هذه يف عدمه من الترشحي اإ

 قيدت ذكل ومقابل احملامكة، أ و التحقيق أ و البحث حاجيات خلدمة املتخذ الإجراء أ مهية مبدى

ىل اللجوء املادة نفس من الثانية الفقرة  رغبة الوابئية املرضية احلالت يف الرشعي الطيب الترشحي اإ

 .  للمغاربة الصحي ال من وضامن العامة الصحة حفظ يف

 18املادة 

جراء  17مع مراعاة أ حاكم املادة " أ عاله، جيب عىل السلطات القيائية اخملتصة أ ن تأ مر ابإ

 ترشحي طيب يف احلالت التالية:

 الوفاة الناجتة عن الاعتداء اجلسدي أ و اجلنيس؛ –

 الوفاة الناجتة عن التسمم؛ –

ليت تقع يف أ ماكن الوضع حتت احلراسة النظرية أ و الاحضفاظ أ و الاعتقال أ و الوفاة ا –

 مبؤسسات تنفيذ العقوبة أ و التدابري الوقائية أ و مراكز الإيدا ؛

 الوفاة الناجتة عن الشك يف حاةل تعذيب؛ –
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 ."الوفاة الناجتة عن الانتحار أ و عند الشك فيه –

لزامية التح مخس عىل وتنص أآمرة قاعدة املادة هذه تعترب  عىل فهيا يتعني اإ

جراء وجواب تأ مر أ ن اخملتصة القيائية السلطات  يف يه احلالت وتكل.  طيب ترشحي ابإ

ما أ هنا عىل الظن فهيا يغلب حالت مجملها  اكلتسممي اخلطورة من درجة عىل جبرامئ تتعلق اإ

 نسانالإ  حقوق وقمي مببادئ متس جبرامئ مرتبطة أ و اجلنيس، أ و اجلسدي والاعتداء

أ و  الاعتقال مراكز أ و النظرية احلراسة حتت الوضع أ ماكن يف للتعذيب ابلتعرض اكلدعاء

يدا   .الإ

 تنسجم أ هنا كام والقانون، احلق دوةل تعزيز س ياق يف تندرج املادة هذه أ ن ابذلكر واجلدير 

 حقوق جمال يف علهيا املصادق ادلولية التفاقيات وابيق التعذيب ملناهية اإسطنبول وبروتوكول

 .ابلكرامة واحلاطة املهينة املعامةل رضوب سائر من وحاميته الإنسان

 19املادة 

ميكن للجهة القيائية اليت انتدبت الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي حيور معلية "

 .الترشحي

ذن من النيابة  كام ميكن ليابط الرشطة القيائية اذلي يبارش البحث حيور معلية الترشحي ابإ

 ."عامةال

طار يف  ما خالل من وأ ييا للمحاكامت تس يريها أ و والتحقيقات ال حباث عىل اإرشافها اإ

ماكنية الرشعي الطبيب انتداب عىل صالحية من تس متده  واملعطيات التوضيحات بلك مطالبته واإ

 حيور ابلبحث امللكف القيائية الرشطة وليابط اخملتصة القيائية للجهة املادة هذه تتيح الالزمة،
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ذن عىل ال خري هذا حصول رضورة مع الترشحي، معلية  حتت أ عامهل يبارش مادام العامة النيابة من اإ

 .ومراقبهتا سلطهتا

 20املادة 

يشعر أ حد أ قارب الهاكل من طرف ضابط الرشطة القيائية أ و النيابة العامة أ و قايض "

وييمن هذا الإشعار يف احملرض التحقيق بعملية الترشحي املأ مور هبا حلاجيات البحث أ و التحقيق، 

 ."املنجز

شعارمه يف وتمتثل الهاكل ذلوي أ ساس ية ضامنة املادة هذه تشلك  الرشطة ضباط قبل من اإ

 هبا، املأ مور الترشحي بعملية ال حوال حسب اخملتصة القيائية اجلهات أ و للبحث املبارشين القيائية

 .حمرض يف احلاصل الإشعار تيمني رضورة مع

 21املادة 

ذا اكنت معلية الترشحي لتحديد أ س باب الوفاة تقضيض اإجراء حتليالت أ و حفوصات عىل " اإ

العينات وال شالء اليت مت أ خذها حلاجيات البحث أ و التحقيق، ميكن للطبيب املامرس ملهام الطب 

الرشعي أ ن يطلب من اجلهة القيائية اليت انتدبته اإصدار أ مر ابنتداب  اخملتربات اخملتصة من أ جل 

 الاحضفاظ بتكل العينات أ و الرشو  يف حتليلها فورا.

يتعني عىل اخملترب املنتدب لهذا الغرض أ ن يوجه نسختني من التقرير املتيمن لنتيجة 

التحليالت أ و الفحوصات، واحدة اإىل اجلهة اليت انتدبته وال خرى اإىل الطبيب اذلي أ جنز الترشحي 

لهيا يف  ." تقريره الهنايئلتحديد اخلالصات والنتاجئ املتوصل اإ

جراء جمال يف العملية للمامرسة القانوين التأ طري بغرض  الفحوصات أ و التحليالت اإ

 ابنتداب أ مر اإصدار القيائية للجهات ختول املادة هذه فاإن وال شالء، العينات عىل
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 عىل بناء وذكل فورا، حتليلها يف الرشو  أ و العينات بتكل لالحضفاظ اخملتصة اخملتربات

 .الترشحي جيري اذلي لطبيبا طلب

ىل وال خرى املنتدبة اجلهة اإىل واحدة تقريره، من نسختني بتوجيه املنتدب اخملترب تلزم كام  اإ

 من مزيد حتقيق هبدف وذكل الهنايئ، تقريره يف اعامتدها قصد الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب

 توصل اليت اخلالصة نتيجة وعىل عيالرش  الطب ملهام املامرس الطبيب معل عىل القيائية الرقابة

لهيا  .تقريره يف اإ

 22املادة 

يتعني عىل السلطة القيائية اخملتصة اليت انتدبت الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي أ ن "

تأ ذن، طبقا للترشيع اجلاري به العمل، بدفن اجلثة أ و ال شالء يف أ قرب وقت ودون تأ خري بعد اإجراء 

 مل تقضض رضورة البحث تأ خري ادلفن.الترشحي أ و التحليل، ما 

دارة  يتوىل الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي اذلي يبارش الترشحي أ و أ خذ العينات، أ و اإ

املستشفى أ و مس تود  ال موات، تسلمي اجلثة أ و ال شالء املأ ذون بدفهنا اإىل ذوهيا يف أ حسن 

 ."الظروف

 بعد ال شالء أ و اجلثة بدفن ابلإذن رسيعالت  عىل اخملتصة القيائية السلطات املادة هذه حتث

 رضورة الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب عاتق عىل وتيع هبا، الاحضفاظ موجبات انهتاء

 بعض عائالت معاانة كشفت املامرسة وأ ن لس امي حس نة ظروف يف الهاكل ذوي اإىل تسلميها

جراءات يف التأ خر نتيجة املتوفني  .ادلفن اإ
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 23املادة 

 31) 1389من شعبان  19الصادر يف  986.68ء من أ حاكم الظهري الرشيف رمق اس تثنا"

خراهجا من القبور ونقلها، فاإن اجلثث اليت تكون حمل 1969أ كتوبر  ( املتعلق بنظام دفن اجلثث واإ

 ."حبث قيايئ ميكن أ ن يؤمر ابس تخراهجا من طرف اجلهة القيائية اخملتصة

 القيائية للجهة املقضىض هذا يسمح رسيته، نوضام القيايئ البحث معلية تيسري هبدف

 رمق الرشيف الظهري أ حاكم من اس تثناء وذكل الاقضياء، عند اجلثث ابس تخراج تأ مر أ ن اخملتصة

 اجلثث دفن بنظام املتعلق( 1969 أ كتوبر 31) 1389 شعبان من 19 يف الصادر 956.68

خراهجا خراج الثاين فصهل يف ربط اذلي ونقلها القبور من واإ  الإذن عىل احلصول برضورة اجلثث اإ

 مس توى عىل والإجراءات ال حباث ترصيف عىل سلبا يؤثر ما وهو احمللية، السلطة من املس بق

 .اخملتصة القيائية للسلطات اليومية املامرسة

 الفر  الثالث

 تقرير الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي

 24املادة 

عي اإعداد تقرير ييمن فيه، عىل اخلصوص،  ما جيب عىل الطبيب املامرس ملهام الطب الرش "

 ييل:

 امس الطبيب وصفضه وماكن معهل؛ –

 اجلهة اليت قامت ابنتدابه واملهمة املطلوبة منه؛ –

اترخي وساعة وماكن اإجراء العمليات املرتبطة ابملهمة اليت لكف هبا واترخي وساعة  –

ذا  اكنت ختالف ساعة اإجناز العمليات؛ اإجناز التقرير اإ



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              56                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

ذا اكنت هويته الهوية  – الاكمةل للمتوىف أ و للشخص اذلي خيع للفحص أ و أ وصافه اإ

 جمهوةل؛

ظروف ومالبسات الوفاة أ و اكتشاف اجلثة مع ذكر مصدر املعلومات املس تقاة  –

 واملعطيات الطبية ذات الصةل املتوفرة ابمللف الطيب للمتوىف؛

 املعاينات ووصف احلاةل؛ –

 عمةل يف اجلرمية؛وصف الوسائل واملواد وال دوات املس ت –

الإجراءات واجلهة املنتدبة لإجراء التحليالت عىل العينات اليت مت رفعها عىل  –

 ال جسام وكذا نتاجئها؛

 ال س باب احملمتةل للوفاة؛ –

لهيا. –  اخلالصات والنتاجئ املتوصل اإ

رفاق التقرير بلوحة للصور عىل دعامة ورقية أ و رمقية  ."ميكن اإ

 الطب ملهام املامرس الطبيب حيررها هامة قيائية ثيقةو  الرشعي الطيب التقرير يعترب

 أ س باهبا معاجلة فيمت معينة بواقعة مضصال يكون طيب تقين أ و فين رأ ي عىل حتتوي الرشعي،

 ما هو وهذا حبتة، تقنية أ و فنية مسأ ةل حلل اخملتصة القيائية اجلهة وتعمتدها ونتاجئها، وظروفها

 طلب عىل بناء حيرر ل ابل صل ل نه قيائية وثيقة يعترب ل ياذل العادي الطيب التقرير عن ميزيها

 .اخملتصة القيائية اجلهات
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 من 12 املادة يف احملددة القيائية اجلهات انتداب عىل بناء الرشعي الطيب التقرير ويصدر

ظهار وغايته القانون، هذا  راتللمقر  الرئييس املستند يكون قد ل نه ال مهية كثري فهو ذلا احلقيقة، اإ

 البالغة الرمسية الواثئق من الرشعي الطيب التقرير يعد وهكذا. الشأ ن هبذا تصدر اليت القيائية

 الرشعي للطبيب العلمي الرأ ي اإىل ابلإضافة الطيب الكشف نتاجئ من يتيمنه ملا ابلنظر ال مهية

 .عليه املعروضة واحلالت الوقائع حول

 انتدبت اليت القيائية اجلهة اإىل ويوجه لرسية،ا املستندات من الرشعي الطيب التقرير ويعد

 التقرير عىل طال الا تكل الاخضصاص هجة لغري جيوز ول الرشعي، الطبيب ملهام املامرس الطبيب

فشاء تعترب ذكل وخمالفة منه، نسخة عىل احلصول أ و الرشعي الطيب  صاحهبا تعرض املهين للرس اإ

 .واجلنائية التأ ديبية للمساءةل

 عىل جيب اليت الإلزامية والبياانت الشلكية الرشوط حتدد فاإهنا أ عاله لامدةل وابلنس بة

 من املنشود الهدف حتقيق ذكل من والغاية تقريره، يف تيميهنا الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب

 لس امي ونتيجته التقرير حمتوى لفهم القيائية السلطات همام تيسري يف واملمتثل التقارير هذه وراء

 مبارشة من متكيهنم اإىل ابلإضافة ختصصهم، جمال عن خترج وفنية تقنية مبسائل يتعلق ال مر وأ ن

 حدوث حاةل يف هؤلء مسؤولية وترتيب الرشعي، الطب ملهام املامرسني ال طباء معل عىل الرقابة

 . قبلهم من اإخالل أ ي

 وخمترصة، واحضة يقةبطر  مكضواب الرشعي الطيب التقرير يكون أ ن ينبغي التقنية الناحية ومن

 منفصةل أ قسام ثالثة يف التقرير يكضب وأ ن الفنية املصطلحات أ مكن ما فهيا ىمضفاد بس يطة، وبلغة

 :ييل كام
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 وماكنه، الفحص، واترخي الانتداب، جبهة اخلاصة املعلومات ويتيمن: ال ول القسم. 1

ىل الإشارة مع واحلارضين،  .الفحص نم للغرض قصري ملخص وذكر احلاةل، وقائع اإ

 أ ثناء الفاحص عايهنا كام ابحلاةل املتعلقة احلقائق ويتيمن التقرير، جسم :الثاين القسم. 2

 سبيل فعىل. ابملسببات يتعلق فامي التقرير حملرر الشخيص ابلرأ ي احلقائق لهذه خلط دون حفصه،

 مدخل هو وصوفامل اجلرح أ ن أ و مثال، طعين اجلرح أ ن التقرير من اجلزء هذا يف يذكر ل املثال

 أ ن عىل املعاينة، موضو  للجرح مامتساك دقيقا وصفا ذكل من بدل يذكر ولكنه انري، لعيار خمرج أ و

 الشخصية الآراء فيه تظهر اذلي التقرير، من( 3) القسم اإىل اجلرح هذا أ س باب وصف يرتك

 املتعلقة تالبياان اكفة أ ييا( 2) القسم يف يذكر كام. الرشعي الطب ملهام املامرس للطبيب

 .أ مكن ما الفنية املصطلحات عن البعد مع ابلس تعراف،

ليه خلص ما املنتدب الطبيب يقدم وفيه الرأ ي، قسم هو :الثالث القسم. 3  فامي رأ ي من اإ

 .  عايهنا اليت ابحلاةل يتعلق

 وامسه توقيعه ييع أ ن الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب عىل جيب التقرير هناية ويف

 .ومفضوح احضو  بشلك

 25املادة 

يوقع الطبيب املامرس للطب الرشعي تقريره وحييهل يف ثالث نسخ اإىل اجلهة القيائية اليت "

ذن من هذه ال خرية اإىل ضابط الرشطة القيائية، وحيتفظ بنسخة  انتدبته، ويسمل نسخة منه، ابإ

 ابملصلحة اليت يعمل هبا.
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ذا مت انتداب أ كرث من طبيب ممارس للطب الرشع ي للقيام بنفس املهمة، فاإن التقرير املذكور اإ

يوقع من طرف مجيع ال طباء املامرسني للطب الرشعي املنتدبني اذلين أ جنزوا هذه املهمة، مع مراعاة 

 ."من قانون املسطرة اجلنائية 206املقضييات املنصوص علهيا يف املادة 

 الرشعي الطب ملهام املامرس طبيبوال  اخملتصة القيائية اجلهات بني العالقة املادة هذه تؤطر 

حالته تقريره توقيع عليه يتعني اذلي لهيا واإ  نسخة وتسلمي دليه بنسخة الاحضفاظ مع نسخ ثالث يف اإ

ن القيائية الرشطة ليابط  .بذكل اجلهات تكل هل أ ذنت اإ

 نم 206 املادة مقضييات عىل وحتيل املنتدبني ال طباء تعدد حاةل فضعاجل الثانية الفقرة أ ما 

اجلنائية املسطرة قانون
8
آراهئم اخضالف حاةل يف  لهيا املتوصل العلمية اخلالصة أ و النتيجة خبصوص أ  اإ

لهيم املعهود الواقعة حول بداء اإ  .بشأ هنا الفين رأ هيم اإ

 26املادة 

يرفع الطبيب املامرس للطب الرشعي بعد اإجناز معلية الترشحي وقبل دفن اجلثة، تقريرا بذكل "

ذا تعذر ذكل ل س باب موضوعية أ و تقنية، يمت تقدمي تقرير أ و ي اإىل اجلهة القي ائية اليت انتدبته، واإ

جراء الترشحي ومالحظاته ال ولية، عىل أ ن يقوم برفع  يشهد فيه الطبيب املامرس للطب الرشعي ابإ

 ."التقرير الهنايئ يف الآجال احملددة هل من طرف اجلهة القيائية اليت انتدبته

 والطبيب اخملتصة القيائية اجلهات بني العالقة املادة هذه تنظم السابقة املادة غرار عىل

جناز بعد تقريره رفع عليه يتعني اذلي الرشعي الطب ملهام املامرس  دفن وقبل مبارشة الترشحي معلية اإ

                                                           
8
ذا»من قانون املسطرة اجلنائية عىل ما ييل:  206تنص املادة   آراؤمه اخضلفت أ ن وحدث املعينون اخلرباء تعدد اإ  اكنت أ و أ

بداء مع املشرتك التقرير يف رأ يه مهنم واحد لك يبني املشرتكة، النتاجئ شأ ن يف حتفظات هلم  «.املعلةل حتفظاته اإ



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              60                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

ل الالزتام هذا من التحلل ميكنه ول اجلثة،  أ و ي تقرير تقدمي ورشيطة جدية أ س باب وجود عند اإ

 .الهنايئ التقرير لوضع همةل منحه يمت حينئذ ضو ،املو  يف

 27املادة 

أ عاله ابملسائل  25يلزتم الطبيب املامرس للطب الرشعي يف تقريره املنصوص عليه يف املادة "

التقنية اليت تدخل يف نطاق اخضصاصه، ومينع عليه مناقشة املسائل القانونية أ و توجيه الهتام اإىل 

 ."خشص معني

 الطب ملهام املامرسون ال طباء يزاولها اليت املهام بطبيعة التذكري اإىل قضىضامل  هذا هيدف

 علهيم يتعني وابلتا ي القياة، معارف دائرة عن خترج اليت والفنية التقنية املسائل يف واملمتثةل الرشعي

 خشص اإىل الهتام توجيه أ و القانونية النقط مناقشة عن والابتعاد اخضصاصهم جمال يف فقط اخلوض

، وهو ما لوحظ يف املامرسة العملية من وحدها القيائية السلطة اخضصاص من ذكل ل ن بذاته

خالل العديد من التقارير الطبية املنجزة اليت يتجاوز فهيا ال طباء الرشعيون حدود الاخضصاصات 

 .املرسومة هلم

 قانون من 195 املادة من الثانية الفقرة مقضييات مع اتم بشلك ينسجم املقضىض وهذا 

جراء الصادر املقرر يف دامئا توحض أ ن جيب»: أ نه عىل تنص اليت اجلنائية املسطرة  هممة اخلربة ابإ

ل تنصب أ ن ميكن ل اليت اخلرباء  «تقنية مسائل دراسة عىل اإ

ذا لكن  الفنية املسائل عىل وابلإجابة المتهيدي ابحلمك هل احملددة ابملأ مورية مقيد اخلبري اكن اإ

ليه املوكول  مصدرها عن البحث من اخلبري مينع ل الفنية املسائل هذه تقدير فاإن مهنا، التحقق أ مر اإ
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ليه توصل مبا ذكل وربط  املأ مورية عن خروجا ذكل يشلك ول لليحية وحفص معاينات من اإ

ليه املس ندة اإ
9
 . 

 العديد يف كشفت اليت العملية املامرسة جتويد يف سيسامه املقضىض هذا أ ن اإىل الإشارة وجتدر

ىل التقنية همامه عن الرشعي الطبيب خروج احلالت من  املسؤولية كتقدير قانونية أ خرى مسائل اإ

ىل أ حياان بل اجلرمية، أ راكن ومناقشة اجلنائية جراءات ممارسة اإ  اكس تجواب حمية قيائية اإ

 .ال شخاص

 28 املادة

ن الاطال  عليه اإل من يكتيس تقرير الطبيب املامرس للطب الرشعي طابعا رساي، ول ميك"

ذن من اجلهة القيائية اخملتصة.  طرف اجلهة القيائية اليت انتدبته أ و ضابط الرشطة القيائية ابإ

غري أ نه ميكن للنيابة العامة أ و لقايض التحقيق أ ن يسلام نسخة من التقرير املذكور أ و أ ن 

  ما مل يكن ذلكل أ ي تأ ثري يسمحا ابلطال  عليه من قبل اليحية أ و ذوي حقوق املتوىف أ و ادلفا

 ."عىل حسن سري البحث أ و التحقيق

 حيث املهين، الرس كامتن بواجب تتعلق واليت أ عاله 8 املادة مبقضييات املادة هذه ترتبط

 الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب تقرير عىل أ ييا الرسية طابع املادة هذه مقضييات تيفي

ل عليه طال ابل اكن ل ي تسمح ول والتحقيق، البحث يةبعمل  املرتبطة الواثئق من ابعتباره ذن اإ  ابإ

 ما وفق الرسي لطابعها والتحقيق البحث مبرحةل املنع هذا ويرتبط اخملتصة، القيائية السلطات من
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 املنشور 391/4/2/2013 رمق الإداري امللف يف 2015 فرباير 05 بتارخي الصادر 102/2 رمق النقض حممكة قرار أ نظر 

صدارات سلسةل من الثالث ابلعدد  خالل من واخلرباء اخلربة» بعنوان 2017 س نة -النقض مبحمكة الفين املكضب اإ

 .يلهيا وما 279 فحةص ،«النقض حممكة تاجهتادا
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 ميكن احملامكة مرحةل خالل أ نه حني يف اجلنائية، املسطرة قانون من 15 املادة مقضييات عليه تنص

 .ذلكل الناظمة لليوابط وفقا اخلربة من نسخة عىل احلصول لل طراف

 29املادة 

ميكن للجهة القيائية اخملتصة، الاس امت  اإىل توضيحات الطبيب املامرس للطب الرشعي "

 بشأ ن املهام اليت أ جنزها وتفسري ميمون التقرير اذلي أ عده.

القيائية كام ميكن ليابط الرشطة القيائية امللكف ابلبحث، أ ن يطلب، بعد اإذن اجلهة 

لهيا يف الفقرة أ عاله  ."اخملتصة، من الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي مده ابلتوضيحات املشار اإ

 القيائية اجلهات بني سلسة عالقة ضامن وبغية القيائية ال حباث حاجيات تيسري أ جل من

 هجة من يالرشع الطب ملهام املامرسني ال طباء وبني هجة، من القيائية الرشطة وضباط اخملتصة

ماكنية عىل املادة هذه تنص أ خرى،  ميمون بشأ ن ال طباء هؤلء توضيحات اإىل الاس امت  اإ

ىل اللجوء وراء من املتوخاة للغاية حتقيق هذا ويف. قبلهم من املنجزة التقارير  ال طباء خدمات اإ

 من ماعتربهت واليت النص من 2 املادة ملقضييات فعيل وجتس يد الرشعي الطب ملهام املامرسني

 .القياء مساعدي

 30املادة 

ميكن للجهة القيائية اليت انتدبت الطبيب املامرس ملهام الطب الرشعي أ ن تأ مره ابلقيام مبا "

آخر أ و أ كرث للقيام ابملهمة املطلوبة، كام ميكن  تراه مناس با لإظهار احلقيقة، أ و أ ن تنضدب طبيبا أ

جراء خربة مي ادة أ و خربة تمكيلية طبقا للترشيع اجلاري به للسلطة القيائية اخملتصة أ ن تأ مر ابإ

 ."العمل
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 احلقيقة، اس تجالء قصد القيائية للسلطات اخملوةل الصالحيات خمتلف املادة هذه توحض

جراء ال مر أ و املنتدب الطبيب استبدال لها ميكن حيث استنادا اإىل  تمكيلية خربة أ و ميادة خربة ابإ

 عىل ترسي اليت القواعد ويه ،ن املسطرة اجلنائيةمن قانو 208و 200و 199مقضييات املواد 

 .التقنية أ و الفنية طبيعهتا عن النظر بغض اخلربات اكفة

 الباب الرابع

 أ حاكم  تأ ديبية وزجرية

 الفر  ال ول

 أ حاكم تأ ديبية

 31املادة 

يتعرض الطبيب املنتدب للقيام مبهام الطب الرشعي اذلي يرتكب خطأ  همنيا، للمتابعات "

 ت التأ ديبية من طرف الهيئات التأ ديبية اخملتصة، وذكل طبقا للترشيع اجلاري به العمل.والعقواب

لك اإخالل غري مربر من طرف الطبيب املامرس للطب الرشعي يف تنفيذ الانتداابت القيائية 

ليه، أ و لك تأ خري معدي وغري مربر يف اإجنازها، يشلك خطأ  همنيا ميكن أ ن تنشأ  عنه  املوهجة اإ

 ."التأ ديبية مسؤوليته

جناز يف ابلس تقاللية الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب يمتتع  أ ن ميكن ل حيث همامه، اإ

لهيا يصل اليت النتاجئ يف خييع ل اإ  ختصصه، حبمك اكتس هبا اليت والتقنية الفنية ومعلوماته ليمريه اإ

 أ خطاء مزاولته أ ثناء عيالرش  الطب ملهام املامرس الطبيب فهيا يرتكب اليت احلاةل يف ذكل ومقابل

نه املتوسط الرجل عناية وختالف مربرة غري  .التأ ديبية للمساءةل حمال يصبح أ ن ميكن فاإ

ىل املادة هذه تريم وهكذا  عىل ابلتنصيص وذكل الرشعي، الطب همام ممارسة جمال ضبط اإ

 همين، خلطأ   ارتاكهبم حاةل يف التأ دييب اجلزاء طائةل حتت الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء وقو 
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 الطب مبهنة الصةل ذات القوانني اإىل علهيا املتعارف ال صول وفق حتديده يف يرجع اذلي اخلطأ   هذا

ىل عام بشلك  .حصيح غري بشلك تطبيقها أ و هبا اجلهل أ و وأ صولها املهنة قواعد خمالفة واإ

 ذات القوانني نم مجموعة يف علهيا املنصوص املهنية ال خطاء صور خمتلف اإىل وابلإضافة

طارا ابعتبارها الطب مبهنة الصةل  فقد ختصصاهتم، اخضالف عىل ال طباء مجيع ل حاكهما خييع عاما اإ

 ملهام املامرس للطبيب التأ ديبية للمساءةل املربر املهين اخلطأ   صور من صورتني القانون هذا أ ضاف

 : اكلآيت وهام الرشعي، الطب

  القيائية؛ داابتالانت تنفيذ يف املربر غري الإخالل –

جناز يف املربر وغري العمدي التأ خري – ليه هبا املعهود املأ مورية اإ  .اإ

دراج من والغاية  بتنفيذ املرتبطة الإجراءات ضبط يف الرغبة يف تتجىل الصورتني هاتني اإ

 بشأ ن - احلمك هيئة التحقيق، قياء عامة، نيابة – اخملتصة اجلهات من الصادرة القيائية الانتداابت

 وأ ن خصوصا الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب رأ ي تس تدعى معينة جرمية واقعة يف بحثال 

 يف الزمن عنرص أ ن كام العداةل، سري حسن عىل حماةل ل س يؤثر الانتداابت هذه تنفيذ يف الإخالل

 عىل واحلرايت احلقوق عىل احلفاظ يف رئيس يا دورا يلعب واحملامكة والتحقيق البحث مراحل مجيع

 معقول، أ جل خالل أ حصاهبا قبل من احلقوق استيفاء هو العادةل احملامكة مظاهر أ برز أ ن عتبارا

جنازه أ ثناء الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب يتعمده  تأ خري فلك وابلتا ي ليه املوكوةل للمهام اإ  اإ

 .للمساءةل عرضة وجيعهل للقياء مكساعد ودوره يتناىف قانوان
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 الفر  الثاين

 زجريةأ حاكم 

 32املادة 

لك من اس تعمل صفة طبيب ممارس للطب الرشعي أ و زاول همامه احملددة يف هذا القانون "

دون أ ن يكون خمول هل ذكل، يعترب منتحال لصفة نظمها القانون، ويعاقب ابلعقوابت املنصوص علهيا 

 ."من مجموعة القانون اجلنايئ 381يف الفصل 

 الإرضار شأ نه من فعل لك من وحاميهتا الرشعي الطب سةممار  ختليق اإىل املقضىض هذا هيدف

 ابلإحاةل وذكل املرشوعة، غري املنافسة صور من وقايهتم وكذا املهام لتكل املامرسني ال طباء بسمعة

 طبيب صفة اس تعمل من للك ابلنس بة اجلنايئ القانون مجموعة من 381 الفصل مقضييات اإىل

 .ذكل قانوان هل خمول يكون أ ن دون قانوان ددةاحمل همامه زاول أ و الرشعي للطب ممارس

 :ييل ما عىل ينص جنده اجلنايئ القانون مجموعة من 381 الفصل اإىل وابلرجو 

 حددت صفة أ و رمسية شهادة أ و القانون نظمها مبهنة مضعلقا لقبا ادعى أ و اس تعمل من»

 تكل أ و اللقب ذكل محلل الالزمة الرشوط يس تويف أ ن دون اكتساهبا، رشوط العامة السلطة

ىل أ شهر ثالثة من ابحلبس يعاقب الصفة، تكل أ و الشهادة  مخسة اإىل  مائتني من وغرامة س نتني اإ

حدى أ و درمه، أ لف  «.أ شد عقوبة يقرر خاص نص يوجد مل ما فقط، العقوبتني هاتني ابإ

 33املادة 

ح 5000اإىل  1200يعاقب ابحلبس من س نة اإىل س نتني وغرامة من " دى هاتني درمه أ و ابإ

العقوبتني فقط، لك خشص عرقل أ و حاول عرقةل معل الطبيب املامرس للطب الرشعي املنتدب من 

ليه  ."قبل اجلهة اخملتصة يف اإطار املهمة املوكوةل اإ
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 مبارشة من ومتكيهنم الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء معل تيسري اإىل املادة هذه هتدف

 هؤلء معل أ مام العراقيل مفضعيل لك معاقبة عىل ابلتنصيص وذكل الظروف، أ حسن يف املهام تكل

نه هماهمم عرقةل حملاوةل ابلنس بة حىت أ نه هو املبتغى هذا يؤكد وما ال طباء،  جمرما فعال يعترب فاإ

 .املادة هذه مبقضىض عليه ومعاقبا

 34املادة 

هبا ابمحلاية املنصوص  يمتتع الطبيب املامرس للطب الرشعي أ ثناء مزاوةل همامه أ و بسبب قيامه"

 ."من مجموعة القانون اجلنايئ 267و 263علهيا يف الفصلني 

 احليلوةل بغية الرشعي الطب ملهام املامرسني لل طباء الالزمة اجلنائية امحلاية املادة هذه توفر

هانة تعرضهم دون يذاء أ و العنف أ و لالإ  وأ ن لس امي هبا، قياهمم مبناس بة أ و مبهاهمم قياهمم أ ثناء الإ

 جنائية، أ و مدنية بقيااي ال مر تعلق سواء احملامك، عىل املعروضة ابلزناعات املرتبطة معلهم طبيعة

هانة تعرضهم احامتل جتعل  .للعداةل املساعدة املهن ابيق شأ ن ذكل يف شأ هنم قامئا العنف أ و لالإ

 أ و بوظائفهم قياهمم أ ثناء الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء يعرض من فلك وابلتا ي

هانة، هبا قياهمم بسبب شارات أ و بأ قوال لالإ رسال أ و هتديدات أ و اإ  أ و بكضابة أ و وضعها، أ و أ ش ياء اإ

 جيب لسلطهتم، الواجب الاحرتام أ و بشعورمه أ و برشفهم املساس بقصد وذكل علنية غري رسوم

ىل استنادا مهدر أ لف مخسة اإىل  ومخسني مائتني من وغرامة س نة اإىل شهر من ابحلبس معاقبته  اإ

 جيوز ذكل، عىل وعالوة. اجلنايئ القانون مجموعة من 263 الفصل من ال وىل الفقرة مقضييات

عالنه، حمكها بنرش تأ مر أ ن للمحمكة  أ ل برشط عليه، احملكوم نفقة عىل حتددها، اليت ابلطريقة واإ

 .قانوان املقررة للغرامة ال قىص احلد النفقات هذه تتجاوز
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يذاء أ و العنف مرتكب فاإن اجلنايئ القانون مجموعة من 267 الفصل مقضييات اإىل واستنادا  الإ

 يعاقب هبا، قياهمم بسبب أ و بوظائفهم قياهمم أ ثناء الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء حق يف

ىل أ شهر ثالثة من ابحلبس  .س نتني اإ

ذا راقة العنف عن ترتب واإ ذا أ و مرض أ و جرح أ و دم اإ  أ و لإرصارا س بق مع ارتكب اإ

 .س نوات مخس اإىل س نتني من يكون احلبس فاإن الرتصد،

ذا  عاهة أ ي أ و عور أ و معى أ و عيو اس تعامل من حرمان أ و برت أ و قلع العنف عن ترتب فاإ

 .س نة عرشين اإىل عرش من السجن تكون العقوبة فاإن مس تدمية،

ذا حداثه، نية دون موت، العنف عن ترتب واإ ىل عرشين من السجن تكون العقوبة فاإن اإ  اإ

 .س نة ثالثني

ذا حداثه، نية توفر مع موت العنف عن ترتب واإ  .الإعدام العقوبة تكون اإ

قامة من ابملنع احلمك احلبس بعقوبة عليه للمحكوم ابلنس بة جيوز ذكل عىل وعالوة  من الإ

 .س نوات مخس اإىل س نتني

 35املادة 

أ اي اكذاب أ و مضن تقريره لك طبيب ممارس للطب الرشعي منتدب مبقضىض مقرر قيايئ، قدم ر "

وقائع يعمل أ هنا خمالفة للحقيقة أ و أ خفاها معدا، يعترب مرتكبا جلرمية شهادة الزور ويعاقب ابلعقوابت 

 ."املقررة لها يف مجموعة القانون اجلنايئ

 انعاكس من هل وملا اجلنائية العداةل جمال يف الرشعي الطب تقرير يلعبه اذلي الهام لدلور نظرا

 وسائل مضن تواجده حبمك جرامئ ابرتاكب فهيم املشتبه ال شخاص وحرايت حقوق عىل خطري

ثبات لهيا يستند اليت الإ  مع التشدد تروم املادة هذه فاإن الرباءة، أ و ابلإدانة للقول اجلنايئ القايض اإ
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 هذه ولتحقيق. معدا احلقيقة خيفي أ و حصيحة غري وقائع تقريره ييمن أ و اكذاب رأ اي يقدم من لك

 مقضىض وهو الزور، شهادة جلرمية املقررة ابلعقوبة ال فعال هذه مرتكيب عقاب عىل تنص فاإهنا لغايةا

جيايب أ ثر لحماةل هل س يكون  .القطا  ختليق عىل اإ

 36املادة 

لك طبيب ممارس للطب الرشعي منتدب مبقضىض مقرر قيايئ، أ خل بواجب كامتن الرس "

فشاء الرس املهين ويعاقب من ه 8املهين املنصوص عليه يف املادة  ذا القانون يعترب مرتكبا جلرمية اإ

 ."ابلعقوابت املقررة لها يف مجموعة القانون اجلنايئ

ن ليه املوكوةل للمهام ممارس ته عند الرشعي الطبيب اإ  بكامتن ملزما يبقى القانون، هذا مبوجب اإ

 أ و التحقيق أ و ابلبحث مضصةل تكون بوقائع الغالب يف ترتبط همامه  طبيعة وأ ن لس امي املهين الرس

 .احملامكة

آرائه بتقدمي ملزم الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب أ ن ورمغ  توصل اليت التقنية أ و الفنية أ

لهيا نه انتدبته، اليت اخملتصة القيائية اجلهة اإىل ويقدمه يعده اذلي التقرير يف اإ  ذكل مقابل يف يلزتم فاإ

لهيا صليتو  اليت واحلقائق ال رسار بكامتن  .علهيا الغري اإطال  وعدم اإ

 الرس كامتن بواجب الإخالل حاةل يف املقررة العقوبة عىل املادة هذه تنص ذكل ضامن وبغرض

ليه تشري اذلي املهين  يف علهيا املنصوص العقوبة احلال بطبيعة ويه ،القانون هذا من 8 املادة اإ

 . اجلنايئ القانون مجموعة من 446 الفصل

 ما عىل تنص جندها اجلنايئ القانون مجموعة من 446 الفصل من ال وىل الفقرة اإىل وابلرجو 

 :ييل
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 من يعترب خشص ولك واملودلات الصيادةل وكذكل الصحة، ومالحظو واجلراحون ال طباء»

ذا املؤقضة، أ و ادلامئة وظيفضه، أ و همنته حبمك ال رسار، عىل ال مناء  يف وذكل دليه، أ ود  رسا أ فىش اإ

 اإىل شهر من ابحلبس يعاقب عنه، التبليغ فهيا عليه يوجب أ و القانون فهيا هل جيزي اليت لال حوا غري

 .«...درمه أ لف عرشين اإىل ومائتني أ لف من وغرامة أ شهر س تة

 الباب اخلامس

 أ حاكم انتقالية وخضامية

 37املادة 

ابعة لقطا  خييع ال طباء العاملون ابملاكتب امجلاعية حلفظ الصحة وابملرافق الصحية الت"

الصحة، لسكل خاص للتكوين يف جمالت الطب الرشعي قصد تأ هيلهم ملامرسة اإحدى همام الطب 

 الرشعي طبقا للنصوص اجلاري هبا العمل.

حيدد سكل التكوين املذكور ومدته والربانمج اخلاص به وطرق تقيميه وامس الشهادة اخلاصة 

مية املعنية ومؤسسة التعلمي العا ي اخملتصة، مع املطابقة هل مبوجب اتفاقيات بني القطاعات احلكو 

 ."املتعلق بتنظمي التعلمي العا ي 01.00من القانون رمق  8مراعاة أ حاكم املادة 

خيا  اإىل املقضىض هذا هيدف  ادلاخلية لوزارة التابعة الصحة حفظ مباكتب العاملني ال طباء اإ

حدى ملامرسة تأ هيلهم قصد لتكوينا من خاص لسكل الصحة لقطا  التابعة الصحية وابملرافق  همام اإ

ىل الراهنة الوضعية من السلس الانتقال ليامن وذكل الرشعي، الطب  دخول بعد ما مرحةل اإ

 اخلربات من ال كرب ابجلزء حاليا يقوم ال طباء من املذكور الصنف وأ ن لس امي التنفيذ احلزي القانون

 .اجملال هذا يف هممة جتربة رامك و القياء قبل من هبا املأ مور
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ويف هذا الإطار سيمت فضح مساكل للتكوين يف اإحدى جمالت الطب الرشعي قصد تكوين 

س نوات تبضدئ من اترخي  4بعده يف  38هذه الفئة من ال طباء خالل فرتة انتقالية حددهتا املادة 

ود قطاعات دخول القانون حزي التنفيذ، ولهذا الغرض سيمت اعامتد مقاربة تشاركية تتظافر فهيا هج

ىل امجلعيات الفاعةل يف جمال الطب الرشعي،  العدل وادلاخلية والصحة والتعلمي العا ي ابلإضافة اإ

وسيمت وضع برامج التكوين وحتديد املواد املزمع تدريسها وكذا املدة الزمنية اخملصصة ذلكل عىل حنو 

طباء ينجز حاليا النس بة ل يعيق اس مترارية املرفق القيايئ عىل اعتبار أ ن هذا الصنف من ال  

ليه من القياء.     الكربى من املأ مورايت املعهود هبا اإ

 38املادة 

يس تفيد ال طباء العاملون ابملاكتب امجلاعية حلفظ الصحة وابملرافق الصحية التابعة لقطا  "

ليه يف أ حاكم املادة  أ عاله،  37الصحة يف اترخي دخول هذا القانون حزي التنفيذ، من التكوين املشار اإ

قصد مطابقة وضعيهتم مع أ حاكم هذا القانون، وذكل داخل أ جل ل يتعدى أ ربع س نوات من اترخي 

 نرش هذا القانون ابجلريدة الرمسية، مع مراعاة أ حاكم الفقرة الثانية بعده.

لهيم يف الفقرة ال وىل واحلاصلني، يف اترخي دخول هذا القانون حزي  غري أ ن ال طباء املشار اإ

، عىل شهادات للتكوين يف اإحدى جمالت الطب الرشعي خييعون لتقيمي التكوين املتوفرين التنفيذ

عليه، ولهذا الغرض، حتدث جلنة خاصة تتوىل التصديق عىل التكوين اذلي اس تفادوا منه، وعند 

 الاقضياء، متكيهنم من تكوين تمكييل، حسب احلاةل.

 ."حيدد تأ ليف وكيفيات سري هذه اللجنة بنص تنظميي

طار املادة هذه من ال وىل الفقرة حتدد  ابملاكتب العاملني ال طباء تأ هيل خالهل ينبغي زمنيا اإ

 هذا أ حاكم مع وضعيهتم ومطابقة الصحة لقطا  التابعة الصحية وابملرافق الصحة حلفظ امجلاعية
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 الإرسا  عىل حهثم هو أ قىص كحد س نوات أ ربع أ جل عىل التنصيص من والغرض القانون،

ليه  املشار للتكوين و ابخلي  بعني ال خذ مع وقت، أ قرب يف وضعيهتم ومطابقة 37 املادة يف اإ

 .ال طباء من الصنف هذا من حاليا املوجود الكبري العدد الاعتبار

 ابملاكتب العاملني ال طباء بعض وجود يعرف اذلي احلا ي الواقع فرتاعي الثانية الفقرة أ ما

 عىل احلصول هلم س بق واذلين الصحة لقطا  التابعة الصحية وابملرافق الصحة حلفظ امجلاعية

 جلنة اإحداث عىل التنصيص مت الغاية ولهذه الرشعي، الطب جمالت اإحدى يف التكوين شهادات

ما املوضو  يف والتقرير التكوين ذكل لتقيمي  املعنيني متكني أ و علهيا احملصل الشواهد عىل ابملصادقة اإ

 .اكف غري هل خيعوا أ ن س بق اذلي التكوين أ ن تبني حال يف تمكييل تكوين من ابل مر

حداث اللجنة اخلاصة بتقيمي التكوين اذلي س بق أ ن  عداد مرسوم ابإ ولهذا الغرض سيمت اإ

حصل عليه ال طباء العاملون ابملاكتب امجلاعية حلفظ الصحة وابملرافق الصحية التابعة لقطا  

ايري وطبيعة الشواهد املؤهةل ملامرسة همام الطب الصحة، وستضوىل اللجنة املذكورة همام ضبط مع

حدى  الرشعي من قبل الفئات السالفة اذلكر، ابلإضافة اإىل دراسة طلبات تقيمي التكوين يف اإ

ما ابملصادقة عىل الشواهد اليت س بق  جمالت الطب الرشعي واختاذ القرار املناسب بشأ هنا اإ

خيا  مقدم الطلب لتكوين تمكي يل يف حال تبني أ ن التكوين اذلي يتوفر عليه احلصول علهيا أ و اإ

 غري مطابق للمعايري احملددة سلفا من قبل اللجنة.
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 77.17 رقم القانون شروعمل العدل وزير السيد تقدمي

  الشرعي، الطب مهام ممارسة بتنظيم املتعلق

 اإلنسان وحقوق والتشريع العدل جلنة أمام

  النواب مباجلس
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 77.17 رمق القانون مرشو  تقدمي مبناس بة العدل وزير الس يد لكمة

 العدل جلنة أ مام الرشعي، الطب همام ممارسة بتنظمي املتعلق

 النواب مبجلس نسانالإ  وحقوق والترشيع

  .2019 فرباير 04 الإثنني

 .املرسلني أ رشف عىل والسالم والصالة الرحمي الرمحن هللا بسم

 احملرتم؛ النواب مبجلس نسانالإ  وحقوق والترشيع لعدلا جلنة رئيس الس يد

  احملرتمون؛ اللجنة هذه أ عياء النواب والسادة الس يدات

 الرشعي، الطب همام ممارسة بتنظمي املتعلق 77.17 رمق القانون مرشو  بتقدمي اليوم أ ترشف

 عىل والقامئ داةلالع ملنظومة والعميق الشامل الإصالح بنود تزنيل اس تكامل س ياق يف يأ يت اذلي

 عىل العدل وزارة حرص وجيسد ببالدان، اجلنائية العداةل أ ليات تعزيز أ مهها وحماور أ سس عدة

 . للقياء املساعدة املهن وتطوير حتديث دينامية يف البناء الاخنراط

 كشف يف تسامه اليت العلمية الوسائل أ مه من يعد الرشعي الطب فاإن عليمك خيفى ل وكام

 وهو. احملامكة اإىل وتقدميهم اجلرامئ هذه مرتكيب ضبط أ جل من املتعلقة ال دةل ومجع رامئاجل مالبسات

 القيائية للسلطات مساعدته خالل من اجلنائية العداةل أ هجزة خدمة يف حموراي دورا يلعب بذكل

 أ س باب حتديد يف احملامكة وأ   الإعدادي التحقيق وأ   المتهيدي البحث مرحةل أ ثناء سواء اخملتصة

 عن فيال اجلنس ية، اجلرامئ أ نوا  وبعض والتسممي القضل كجرامئ واملس تعصية الغامية اجلرامئ بعض

 اليت احملاور بني من املوضو  هذا اكن ذلكل. اجلنايئ للقايض الوجدانية القناعة تكوين يف دوره

 ملنظومة والعميق الشامل الإصالح حول الوطين احلوار ندوات خالل خاص ابهامتم حظيت

 10و 9 يويم فاس مبدينة التوا ي عىل عقدهام مت اللتان اجلهويتان الندواتن رأ سها وعىل العداةل،
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 اجلنائية الس ياسة حتديث» موضو  حول 2012 نونرب 24و 23 يويم مراكش دينةمبو  2012 نونرب

 خاللها مت فعلية مناس بة شلكتا واللتني «العادةل احملامكة ضامانت وتعزيز اجلنائية العداةل وتطوير

 أ ليات حمدودية لتفادي تطويرها س بل ومناقشة ببالدان الرشعي الطب منظومة وضعية تشخيص

طار غياب يف واملمتثةل الشق هذا يف اجلنايئ البحث  . الرشعي ابلطب خاص حديث قانوين اإ

 عىل نصت 95 رمق حتت خاصة توصية العداةل منظومة اإصالح ميثاق تيمن ذلكل، وتبعا

طار قانوين امنظ وضع» رضورة  الطب ملهنة علهيا، املتعارف ادلولية املعايري وفق مؤسسايت، واإ

 . «الرشعي

  احملرتمون، والسادة الس يدات حرضات

ن ابملغرب الرشعي الطب اإن  ختيع مل ممارس ته فاإن بذاته، قامئا همنيا نشاطا يشلك اكن واإ

طار يل    2.99.651 رمق ملرسوما أ حاكم عدا ما وميبوط، وواحض خاص تنظميي أ و ترشيعي اإ

 وجرايح والصيادةل ال طباء هبيئة اخلاص ال سايس النظام بشأ ن 1999 أ كتوبر 06 يف الصادر

 وترشحي الرشعي الطب ملامرسة مقضيب بشلك أ شار اذلي الوزارات، بني املشرتكة ال س نان

شارة مقضيياته وتيمنت اجلثث  عىل ثاجلث وترشحي الرشعي الطب همام ممارسة اقضصار تفيد اإ

ضافة فقط، العام ابلقطا  العاملني ال طباء ىل اإ  الطب خلدمات اخملصصة ال تعاب عىل التنصيص اإ

 الصادر اجلنايئ امليدان يف القيائية املصاريف بتنظمي املتعلق 23.86 رمق القانون مضن الرشعي

( 1986 ديسمرب 31) 1407 الآخر ربيع من 28 بتارخي 1.86.238 رمق الرشيف الظهري بتنفيذه

 الاقضصادية الظروف تساير تعد مل واليت لها املرصودة التعوييات هبزاةل مجملها يف تمتزي واليت

 . الراهنة والاجامتعية



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              78                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

 اجلزء كون يف يمتثل أ سايس معطى أ فرز ابملغرب الرشعي الطب جمال يف العميل الواقع أ ن كام

 طيب ختصص هلم ليس أ طباء رسهاميا القياء طرف من هبا املأ مور الطبية الترشحيات من ال كرب

 ال طر من اكف عدد عىل بالدان توفر عدم حقيقة يؤكد اذلي ال مر اجملال، هذا يف به معرتف

 عددمه والبالغ هؤلء من القليل العدد وأ ن خصوصا الرشعي الطب ميدان يف املتخصصة الطبية

 . الكربى املدن بعض مبستشفيات يعملون رشعيا طبيبا 13

 حتديث ورش مواكبة يف ورغبة الرشعي، الطب ملنظومة احلالية الوضعية من وانطالقا

 أ ليات وتطوير العادةل احملامكة ضامانت بتعزيز املتعلق الشق يف لس امي ببالدان القانونية الرتسانة

 الاعتبار بعني وأ خذا للحكومة العامة ال مانة مع وبتنس يق العدل وزارة ابدرت اجلنائية، العداةل

 احلكومة رئيس الس يد دلى املنتدبة والوزارة الصحة وزارة من لك طرف من املقدمة اتالاقرتاح

دارة امللكفة  اإىل ابدرت وال طباء، للطبيبات الوطنية والهيئة العامة النيابة ورئاسة الوطين ادلفا  ابإ

عداد  من عدد اس تحيار مت حيث ابملغرب، الرشعي الطب همام ممارسة ينظم قانون مرشو  اإ

عداد أ ثناء والاعتبارات ياتاملعط   الصةل ذات ادلولية املواثيق يف أ ساسا واملمتثةل املرشو  هذا اإ

 ابلتعذيب املتعلقة اجلرامئ يف الفعالني والتوثيق للتقيص املتحدة ال مم دليل مقدمهتا، ويف ابملوضو ،

نسانية الال أ و القاس ية املعامةل رضوب من غريه أ و  املقارنة، والتجارب تالترشيعا وكذا املهينة، أ و اإ

 مت اليت ادلراس ية وال ايم الندوات لك خالل من مجعها مت اليت واملقرتحات التوصيات عن فيال

حالته ومتت الغرض، لهذا تنظميها  بتارخي املنعقد اجامتعه يف عليه صادق اذلي احلكويم اجمللس عىل اإ

 . 2018 ش تنرب 20



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              79                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

طار وضع اإىل املرشو  هذا يسعى  احلرص مع الرشعي، الطب همام ملامرسة ملمضاك قانوين اإ

عطاء عىل  سيسامه ما وهو القياء، عىل تعرض اليت الطبية اخلربة وتقارير للشواهد أ كرب مصداقية اإ

 ببالدان الرشعي الطب همام ممارسة توحيد أ ييا يروم كام. وتطويرها العادةل احملامكة ضامانت تعزيز يف

قبال تشجيع بغية ال،اجمل هبذا العاملني مس توى من والرفع  املغربية ابجلامعات التخصص هذا عىل الإ

ليه للولوج ومعنواي ماداي وحتفزيمه ادلاخليني ال طباء اس تقطاب خالل من وذكل  ظروف وحتسني اإ

آفاق توفري وكذكل تكويهنم  . هلم حمفزة همنية أ

 : ييل ما يف املرشو  هذا ميامني أ مه اإجامل وميكن

 املقصود حتديد طريق عن الرشعي الطب همام مزاوةل لها ولاخمل الطبية اجلهات حتديد 

  وواجباته؛ وحقوقه اخضصاصاته وحتديد الرشعي الطب ملهام املامرس ابلطبيب

 انتدابه لها اخملول واجلهات الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب انتداب كيفية حتديد 

  ؛ال طراف هذه بني العالقة تنظمي اإىل ابلإضافة

 الطب جمال يف املتخصصني لل طباء واملبارش التلقايئ التسجيل ىلع التنصيص 

 القانون أ حاكم عن اس تثناء الاس تئناف حمامك دلى القيائيني اخلرباء جبداول الرشعي

 والصيدةل الطب لكيات طلبة تشجيع بغية القيائيني، ابخلرباء املتعلق 45.00 رمق

  الإطار؛ اهذ يف احلاصل اخلصاص لسد التخصص هذا اخضيار عىل

 جراء ال مر لزوما فهيا يتعني اليت احلالت عىل التنصيص  حتديد مع الطيب، الترشحي ابإ

جراء وكيفيات حالت   والعينات؛ ال شالء عىل التحليالت اإ
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 تكون اليت اجلثث ابس تخراج ال مر صالحية وحدها اخملتصة القيائية اجلهات ختويل 

  قيايئ؛ حبث حمل

 قرار  املولكة القيااي شأ ن يف الرشعي الطب ملهام املامرس طبيبال  اس تقاللية مبدأ   اإ

ليه   القيائية؛ السلطات قبل من اإ

 ومبناسبهتا، ملهامه مبارشته أ ثناء القانونية ابمحلاية الرشعي للطب املامرس الطبيب متتيع 

لزامه مقابل  والزناهة والتجرد احلياد بقواعد والتقيد املهين الرس كامتن بواجب اإ

  والرشف؛

 الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء عىل يتعني اليت الرضورية البياانت ديدحت 

  تقاريرمه؛ يف تيميهنا

 ملهام املامرسني ال طباء ل نشطة العام السري حول تقارير رفع رضورة عىل التنصيص 

 دلى للمكل العام الوكيل الس يد اإىل الاس تئناف حمامك نفوذ بدوائر الرشعي الطب

 التقارير ضوء عىل املنجز الرتكييب التقرير برفع ال خري هذا يقوم أ ن عىل ،النقض حممكة

 . والصحة ابلعدل امللكفضني الوزارتني اإىل اذلكر السالفة

 القانون مرشو  يتيمهنا اليت للمس تجدات مهنا ومواكبة العدل وزارة أ ن اإىل الإشارة وجتدر

عداد عىل معلت قد الرشعي، الطب همام ممارسة بتنظمي املتعلق  بنسخ يتعلق قانون مرشو  اإ

 . اجلنايئ امليدان يف القيائية املصاريف بتنظمي املتعلق 23.86 رمق القانون أ حاكم وتعويض
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عادة املرشو  هذا يرومه ما أ برز ومن  املامرسني ابل طباء اخلاص ال تعاب نظام يف النظر اإ

 تس هتدف ةبمقار  وفق وذكل هلم، املمنوحة التعوييات هزاةل اإشاكلية وحل الرشعي الطب ملهام

 . عاتقهم عىل الواقعة ال عباء وجحم يامتىش مبا ال تعاب تكل من الرفع

عداد عىل حاليا العدل وزارة وتش تغل هذا،  ابدلار الصحة علوم جامعة مع رشاكة اتفاقية اإ

 احمللية اتامجلاع مبختلف الصحة مباكتب العاملني ومهنم ال طباء لفائدة تكوين برجمة تتيح البيياء

 الطب ممارسة من متكهنم هبا معرتفا شهادة تسلميهم أ ساس عىل س نواي طبيب 300 مبعدل ابململكة

ىل املهام لهذه املزاولني ال طباء عدد من سريفع ما وهو الرشعي،  امخلس غيون يف طبيب 1500 اإ

 . املقبةل س نوات

 مرشو  عن موجزة حملة ون،احملرتم النواب والسادة الس يدات احملرتم، الرئيس الس يد تلمك

ضافة سيشلك شك بدون واذلي الرشعي، الطب همنة بتنظمي املتعلق القانون  للرتسانة نوعية اإ

عادة يف تأ كيد بلك وسيسامه الوطنية، القانونية  قميهتا من الرفع يف يسهم مبا املهنة هذه وهيلكة تنظمي اإ

 املوقرة بلجنتمك املرشو  هذا مناقشة أ ن وال كيد والصحة، العداةل قطاعي يف ودورها وماكنهتا

ثرائه جتويده يف امهسسي  غنائه واإ  . املمزية اللجنة هبذه دامئا العادة يه كام واإ

  . وبراكته هللا ورمحة عليمك والسالم
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 تقرير جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

 حول دراستها مباجلس النواب 

77.17ملشروع قانون رقم 
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  مبجلس النواب الإنسان وحقوق والترشيع العدل جلنة تقرير

 77.17 رمق قانون ملرشو  دراس هتا حول

 تقدمي عام
 الرحمي الرمحن هللا بسم

 احملرتم الرئيس الس يد

 احملرتمون الوزراء والسادة الس يدات

 احملرتمون النواب والسادة الس يدات

 جديدة لبنة الرشعي الطب همام ممارسة بتنظمي املتعلق 77.17 رمق القانون مرشو  يشلك

 املتعلق شقها يف خاصة ببالدان، العداةل ملنظومة الشامل الإصالح بنود اس تكامل رصح بناء يف

 العلمية الوسائل أ مه من يعد اليوم، الرشعي الطب أ ن ذكل. الوطنية اجلنائية العداةل أ ليات بتعزيز

 دورا الطيب التخصص ذاه يلعب حبيث حولها، ال دةل ومجع اجلرامئ مالبسات عن للكشف

 التحقيق مرحةل أ و المتهيدي البحث مرحةل خالل سواء اجلنائية، العداةل خدمة يف جوهراي

 .احملامكة أ ثناء أ و عداديالإ 

 احملامكة ضامانت تعزيز أ فق يف الغامية، اجلرامئ بعض أ س باب عن الكشف يف الطموح اإن

 وتطور املعارصة، اجلرامئ أ نوا  تعدد أ مام يالتحد رفع عىل قادرة جنائية عداةل وحتقيق العادةل،

 والعزمية ابلإرادة التحيل امجليع عىل حيمت تطور، من بدوره اجملمتع يعرفه ما نتيجة وأ ساليهبا أ لياهتا

 يف فعاةل أ لية جيلها مبا الرشعي الطب همنة تأ طري رهان رحب عىل قادرة قانونية صيغ بوضع الكفيلني

 .والإنصاف اةلالعد لإحقاق القياء مساعدة
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 77.17 رمق القانون مرشو  دراسة عىل النواب والسادة الس يدات معل الس ياق هذا يف

 مبجلس والترشيع العدل جلنة أ مام تقدميه مبناس بة الرشعي، الطب همام ممارسة بتنظمي املتعلق

 سةدرا الرشعي الطب ملهنة املصاحبة احليثيات بعض دلراسة مالمئة مناس بة اكنت وقد. النواب

 اس تدراك عىل العمل مع املهنة هبذه املتعلقة شاكلتوالإ  املالبسات خمتلف اس تجالء قصد دقيقة

 .نواقص من املنظمة القانونية املنظومة تعرفه ما

 هبذه احمليطة الرشوط لك يف التدقيق أ جل من النواب، والسادة الس يدات معل وهكذا

 خمتلف طرف من عدة مداخالت عرف ،2019 يوليوز 3 يوم درايس يوم تنظمي عىل املهنة،

 ،(اجملال ذات يف أ ملاين وخبري بأ ملانيا، العامة النيابة ممثل) أ جانب خرباء عىل عالوة ابجملال، املعنيني

 حلقوق الوطين واجمللس املعنية، الوزارية والقطاعات الرشعيني، ال طباء وهيئة عامة، نيابة من

 عىل عرض املداخالت، هذه خمتلف ييم تقرير تقدمي عن اليوم هذا أ سفر وقد اخل،..... الإنسان

 .اللجنة هذه أ عياء النواب والسادة الس يدات

 متحورت عامة مناقشة القانون مرشو  مناقشة يف النواب والسادة الس يدات رش  بعدها

 الفراغ وكذا الرشعي، الطب همنة تعيشه اذلي املزري الواقع ومساءةل رصد حول ابخلصوص

 معل رضورة عىل النواب والسادة الس يدات تأ كيد جانب اإىل اجملال، هذا يعرفه ياذل القانوين

خراج أ جل من واحلكومة الإدارة  اخلصاص سد عىل قادرة حةل يف الواقع أ رض عىل املرشو  هذا اإ

 التحتية البنيات غياب أ و املتخصصة البرشية املوارد مس توى عىل سواء اجلانب هذا يف املهول

 .وس بلها اجلرامئ تعقد أ مام الرشعيني ال طباء السادة حتدي رفع عىل القادرة
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 الس يدات أ حل 2019 دجنرب 24و 2019 دجنرب 17 يوم املنعقدة التفصيلية املناقشة وأ ثناء

دخال رضورة عىل النواب والسادة  بعض وتدقيق جتويده أ جل من النص عىل التعديالت بعض اإ

 اليامانت باكفة النص يمتتع حىت التطبيق، عند غرضةم أ و مضعددة قراءات تقبل قد اليت املقضييات

 .املرش  ملقصد املويف التزنيل لتزنيهل الفعاةل

 عدلهتا كام حصبته الصيغة عىل النيابية الفرق لك أ مجعت للتصويت، املقرر الاجامت  ويف

ذ 2020 يناير 15 اليوم اجامتعها يف اللجنة  طرف من النص عىل املقدمة التعديالت مجمو  بلغ اإ

 والفريق واملعارصة ال صاةل وفريق جممتعة، ال غلبية فرق من لك قدمهتا تعديال 71 حوا ي الفرق

 بعيها، مع احلكومة جتاوبت حدة، عىل لك النيابية، واجملموعة والتعادلية، للوحدة الاس تقال ي

ليه يؤدي قد ملا نظرا الآخر بعيها قبول عن واعتذرت  .كلك النص بناء يف خاللاإ  من اإ

 .املرشو  نص عىل ابلإجام  النواب والسادة الس يدات صوت اجللسة خضام ويف

 :الترشيعي النص مقررة

 زخنيين سعاد
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 املناقشة العامة

 الرشعي، الطب همام ممارسة بتنظمي يتعلق 77.17 رمق قانون ملرشو  العامة املناقشة هبدف

 الفعلية الرئاسة حتت وذكل ،2017 دجنرب 17 يوم الإنسان وحقوق والترشيع العدل جلنة اجمتعت

 .القادر بنعبد محمد الس يد العدل وزير وحيور اللجنة رئيس املميوين توفيق الس يد

ايه همنئا ابلوزير الرئيس الس يد رحب أ ن وبعد  تعيينه خالل من هبا حظي اليت الثقة عىل اإ

 ذات أ ن ال خري هذا أ برز حيث املرشو ، تقدمي لتحيني اللكمة أ عطاه العدل وزارة عىل وزيرا

ليه املشار املرشو   العداةل أ ليات وتعزيز العداةل، املنظومة الشامل الإصالح لس تكامل يأ يت اإ

 هممة وس يةل يعترب اذلي الرشعي، الطب خاصة القيائية، املهن دينامية وتطوير وحتديث اجلنائية

 العداةل أ هجزة خدمة يف حموراي دورا يلعب فهو وبذكل حولها، ال دةل ومجع اجلرامئ عن الكشف يف

 .اجلنائية

طار يف لتنظميها الوقت حان قد الرشعي الطب همنة ممارسة أ ن الوزير الس يد أ كد كام  قانوين اإ

طار ويف ذلكل. اليوم الاجامتعي الواقع ومعطيات العرص يساير مضاكمل  احملامكة ضامانت تعزيز اإ

 من انطالقا اجملال هذا لتنظمي رةاملباد هبذه الوزير، الس يد يقول احلكومة، جاءت العادةل،

 .الإنسان حقوق ومنظومة املقارنة ادلولية التجارب خمتلف اس تحيار

ىل الوزير، الس يد قول حسب املرشو  هذا يريم كام  الطب جمال يف املامرسة توحيد اإ

 يف عليه، قبالالإ  لتشجيع توخيا وجتربة، تكوينا به العاملني مس توى من والرفع ببالدان الرشعي

طار  .وال اكدميية اجلامعية التخصصات اإ
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عادة يف أ مهيته مربزا هذا القانون مرشو  نيميام أ مه الوزير الس يد اس تعرض كام  تنظمي اإ

 . هبا املتعلقة اجلوانب خمتلف مس توى عىل املهنة هذه

 عىل أ مجعوا بيهنم، فامي احلارضون النواب والسادة الس يدات تداول أ ن وبعد ذكل، بعد

طار يف فريق لك عن واحدة داخةلمب الاكتفاء  للعمل، وتيسريا الترشيعي للزمن رحبا العامة املناقشة اإ

 اليوم ذات يف املتدخلني مداخالت خمتلف جيمع بتقرير مقرون درايس يوم موضو  اكن وأ نه خاصة

 .واملوضو 

طار يف املداخالت أ مجعت وقد هذا  ةلواملس تعج امللحة الرضورة عىل العامة املناقشة هذه اإ

 كراهاتالإ  من الكثري يف يتخبط املغرب يف الرشعي الطب وأ ن خاصة قانون، املرشو  لهذا

 القانون هذا تطبيق شأ ن من أ ن أ برزوا كام وموضوعية، ذاتية أ س باب، عدة اإىل تعود اليت واملشالك

 صافم اإىل املامرسة مس توى من يرفع وأ ن هبا، وللعاملني للمهنة جديدا نفسا س يعطي سلامي تطبيقا

 النواب والسادة الس يدات مداخالت جاءت وقد. اجملال هذا يف حسن ترامك لها اليت ادلول ابيق

 :حول ابخلصوص ممتحورة

 :حاليا الرشعي الطب همنة ممارسة واقع •

 سواء الرشعي، الطب جمال يعيشها اليت الوضعية سوء عىل النواب والسادة الس يدات أ مجع

 التعوييات هزاةل مس توى عىل أ و وختصصا، عددا به، العامةل البرشية املوارد ضعف مس توى عىل

 عالوة الاش تغال، لياتأ  و  وأ لت لوازم من التحتية البنية ضعف عىل أ و به، العاملني اإىل املوكوةل

 .هل املنظمة القانونية املنظومة ختلف عىل
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 املشالك من مجموعة النواب، والسادة الس يدات بذكل يقر كام اجملال، هبذا العاملون يعيش

ذ املهنة لهذه املتخصصني املامرسني عدد قةل من واملرتاكبة املرتامكة  طبيبا 13 يتجاوز ل عددمه أ ن اإ

ىل اللجوء يقضيض ما وهو الوطين املس توى عىل ضافيا، تكوينا يتلقون مضخصصني غري أ طباء اإ  اإ

 وتعقد ووسائلها ميةاجلر  تطور أ مام مضخصصني اإىل احلاجة لتغطية يكفي ل بدوره التكوين وهذا

 أ ليات خمتلف لتلقني يكفي ل الإضايف التكوين هذا وأ ن خاصة والاس تخبارات، البحث أ ليات

 يف التكوين بأ ن علام احلديثة، اجلرمية وسائل تعقد أ مام معقد جد اجملال واملعاجلة والتحري البحث

 والتعمل ادلرايس صيلالتح  س نوات من عددا ال خرى، ادلول يف كام يقضيض، الرشعي الطب جمال

 .س نوات مخس أ و أ ربع عن تقل ل

ىل اللجوء يمت املتخصصني، ال طباء عدد يف النقص هذا أ مام  املاكتب يف العاملني ال طباء اإ

 اللجنة من برتخيص الصحة، لوزارة التابعة الصحية واملرافق والسالمة، الصحة حلفظ امجلاعية

ىل يؤدي ما وهو اخلاصة  بعض ذكل أ وحض كام ال طباء، هؤلء اخضيار يف الاضطراب من نو  اإ

 .النواب والسادة الس يدات

آ  جانب ويف  يتالقاه اذلي الرسيع التكوين أ ن النواب والسادة الس يدات بعض أ برز خرأ

 أ ن كام. جمالهتا واتسا  وتعقد اجلرامئ كرثة أ مام خاصة املرجوة وادلقة الفعالية لتحقيق يكفي ل هؤلء

 ول. ابهظا مثهنا يكون الهفوات بعض يف يسقط ما كثريا لهؤلء واملتخصص قيقادل التكوين غياب

 .املفرتضني املوىت بعض عىل احلياة مؤرشات وجود احامتل مع ابدلفن الترصحي عند يقع مما عىل أ دل

ذا ىل أ ضفنا واإ  هذه عن التعوييات ضعف النواب، والسادة الس يدات بعض يقول ذكل لك اإ

ن اخلدمات،  يف الطلبة جيعل الوضع هذا أ ن ذكل قضامة، أ كرث ال مر يصبح أ حياان، انعداهما نقل مل اإ
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 يف أ حسن ودقة أ كرث العطاء اجملال هبذا العاملني حيمس ل كام. التخصص هذا عىل يقبلون ل الطب

ذ ببالدان، العداةل سري حلسن جدا املهم اجملال هذا  ذكر مت) اجملال هذا يف املمنوحة التعوييات أ ن اإ

 .البرشية وال شالء اجلثث ترشحي جسامة أ مام اجلبني لها يندى( التعوييات لهذه كثرية أ مثةل

 وال ليات ال ساس ية البنيات صعف مس توى عىل 

ىل النواب والسادة الس يدات بعض أ شار ذكل، اإىل  يف قالميوال   املناطق بني املهول التفاوت اإ

 وترشحياهتم، حباهثمأ   لإجراء بعيدة ملسافات باءال ط  فهيا ينضقل مناطق هناك أ ن حبيث اجملال، هذا

رجاعها أ حياان الكيلومرتات مبئات البعيدة اخملتربات اإىل اجلثث نقل يمت أ و  ما وهو. أ هلها اإىل واإ

كرام مبدأ   يرضب ن بل الصممي، يف بدفنه امليت اإ  لبعد ذكل، بفعل يندثر قد الرشعية ال دةل بعض اإ

تال يف يسبب مما واملسافة، الزمن  .فهااإ

آ  جانب ويف ىل النواب والسادة الس يدات بعض أ شار خرأ  ال ساس ية البنيات ضعف اإ

 املناطق، بعض يف ال موات مس تودعات انعدام مس توى عىل خاصة الرشعي، الطب املامرسة

ذ السعة، مس توى عىل أ و التربيد مس توى عىل سواء لها، املزرية احلاةل عىل عالوة أ حياان وضعفها  اإ

. والترشحي الطبية اخلربة انتظار يف اجلثة حلفظ ماكن شغور انتظار أ مام نفسها، حياانأ   العائالت جتد

 والعلمية والفنية التقنية الرشوط من الكثري بعيها يف تغيب للمامرسة اخملصصة اخملتربات أ ن كام

 اكهل يثقل ما وهو هبا، املساعدة البرشية املوارد ضعف عىل عالوة التقارير، وجودة لتدقيق

 .املامرس طبيبال 

 الس يدات بعض يرى املس تودعات، هذه وتدبري بتس يري املعنية املصاحل تيارب أ ن كام

 من أ كرث يطرح أ خرى، وأ طراف الصحة، وزارة ومصاحل امجلاعاتية املصاحل بني النواب، والسادة
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 تدبري يف وادلراية للخربة تفضقر ويه للجامعات يس ند ما غالبا املغرب يف ال مر وأ ن خاصة مشلك،

 .جدا املهمة املرافق هذه

عدام شأ نه من املس تودعات هذه بنيات ضعف أ ن كام  يف املعمتدة الرشعية ال دةل من الكثري اإ

 أ حاكم عىل تبىن قد وابلتا ي دقيقة، غري ال طباء تقارير جيعل مما التحويل أ و التحلل بفعل الترشحي

 .والعداةل للعدل جمانية قيائية

 قانون املرشو  هذا عىل املراهنة •

ىل النواب والسادة الس يدات بعض أ شار أ ن بعد  املنظومة مس توى عىل املغرب ختلف اإ

 يف بداايته تعود حيث خلت، قرون منذ التخصص لهذا رشعت اليت ادلول ببعض مقارنة القانونية

 لطب،اب العهد احلديثة اجلوار دول بعض مع حىت مقارنة بل الفرنس ية، الثورة عقد اإىل مثال فرنسا

 التحدي رفع عىل قادرة تطبيقية تنظميية نصوص لتوا ي فاحتة يكون أ ن ممتنني النص هبذا أ شادوا

 .املنتظر الكبري

 اكن بعدما املرشو  هذا يف الواردة املقضييات مجمل النواب والسادة الس يدات مثن أ ن وبعد

ل همول، قانوين فراغ من يش تيك اجملال  متنوا اجلوانب، بعض ظامنين ابلاكد يتميني مرسومني من اإ

 لك لتجاوز والصحيح القومي التزنيل بنوده تزنيل عىل تعمل أ ن املعنية املصاحل وعىل الإدارات عىل

لهيا املشار الاكراهات  .سابقا اإ

ذ ىل النواب والسادة الس يدات بعض أ شار واإ  يمتنون فاإهنم للنص املصاحبة النواقص بعض اإ

 النصوص تزنيل عند اجلانب هذا يف احلاصل التأ خر تدراكاس   عىل العمل املعنية املصاحل عىل

 الطبيب عالقة تنظمي مس توى عىل خاصة املرفق، تعرتي قد اليت الفراغات بعض ميل   مبا التطبيقية
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 تقاريره، وجودة ونزاهته اس تقالليته عىل حيافظ مبا العامة النيابة وسلطة القيائية ابلسلطة الرشعي

 .الرشعيني طباءال   تقارير حيادية وحتقيق

 عىل املرشو  هذا يف ابلتنصيص النواب والسادة الس يدات بعض طالب أآخر جانب ويف

 اللغة عىل امليبوط القياء لعمل تيسريا التقارير يف ال مازيغية واللغة العربية اللغة اعامتد رضورة

 اجملال كتر  وعدم الطيب، للتقرير خاطئ تفسري أ و تأ ويل لك تفادي شأ نه من ما وهو العربية

 حمامك تعرفها اليت القيائية الزناعات بعض اإىل يؤدي قد مما التقارير، لتأ ويل ال خرى لل طراف

 .اجملال هذا يف حاليا اململكة

 ينسجم مبا اجلنائية املسطرة صالحاإ  برضورة النواب والسادة الس يدات بعض طالب كام

طار يف احلقلني لتالزم نظرا املرشو ، هذا من املتوخاة وال هداف  ال طباء تربط اليت العالقة اإ

 ميكن اليت ال عراف لبعض حقيقية مأ سسة غياب أ مام خاصة وابحملامك، القيائية ابليابطة الرشعيني

 اجلالس القياء واس تقاللية الطبيب اس تقاللية بني العالقة هذه تدبري حلسن س ندا تكون أ ن

 .والواقف

آ  جانب ويف ل ليس املرشو  هذا أ ن وابالن والسادة الس يدات بعض اعترب خرأ  بداية نقطة اإ

 يتبع وأ ن اجلانب هذا يف املهول الفراغ لسد النصوص من مبزيد التيان احلكومة عىل ومتنوا

صالحات  للعالقة املنظمة القانونية املنظومة مس توى عىل خاصة الرديفة القطاعات لبايق قانونية ابإ

ذ العالقة، ذات افال طر  وخمتلف ال موات مس تودعات شؤون تدبري بني  هذه تظل أ ن يعقل ل اإ

 تدبري تتوىل قطاعات هناك وأ ن خاصة والتعهدات الالزتامات تيارب أ مام قانونيا غامية العالقة
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قلميية واملستشفيات املس تقةل اجلهوية املستشفيات بني الشأ ن هذا  الصحة لوزارة التابعة الإ

 .احمللية وامجلاعات

ذ  يقدهما اليت اخلربة عىل التعوييات من والرفع اجملال هذا يف العمل أ ليات جتويد شأ ن من اإ

 العامةل ادلول مصاف يف املغرب ييع أ ن النواب، والسادة الس يدات بعض يرى ال طباء، هؤلء

 لعداةل حقيقية ضامانت يعطي وأ ن دوليا، علهيا مضعارف يه كام الانسان وحقوق كرامة صيانة عىل

 من اجملال هذا يصون وأ ن اجلوانب واملتشابكة املتطورة اجلرمية مامأ   التحدي رفع عىل قادرة فعاةل

 تيسء واليت الطلب حتت الطبية الشواهد بعض تسلمي يف يقع قد كام املشينة املامرسات بعض

 .الوقت نفس يف وللمهنة للعداةل كثرية أ حياان

 فاحتة نونالقا هذا يكون أ ن عىل ابلإجام  النواب والسادة الس يدات متىن ال خري ويف

جراءات جياد بداية يكون أ ن ميكن مبا الوضع حللحة عىل قادرة مضطورة مصاحبة اإ  من الكثري حلول اإ

 ممتنني واملنصفة، العادةل احملامكة وضامانت الرشعي الطب معا، اجملالن فهيا يتخبط اليت املشالك

 وبأ رس  املرشو ، هذا صدور بعد مبارشة التنظميية النصوص ابس تخراج الإرسا  احلكومة عىل

 .ممكن وقت

 :الوزير الس يد جواب

 اس تعداده أ بدى النص جتويد عىل وحرصها املداخالت جدية الوزير الس يد مثن أ ن بعد

 خاصة معهم املالحظات هذه يتقامس أ نه عىل معراب النواب والسادة الس يدات مقرتحات مع للتفاعل

 .الراهنة الوضعية بتشخيص املتعلق شقها يف
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 لتنظمي قانون مرشو » جيعهل مبا النص عنوان تعديل عىل موافقضه الوزير الس يد أ بدى كام

 .النيابية الفرق حدىاإ  به تقدمت لو التعديل لقبول اس تعداده مبداي «الرشعي الطبيب همام

 ملخص املناقشة التفصيلية للمواد

 :العنوان

 خاص بشلك يركز أ نه لحظوا النص العنوان النواب والسادة الس يدات مناقشة معرض يف

 املامرسة وليس كلك، الرشعي الطب عن يتلكم بنوده خمتلف يف النص لكن الرشعي الطبيب عىل

دخال ميكن ذلكل فقط، ل هبا يقوم أ ن ميكن ل اليت اخلربات اإ  أ ن ميكن واليت الرشعي الطبيب اإ

 سواء امرسةامل اإىل ينرصف ال مر أ ن النواب والسادة الس يدات بعض يرى حني يف غريه، ميارسها

 فاإن وابلتا ي اجملال، هذا يف معينة حقيقة لكشف احملمكة تعينه من أ و اخملتص الطبيب من اكنت

نه وحده، الرشعي الطبيب معل كيفية ينظم ل القانون  يف والبحث ابلقياء عالقهتا يف للمهنة منظم اإ

 الطب مع للمرشو  والقيائية القانونية العالقات ليعكس العنوان تعديل جيب ذلكل اجلرامئ،

 .الرشعي

 العيوي التعريف بني ابلمتيزي النواب والسادة الس يدات بعض طالب أآخر جانب ويف

 .الرشعي الطبيب هممة حول املرتكز املوضوعي والتعريف الرشعي الطبيب مفهوم عىل املرتكز

منا العيوي البعد عىل يقوم ل تفاصيهل يف والنص  ملساعدة بالانتدا فهيا اليت املهمة، عىل واإ

 وممارس ته الرشعي الطب اإىل ينرصف وأ نه خاصة موضوعه، مع منسجم العنوان فاإن ذلكل القياء،

ليه مس ند أ و مضخصص طبيب الثالثة، ال طراف من  الطبيب اإىل وليس اعتباري، خشص أ و اإ

 .وحده الرشعي
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 :ال ول الباب

 2و 1 املواد

 أ مهية أ برزوا الباب لهذا شلكتنيامل  للامدتني النواب والسادة الس يدات مناقشة معرض يف

 اخملالفات عىل املطبقة العقوابت نظام» عبارة أ ن غري. املرشو  هذا جمال تأ طري يف ال وىل املادة

 اذلي الوقت يف اإشاكل فيه اذلي القانوين مبفهومه «نظام» عبارة اإىل ننرصف جتعلنا قد «املرتكبة

 التقس مي اإىل ينرصف اذلي اخملالفات مفهوم ذكلوك «املطبقة العقوابت» اإىل مبارشة املرور ميكن

 .املادة هذه تعديل جيب ذلكل املقام هذا يف يس تقمي ل ما وهو وخمالفة جنحة جناية الثاليث

 ختتلط ل حىت أ ول الرشعي الطب بتعريف النواب والسادة الس يدات بعض طالب كام

 اذلي الفرنيس، القانون يف لنا مثال وخري معهل، تؤطر اليت والاحاكم الطبيب ذكل بعد مث ال مور

 الطيب ابمليدان عالقة لها لكها الاخضصاصات من مجموعة ييم واذلي الرشعي الطب أ ول يعرف

 الطب ممارسة تنظمي» عبارة تعديل جيب النواب والسادة الس يدات أ حد يقول ذلكل، والعلمي،

 .«الطب اخضصاص ممارسة رشوط قواعد القانون هذا حيدد» بعبارة «الرشعي

 عن تتحدث املادة هذه أ ن رمغ أ نه النواب، والسادة الس يدات بعض لحظ أآخر جانب ويف

ل «وواجباهتم حقوقهم»  تقريبا ييه ف  احلقوق أ ما الواجبات، عىل كبري بشلك يركز النص أ ن اإ

 .كثريا تتكرر اخل والعقوابت فالواجبات منعدمة،

 اذلي العمل أ مهية عىل ابملهنة احمليطة يثياتاحل  من لكثري يتعرضون املامرسني هؤلء بأ ن علام

 هذا يف علهيا والرتكزي أ يياء الرشعي للطب املامرس حامية عىل العمل جيب ذلكل املامرس، به يقوم

 .القانون
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 واحض بشلك ميمونة غري النواب، والسادة الس يدات بعض يرى الاس تقاللية، أ ن كام

 .هنا تربز أ ن جيب اذلي الوقت يف اجلنايئ، القانون مادة يف علهيا املنصوص امحلاية ابس تثناء وجيل،

طار ويف  يتبعون من اإىل ؟16 ابملادة عالقضه ما «القياء مساعدي» الثانية املادة مناقشة اإ

ما للقياء؟ مكساعدين ما التحقيق قياء أ و العامة النيابة اإ  ل ما وهو النص، حسب احلمك هيئة اإ

 الطبيب يمتتع أ ن جيب وابلتا ي أ كرث، التوضيح املقضىض هذا يس توجب ذلكل ،16 املادة مع يس تقمي

 .العامة ابلنيابة عالقهتم يف املادة هذه به جاءت كام ال مر جيوز ول ابلس تقاللية الرشعي

آ  جانب ويف  أ طباء عىل وقفا ليست املامرسة أ ن النواب والسادة الس يدات بعض أ شار خرأ

منا النص، هذا بذكل جاء كام خمتصني  املهام، هذه لبعض املامرسني التقنيني بعض اإىل ذكل جاوزيت واإ

لغاء سيمت فهل ابلوفاة، الترصحي حول التقارير يقدمون اذلين امجلاعاتيني التقنيني مثل من  هذا اإ

ل ابدلفن الترصحي يعطي أ ن الرتابية امجلاعة لرئيس ميكن ل حبيث ادلور،  ال طباء تقرير عىل بناء اإ

 املادة يف علهيم التنصيص جيب احلاةل هذه ويف هبم، الاحضفاظ سيمت أ م ي،الرشع للطب املامرسني

 .«..املامرسني والتقنيني ال طباء وهمام...» ونقول الفحص حاةل يف «التقنيني» وندخل ال وىل

 يف به معمول اذلات، قامئ عمل الرشعي الطب أ ن النواب والسادة الس يدات بعض ذكر كام

 يف النص هذا يعكسه أ ن جيب ذلكل.. علهيا املتعارف وقواعده مقاييسه وهل املعمور، دول من عدد

ليه تشري ما وهو الرشعي، الطبيب هبا يقوم اليت املهام فقط يعكس أ ن ل جتلياته، لك  املادة اإ

نه ذلكل العداةل، مع عالقضه يف ال وىل،  همام تنظمي قواعد» ينظم أ نه عىل التنصيص يمت أ ن جيب فاإ

 نتحدث أ ن جيب ذلكل العداةل، منظومة لإصالح العام التوجه مع انسجاما «هل املامرسني ال طباء

 .لها ليةك   الرشعي ابلطب عالقهتا يف ال وىل ابدلرجة العداةل عن
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ماكن أ ن يعين قد للعداةل، مساعد الرشعي الطب كون عىل الثانية املادة تنصيص أ ن كام  ابإ

ىل اللجوء الغري ثبات الرشعي الطب اإ  النسب، ثباتاإ  حالت يف كام خشصيا، به علقتت أ مور لإ

لهيا، اللجوء ميكن خربة كونه اإىل ذكل، من أ بعد اإىل ميتد قد التعريف هذا فاإن ذلكل  أ و ال غيار من اإ

ليه الإشارة تمت مل ما وهذا غريه، أ و القياء  .الباب هذا يف اإ

ىل النواب والسادة الس يدات بعض أ شار حني يف  كيفيات اإىل ابالانتد يتجاوز ال مر أ ن اإ

 جمرد وليس لليابطة املساعدة مث الانتداب أ ول فيه ل ن ال طباء هؤلء اإىل املوكوةل ابملهام القيام

عطاهئا املهام هذه وفق هؤلء يقدهما اليت ابلتقارير الاهامتم أ ييا يقضيض ما وهو الانتداب  ماكنهتا واإ

 .املقام هذا يف

طار يف ودامئا  هبا يقوم ل املامرسة هذه أ ن النواب والسادة س يداتال  ذكر املادتني مناقشة اإ

 معقدة أ صبحت اليوم ال مور ل ن أ حياان، ال طباء وغري ال طباء من فريق بل واحد طبيب دامئا

براز التعريف يف ذكل تيمني وجيب  من العديد يف وقع كام القانون هذا خالل من التعريف هذا واإ

 .أ ييا الرشعي للطبيب تعريف وضع ميكن كام املقارنة، النصوص
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 الثاين الباب

 وواجباته وحقوقه الرشعي للطب املامرس الطبيب همام

 ال ول الفر 

 وهمامه الرشعي للطب املامرس الطبيب

 :4و 3 املادتني

 الوزير الس يد تقدمي: الثالثة املادة

 للطبيب املوكوةل املهام حتديد اإىل هتدف أ هنا املادة لهذه تقدميه خالل الوزير الس يد أ شار

 الطيب التخصص هبذا املرتبطة التقليدية النظرة تتخطى املهام هذه أ ن موحضا هبا، القيام الرشعي

 وابلعمل كذكل ابل حياء ترتبط أ ن ميكن هبا املس تعرضة املهام أ ن مييفا فقط، ابل موات واملتعلقة

 ال رضار حفص وكذا يريةالرس  الفحوصات نتاجئ مضابعة تتوىل واليت اجلنائية القيائية لل هجزة اليويم

 .كذكل النظرية احلراسة حتت املوضوعية ال شخاص حفص يمت أ نه مضابعا البدنية

 وتقيمي الرسيري الفحص مبهمة القيام ميكنه الرشعي الطبيب أ ن الوزير الس يد أ ضاف وقد

 ديدهاحت مت املهام هذه أ ن خمربا العيوية العينات ورفع اليحااي سن حتديد وكذا اجلسدية ال رضار

 القطاعات دلن من املثارة املالحظات عىل الانفضاح وكذا الرشعيني ال طباء مجعية مع التشاور بعد

من العامة واملديرية العامة النيابة رأ سها وعىل املتدخةل  .املليك لدلرك العليا القيادة وكذكل الوطين لل 

 :الرابعة املادة تقدمي

 الطب ملهام املامرسني حتديد اإىل تريم أ هنا وزيرال الس يد أ وحض املادة لهذه تقدميه خالل

 املرافق وأ طباء ادلاخلية، لوزارة التابعني الصحة حفظ ماكتب وأ طباء املتخصصني اكل طباء الرشعي
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 الطب جمال يف للتكوين شواهد عىل مهنم البعض يتوفر واذلين الصحة لوزارة التابعني الصحية

 الاعتبارية ال شخاص كذكل أ درج قد قانون رشو امل  هذا أ ن الوزير الس يد مييفا الرشعي،

 أ ن أ مهها اخلاصة اليوابط ببعض تقييدها بعد كذكل الرشعي الطب مبهام تقوم واليت واخلاصة العامة

 ال طباء عدد أ ن خمربا الرشعي، الطب يف الاخضصاص ذوي من هبا العاملون ال طباء يكون

 مؤكدا املمترنني ال طباء بعض وجود مع (13) اطبيب عرش ثالثة يتجاوز ول جدا ضئيل الرشعيني

 عىل سلبية انعاكسات خيلف مما القطا  هذا حاجيات تغطية دون حيول ال طباء هؤلء عدد قةل أ ن

 .احملامك أ مام الشأ ن هذا يف املدرجة القيائية امللفات ترصيف حسن

 املادة عىل الرابعة ملادةا تقدمي برضورة النواب السادة بعض طالب املادتني هاتني مناقشة أ ثناء

 الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء تقدمي ينبغي أ نه بدعوى النص هذا مواد ترتيب يف الثالثة

 .هبم املنوطة املهام حتديد قبل

 هبذا الواردة املقضييات ل ن الرشعي الطب من الغاية بتحديد املطالبة متت أ خرى هجة ومن

 املتدخلني بعض أ كد حني يف فقط، اجلنايئ ابلقانون الرشعي الطب عالقة تيخم قانون املرشو 

 .ونس هبم اليحااي سن حتديد يف يساعد ل نه كذكل املدين ابلقانون وطيدة عالقضه أ ن

 التعذيب عن للكشف أ داة يعترب الرشعي الطب أ ن املالحظة متت الس ياق نفس ويف

 ال رضار بتقيمي واملتعلقة الإنسان حلقوق الوطين للمجلس الوطنية ال لية تفعيل وكذا ومناهيته

 حضااي عن احلديث اغفلت املادة هذه أ ن معلنني التعذيب حضااي ضد العنف ممارسة عن الناجتة

 .والتعذيب العنف
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 امجلعية بني املوجود الاخضالف حددت أ هنا املتدخلني أ حد أ ابن الرابعة للامدة وابلنس بة

 مهنا الثاين البند أ ن مييفا الصحة، حفظ ماكتب طباءل   املغربية وامجلعية الرشعي للطب املغربية

 همام ملامرسة ال طباء هؤلء علهيا يتوفر أ ن ينبغي اليت اخلاصة ابلشهادة يتعلق غاميا مفهوما حيمل

 .الرشعي الطب

 الطب همام تنظمي اإىل تريم املرشو  هذا مقضييات أ ن املتدخلني أ حد أ شار أ خرى هجة ومن

 من الثانية الفقرة يف الورادة «فين» عبارة حول التداول مت كام للقياء، عدةمسا همنة بصفضه الرشعي

بداء) الثالثة املادة  مطابقا ليصبح «تقين» بعبارة وتعديلها بتغيريها املطالبة ومتت( الفين الرأ ي اإ

 .املشارقة دلى الفين عوض التقين ابملفهوم يتعامل واذلي املغريب للمعجم

آ  مس توى وعىل  ينضقلون أ ن ينبغي اذلين مه الرشعيني ال طباء أ ن املتدخلني ضبع أ ابن خرأ

ىل  معربني العينات أ خذ وكذكل وال شالء اليحااي وحفص الالزمة، ابملعاينات للقيام اجلرمية مرسح اإ

 املطالبة متت ال ساس هذا وعىل عددمه، لقةل نظرا مبهاهمم ال طباء هؤلء قيام لعدم تأ سفهم عن

حداث برضورة  للرفع ذكل يف الراغبني ال شخاص بعض مهنا يس تفيد اجملال هذا يف طبية تناي تكو  اإ

 عىل القيائية والرشطة العامة النيابة انفضاح رضورة وكذا الرشعي، الطب يف املتخصصني عدد من

 برفع واملتعلقة وجه، أ حسن عىل هبم املنوطة ابملهام القيام عىل وتشجيعهم ملساعدهتم ال طباء هؤلء

 .اليحااي أ جساد بعض من واملنوية لعيويةا العينات

 معرفة أ جل من املرشو  هذا يف القانونية املقضييات بعض تدقيق رضورة عىل التأ كيد مت كام

 .القيائية امللفات من العديد يف الرشعي الطبيب لتدخل الفعلية احلدود
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حداث النواب السادة أ حد اقرتح الرشعي الطب ختصص تنظمي وخبصوص  هذا يف تكوين اإ

 .الرشعي الطب همام ملامرسة صفة للطبيب تعطي علمية أ و طبية شهادة مينح امليدان

 أ بوابه، تنظمي وبسالسة النص هذا صياغة جبودة النواب السادة معظم نوه أآخر س ياق ويف

دراج كيفية عن التساؤل مت كام ومواده فروعه ذا وعام النص، داخل الرشعيني ال طباء همام اإ  اكنت اإ

لزامية رضورة عىل كذكل التأ كيد ومت احلرص، أ م املثال سبيل عىل وحمددة مدرجة امامله هذه  اإ

 .املرشو  بنص املقضىض هذا عىل والتنصيص اجلرمية مبرسح الرشعي الطبيب حيور

شارة أ ية يتيمن مل ادلرس قيد قانون املرشو  أ ن املتدخلني أ حد لحظ أ خرى هجة ومن  اإ

ماكنية عن التساؤل ومت طباءال   هبيأ ة املتعلق 13.31 للقانون  مضن الرشعيني ال طباء فئة احقام اإ

 قانوين تعريف حتديد رضورة عىل التأ كيد مت كام املتخصصني، ال طباء جبدول وتسجيلهم الهيأ ة هذه

 للقياء مكساعدين معلهم طبيعة ويبني الرشعيني ال طباء صفة حيدد املرشو  بنص الرشعي للطب

طار يف  .احلقيقة ملعرفة المتهيدي البحث اإ

 للكشف القيايئ البحث أ دوات من ك داة الرشعي الطب دور بتفعيل كذكل املطالبة ومتت

 احلقوق عىل ينص اكمال اباب يتيمن 2011 دس تور أ ن مييفني ومناهيته التعذيب حالت عن

 ال طباء فئة تعيني تتوىل اليت اجلهة عن املتدخلني بعض تساءل أآخر مس توى وعىل واحلرايت

ماكنية عىل النواب السادة معظم أ كد كام هبا، س يعينون اليت الطبية واملؤسسات رشعينيال   حذف اإ

 لإجراء املعني الرشعي ابلطبيب مرتبطة أ هنا طاملا املرشو  بنص الواردة الاعتبارية الشخصيات

 .همامه وممارسة الطبية اخلربة
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 :الوزير الس يد جواب

 الطبيب حيور برضورة املتعلقة وخصوصا نوابال  السادة مداخالت عىل جوابه معرض يف

ماكنيتني مرتبط احليور هذا أ ن الوزير الس يد أ ابن اجلرمية مبرسح الرشعي  املادة مقضييات أ وهلام ابإ

 للطب ممارس طبيب انتداب ميكهنا اخملتصة القيائية السلطات أ ن عىل رصاحة تنص واليت 14

ىل لالنتقال الرشعي  الس يد مييفا العينات وأ خذ الرضورية ابملعاينات القيام قصد اجلرمية ماكن اإ

 عىل تتوفر القيائية الرشطة أ ن كام، ماكنيةالإ  هذه بدوره مينح اجلنائية املسطرة قانون أ ن الوزير

 الطبيب حيور لإلزامية وابلنس بة. الالزمة ابملعاينات والقيام العينات رفع يتولون خمتصني خرباء

 ال طباء عدد لقةل نظرا جدا صعبة مسأ ةل أ هنا الوزير س يدال  أ جاب اجلرمية ملاكن الرشعي

 اإىل الانتقال وصعوبة البعد وعامل اجلغرافية ابلإكراهات لالصطدام ونظرا اجملال هذا يف املتخصصني

 .احلادث ماكن

 مقاربهتا ميكن ل املسأ ةل هذه أ ن الوزير الس يد أ علن الرشعي الطبيب معل حلدود وابلنس بة

 بعض ففي منطقة، أ و بدل لك ويف اقيس   لك يف املعمتدة القانونية ابل نظمة مرتبطة ل هنا طالقابلإ 

 منحت حني يف القيائية، أ و اليبطية املهام ببعض للقيام الرشعي الطبيب صالحيات متتد ادلول

 القيائية، الرشطة جسم مكوانت من واعتربهتم اليبطية الصفة الرشعيني لل طباء ادلول بعض

 الرشعي الطب تعمتد اليت ادلول من يعترب املغرب أ ن مضابعا مثال، ال مريكية ليةالفدرا اكلرشطة

 .والتقنية القانونية اليوابط من مبجموعة مؤطراً  الرشعي الطبيب دور ويبقى كخربة،
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 قانون أ ن الوزير الس يد أ وحض( والتقين الفين) عباريت حول أ ثريت اليت املالحظة وخبصوص

 ينبغي وأ نه رشقيا يعترب املصطلح هذا كون عىل مؤكدا الفين، مصطلح عىل يعمتد اجلنائية املسطرة

 .الشأ ن هذا يف املغريب املعجم مع ليتالءم تصويبه

 يعترب التعذيب أ ن الوزير الس يد أ ابن التعذيب مبامرسة القانون مرشو  لعالقة وابلنس بة

 اخلطرية اجلرامئ من يعترب أ نه كام القانون ينفذون اذلين السلطة أ عوان لك علهيا ويعاقب مدانة جرمية

 .وغريها ابلبرش والاجتار القرسي والاخضطاف اكلحضجاز القانون علهيا يعاقب اليت

 قيد قانون املرشو  أ ن الوزير الس يد أ خرب الشهادة ومنح والتأ هيل ابلتكوين يتعلق وفامي

 البرشية املوارد قةل تراعي اليت الانتقالية التدابري من ومبجموعة استرشافية، مبقاربة جاء ادلرس،

 ملزاوةل القانونية الصفة منح اإىل يريم قانون املرشو  أ ن مؤكدا الرشعي، الطب جمال يف املتخصصة

 :فئات لثالث التخصص هذا

 بعد نظاميا املعمتدة العلمية الشواهد عىل يتوفرون واذلين املتخصصون الرشعيون ال طباء -1

 .الرشعي لطبا ختصص يف ادلراسة من س نوات مخس

 الصحة وبوزارة ادلاخلية بوزارة الصحة حفظ ماكتب يف املوجودون املامرسون ال طباء -2

دماهجا تنظميها ليعاد س نوات، أ ربعة أ فق يف هممهتا وس تنهتيي انتقالية تعترب الفئة هذه أ ن مييفا  يف واإ

 .ال وىل الفئة

 أ و ابملصحات واخلاصة العمومية املستشفيات يف العامة الاعتبارية ال شخاص فئة -3

 .اخلاصة املستشفيات
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 الوزير الس يد أ شار الثالثة املادة خبصوص النواب السادة دلن من املثارة للمالحظة وابلنس بة

 وخصوصا مقضيياهتا تدقيق أ جل من والتعديالت التصويبات لبعض وحتتاج هممة املادة هذه أ ن

 اخضصاصه من ليس الرشعي الطبيب ل ن مهنا اخلامسة الفقرة يف جاء كام الهوية بتحديد املتعلقة

 .اجملال هذا يف التدقيق ينبغي لهذا الهوية، حتديد

 الثاين الفر 

 الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب وواجبات حقوق

 (9و 8و 7و 6و 5) املواد

 املادة من ال وىل الفقرة عند النواب السادة أ حد توقف الفر  هذا مواد مناقشة خالل

 ميكهنا واليت والقانونية ال خالقية وجتلياهتا الرشعي الطبيب همام طبيعة عن س تفرسام  اخلامسة

آاثر ترتيب  .بعد فامي قانونية أ

 الرشعي الطبيب منع عىل تنص واليت مهنا الثانية الفقرة عند التاسعة املادة يف التوقف مت كام

ذ اليه املس ندة املهام ممارسة من جنازها، مع تتنايف همنية أ و ةخشصي مصلحة أ و عالقة هل اكنت اإ  ومت اإ

 بلك الطبية ابخلربة القيام من يمتكن حىت واحلياد ابلتجرد الرشعي الطبيب حتيل رضورة عىل التأ كيد

 .أ جنيب تدخل لك عن اتمني واس تقاللية نزاهة

 هبم الاس تعانة تمت اذلين ال شخاص عن النواب السادة أ حد تساءل السابعة للامدة وابلنس بة

 الميني هذا أ داء وقت عن الاس تفسار ومت الاعتبارية الشخصيات عن القانونية الميني يؤدون واذلين

 .بعده أ و اخلربة لتقرير اخلبري الطبيب يرفع أ ن قبل هل
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 بتوضيح املطالبة متت كام املهين، الرس كامتن مسأ ةل عند التوقف مت الثامنة للامدة وابلنس بة

 عىل أ عاله املقرر املنع ل يرسي» ب واملتعلق يكضنفها اذلي اللبس لرفع مهنا ال خرية الفقرة مقضييات

 القيائية للجهة الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب يقدهما اليت والتقارير والواثئق املعلومات

 جلهات أ و للصحافة الطيب تقريره ميمون عن يفصح أ ن الرشعي للطبيب ميكن هل مبعىن «اخملتصة

 .اخملتصة لقيائيةا للجهات رفعه بعد أ خرى

 الطبية، اخلربة مبهام القيام من املعاجل الطبيب منع سبب عن التاسعة املادة يف التساؤل مت كام

 .ابليحية نيةهم  ول خشصية ل عالقة هل ليست ال خري هذا أ ن الإضافة ومتت

عادة النواب السادة أ حد طالب أ خرى هجة ومن  لتجنب الفر  هذا مواد وتنظمي ترتيب ابإ

 .الفر  هذا داخل الرشعي الطبيب وواجبات حقوق ترتيب يف احلاصل رتباكالا

ماكنية عن التساؤل مت أ خرى هجة ومن  هبا يمتتع اليت احلقوق بنفس الرشعيني ال طباء متتيع اإ

 املتعلقة التدابري باكفة ومتتيعهم قانون، املرشو  هذا بنص ذكل عىل والتنصيص القيائيون اخلرباء

 الإدلء عدم وكذا الرمسي احملرض يف الرشعي الطبيب هوية عن الإفصاح دمعک ودهالش  حبامية

 .الشخيص بعنوانه

حداث املطالبة متت الس ياق نفس ويف  الشأ ن هو كام الرشعيني لل طباء وطنية هيأ ة ابإ

 والرمسي القانوين اخملاطب بذكل وتكون وحقوقهم مصاحلهم عن ادلفا  تتوىل -ال طباء لبايق ابلنس بة

عادة املطالبة متت كام هلم،  رضورة عىل التأ كيد ومت علهيم املفروضة الواجبات مجمو  يف النظر ابإ

 هذا يف الشهادات حاميل وال غيار ال طباء لتشجيع ماداي حتفزيمه عىل العمل وكذا وختفيفها تلطيفها

 .ببالدان الرشعيني ال طباء عدد من الرفع قصد الرشعي الطب همام مزاوةل عىل التخصص
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 خربة الرشعي الطب ابعتبار يتعلق ما وخصوصا الفر  لهذا الوزير الس يد تقدمي مع تفاعالو 

 الثبات وسائل من كوس يةل الرشعي الطبيب تقرير تعترب أ ن ميكن احملمكة أ ن املتدخلني أ حد أ شار

 من الفئة هذه يكسب اذلي اليشء ،209 اإىل 194 بني ما فصوهل يف اجلنايئ القانون ينظمها واليت

 اخلبري الطبيب انتداب أ ن مييفني اجلنايئ، القانون فصول يف املنظمة القانونية الرشعية ال طباء

 .اجلنايئ القانون يف كذكل عليه منصوص

 :الوزير الس يد جواب

 أ ن الوزير الس يد أ ابن الفر  هذا خبصوص النواب السادة مداخالت عىل جوابه خالل

 الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء من لفئة الترشيع ارالاعتب بعني يأ خذ الباب هذا يف الترشيع

 ملثل املنظمة القوانني أ ن مييفا الغري، ومبصاحل ابملواطنني وثيق ارتباط لها العام املرفق يف مكهنة

 ابملرتفقني مرتبطة لكوهنا نظرا تشددا وأ كرث رصامة أ كرث يه ال جنبية ادلول دلى املهنة هذه

 .للقياء مساعدة همنة أ هنا كام واطنني،امل ومبصاحل واليحااي

 عن الكشف يف القياء تساعد الرشعي الطب همنة أ ن الوزير الس يد أ وحض أآخر س ياق ويف

جبارية يربر ما وهذا املتظلمني، مساعدة وكذا عهنا والتحري احلقيقة  والرصامة والتشدد املراقبة اإ

 القيائيني ابخلرباء املتعلق القانون نأ   الوزير الس يد مييفا. اليحااي حقوق حامية أ جل من وذكل

 ابس تقاللية متس ل املراقبة هذه أ ن الوزير الس يد مس تدراك ابملراقبة، خاصا اكمال فرعا يتيمن

 القيايئ الزمن تدبري مبسأ ةل مرتبطا يبقى نهل   أ جنيب تدخل لك من بتجرده ول الرشعي الطبيب

 .احملامك أ مام القيائية امللفات وترصيف
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 قبل الرشعي الطبيب أ ن الوزير الس يد أ فاد الرشعي الطبيب وحقوق بواجبات تعلقي  وفامي

 النظام عىل حييل واذلي لل طباء اخلاص ابلنظام امؤطر  طبيبا يعترب اجملال، هذا يف ختصصه

 املوظف حقوق بلك المتتع هل وييمن امحلاية هل يوفر اذلي العمومية للوظيفة العام ال سايس

طارها يف ويعمل هبا يتقيد أ ن ينبغي الواجبات من مجموعة هناك أ ن مييفا العمويم،  .اإ

 أ جاب ابليحية همنية أ و خشصية عائلية، عالقة تربطه اذلي الطبيب انتداب عدم وعن

طار يف أ نه الوزير الس يد  عالقة هل اذلي الطبيب تنحية فينبغي والتجرد احلياد عىل احلرص اإ

 عليه منصوص املقضىض هذا أ ن مضابعا الطبية اخلربة مبهام امالقي عن ابليحية وهمنية خشصية عائلية،

 .الطب همنة مبزاوةل املتعلق ابلقانون

 الثالث الفر 

 الرشعي الطب ملهام املامرسون اخلرباء ال طباء

 11و 10 املادتني

 ال طباء ختويل اإىل هتدف العارشة املادة أ ن الوزير الس يد أ وحض الفر  هذا ملواد تقدميه يف

ماكنية نيالرشعي  يف علهيا املنصوص للرشوط اس تفاهئم بعد القيائيني اخلرباء جداول يف التقيد اإ

 أ هنا الوزير الس يد أ ابن عرش احلادية للامدة وابلنس بة القيائيني ابخلرباء املتعلق 45.00 رمق القانون

 هل التابعني الرشعي للطب املامرسني وال طباء الاعتباري للشخص القانوين املمثل تلزم

 عىل القانونية الميني بأ داء الرشعي الطب جمالت اإحدى يف هدلي العاملني التقنيني واملس تخدمني

 ملا وكذا املسؤولية، ثقل استشعار هبدف وذكل للعداةل املساعدة والقيائية القانونية املهن ابيق غرار

 .اجلنائية العداةل سري عىل تأ ثري من اخلربة لنتاجئ
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عطاء املطالبة متت الفر  هذا دراسة أ ثناء لنوابا السادة مداخالت خالل  بعض ابإ

 جدول يف الرشعي الطب ملهام املامرسني ال طباء تسجيل وخبصوص ،10 املادة حول التوضيحات

ىل النواب السادة أ حد أ شار ال طباء،  حلفظ امجلاعية ابملاكتب العاملون اكل طباء مهنم الثانية الفئة اإ

حدى يف للتكوين خاصة شهادة عىل احلاصلون الصحة طا لق التابعني وال طباء الصحة  جمالت اإ

 أ و تكوين عىل فهيا يتوفرون اليت الطبية اجملالت يف الفئة هذه بتسجيل مطالبا الرشعي الطب

 هذا يف أ نه النواب السادة أ حد أ شار الاعتباري الشخص عن القانونية الميني ل داء وابلنس بة شهادة

 يف توفرها الواجبة الرشوط حتدد واليت اخلرباء قانون من 4 املادة عىل الإحاةل من لبد الس ياق

 .القانوين ممثهل ويف الاعتباري الشخص

 الطبيب أ ن الوزير الس يد أ ابن الفر  هذا خبصوص النواب السادة مداخالت مع تفاعهل يف

 الطبية تالصالحيا لك ملامرسة انتدابه ميكن واذلي الرشعي الطب ملهام املامرس هو اخلبري

 اخلرباء جبداول تقييده بعد اخلبري الطبيب صفة يكتسب واذلي القانون هذا يف علهيا املنصوص

 .القيائيني

 وهل وخاص، عام نوعان الاعتباريني ال شخاص أ ن الوزير الس يد أ فاد الميني أ داء وخبصوص

 من العاملني واكفة ؤسسةامل أ و الاعتبارية الشخصية لهذه القانوين املمثل حيرض الطبية اخلربة أ ثناء

 .القانونية الميني يؤدون اذلين مه معه والعاملني القانوين املمثل أ ن مييفا وغريمه تقنيني
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 الثالث الباب

 الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب انتداب

 الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب انتداب كيفية: ال ول الفر 

 16 اإىل 12 من املواد

 يمتزي املرشو  نص يف الانتداب أ ن النواب السادة أ حد أ فاد الفر  ذاه مناقشة أ ثناء

 قاض أ و العامة للنيابة حرصاي يعد الانتداب أ ن عىل تنص 12 فاملادة الانسجام وعدم ابلتفاوت

 دائرة وتوسع أآخرين مضدخلني أ مام اجملال تفضح 14 املادة أ ن حني يف احلمك هيأ ة أ و التحقيق

 .كذكل القيائية لرشطةا ضابط لتشمل الانتداب

ذا أ نه الإضافة ومتت الاس تعانة وطلب الانتداب بني الفرق عن التساؤل مت وقد  ال مر تعلق اإ

جراء دراج فينبغي الطبية اخلربة نفس ابإ  يف جديد من تكراره وعدم فقط 12 ابملادة املقضىض هذا اإ

 .14 املادة

جراء العامة نيابةال  ختصيص سبب عن املتدخلني أ حد تساءل 16 املادة وخبصوص  هذا ابإ

ذا عام التساؤل مت كام ، املادة هبذه علهيا املنصوص املتابعة من النو   هذه ترفع العامة النيابة اكنت اإ

لهيا املشار التقارير  العدل لوزارة تسمل واليت للقياء املساعدين اخلرباء لك حق يف املادة هبذه اإ

 الانتداب، مسطرة تفيد الانتداب كيفية أ ن نياملتدخل أ حد أ شار أ خرى هجة ومن الصحة ووزارة

 بفضح املطالبة ومتت. القيائيني ابخلرباء املتعلق القانون من 4 املادة عىل الإحاةل رضورة عىل مؤكدا

جراء لطلب املصلحة ذوي لك أ مام اجملال  التحقيق وقايض العامة النيابة عىل حرصها وعدم اخلربة اإ

 .فقط اجلالس والقياء
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ماكنية مضعلقا همام مقضىض أ وردت أ هنا النواب السادة أ حد أ شار 13 دةاملا خبصوص  انتداب ابإ

 مت كام امليادة، واخلربات العقارية اخلربات يف به معمول الإجراء هذا أ ن مييفا خبري من أ كرث

 تدخل لكوهنا ونظرا املوضو  لوحدة نظرا 5 املادة اإىل 15 املادة مقضييات نقل رضورة عىل الاحلاح

  .الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب واجبات طاراإ  يف

 يف أ نه الوزير الس يد أ شار الفر  هذا خبصوص النواب السادة مداخالت عىل جوابه خالل

 اليت يه القيائية السلطة تبقى لل صل فبالنس بة والاس تثناء، ال صل بني المتيزي ينبغي الانتداب

 فيتعلق الاس تثناء أ ما احلمك وقاض والتحقيق النيابة قاض من فهيا مبا الانتداب، يف حق لها

 هناك ليس أ نه الوزير الس يد أ جاب والاس تعانة الانتداب بني للفرق وابلنس بة القيائية، ابلرشطة

 أ علن النيابة رئاسة تقرير خيص وفامي. وتصويبه املقضىض هذا تدقيق سيمت التعديالت أ ثناء وأ نه فرق

 وأ ن التقايض مراحل لك حيرض اذلي الوحيد القيايئ اجلهاز يه العامة النيابة أ ن الوزير الس يد

 .احلمك هيأ ة اإىل تصل ول العامة النيابة دلى حفظها يمت اخلربة فهيا جترى واليت القيائية امللفات عدد

 تتعلق أ هنا الوزير الس يد أ ابن العامون الوالكء يرفعها اليت التقارير هذه نوعية وخبصوص

 العدل لوزير رفعها من الغاية وتكون التقايض مراحل خالل اخلربة ممارسة يف والصعوابت ابلعراقيل

 . وتطويرها املهنة هبذه ابلرتقاء مضعلقة الصحة وزير أ و

 ل واليت ابلقياء املرتبطة املهن من العديد هناك أ ن الوزير الس يد أ وحض للنرش وابلنس بة

 وتدبري العام املال كرصف معومية غةصب ذات ليست تتيمهنا اليت املعلومات ل ن تقاريرها تنرش

 .وغريها والصفقات العمومية املرافق
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 الثاين الفر 

 الطيب الترشحي

 (23 اإىل 17 من املواد)

ىل اللجوء يمت أ نه الإشارة متت الفر  هذا مناقشة خالل النواب السادة تدخالت معرض يف  اإ

 احلالت حرص فهيا مت أ نه 18 ادةامل خبصوص الإشارة متت كام الاقضياء، عند فقط الطبية اخلربة

 احلالت يف حرصها ميكن ول مس متر تطور يف اجلرمية أ ن الإضافة ومتت للترشحي فهيا يلجأ   اليت

 الرشعية املقضييات تكضنف أ هنا املتدخلني أ حد أ فاد 22 املادة وخبصوص 18 ابملادة علهيا املنصوص

 .تقدميه أ و ادلفن كتأ جيل القانونية من أ كرث

 خمتربات لتصبح تأ هيلها برضورة النواب السادة أ حد طالب املنتدبة اخملتربات صوخبصو 

 .فهيا اجملراة اخلربة بنضاجئ ال خذ وليمت مؤهةل

 داخلى جير  اذلي الطيب الترشحي بني المتيزي ينبغي أ نه املتدخلني أ حد أ ابن للعنوان وابلنس بة

 ملعرفة تبعا يمت واذلي املرشو  تيمنهي  اذلي الرشعي والترشحي حمية طبية دلواعي املستشفيات

ضافة املطالبة متت ذكل عىل وبناء العامة النيابة دلن من احلقيقة  .الفر  هذا لعنوان الرشعي عبارة ابإ

ماكنية املطالبة متت أ خرى هجة ومن  تنص 20 املادة ل ن الترشحي معلية ال قارب حيور ابإ

شعار عىل فقط  .الهاكل أ قارب أ حد اإ

 17 املادة من ال وىل الفقرة يف علهيا املنصوص ماكنيةالإ  مسأ ةل النواب السادة أ حد تناول وقد

ماكنية واملتعلقة  مطالبا الترشحي معلية احلمك هيئة أ و التحقيق قايض أ و العامة النيابة حيور ابإ
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دراج وعدم ماكنيةالإ  هذه عىل بقاءابلإ   من أ و العامة النيابة حيور يتعذر ما غالبا ل نه الإلزامية اإ

 . البرشية املوارد ليعف نظرا ميثلها

 الرشعي الطب ملهام املامرسون ال طباء معظم عزوف عن احلديث املتدخلني أ حد أ ورد كام

جراء عن  حتفزي برضورة وطالب يتقاضوهنا اليت املادية التعوييات لهزاةل نظرا الترشحي معليات اإ

 املهنة هذه ممارسة يف الاخنراط عىل شجيعللت  املالية التعوييات قمية من ابلرفع وذكل الفئة هذه

 .لها املامرسني عدد من الرفع وابلتا ي

 الثالث الفر 

 الرشعي الطب ملهام املامرس الطب تقرير

 30 اإىل 24 من املواد

 30 املادة يف الواردة املقضييات أ ن النواب السادة أ حد لحظ الفر  هذا مناقشة خالل

 .ملرشو ا نص من 5 املادة يف علهيا منصوص

آ  مس توى وعىل  لهذا الرسي ابلطابع واملتعلقة 28 املادة مقضييات املتدخلني أ حد أ اثر خرأ

ماكنية عىل ابلنص املطالبة ومتت عليه الاطال  مسأ ةل وكذكل التقرير  لهيأ ة ابلنس بة عليه طال الا اإ

 ادلعوى رافأ ط للك وينبغي خربة تقرير ل نه فقط العامة النيابة عىل حرصها وعدم كذكل ادلفا 

بداء أ جل من عليه الاطال   .الرأ ي اإ

 ابللغة الطبية التقنية اللكامت يراداإ و  العربية ابللغة التقرير صياغة رضورة عىل التأ كيد مت كام

 .العربية ابللغة مماثالهتا جانب اإىل ال جنبية
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ماكنية عن كذكل التساؤل ومت جراء اإ  اإىل فةابلإضا الترشيع معليات بعض يف امليادة اخلربة اإ

دراج رضورة جراء حاةل يف ابلتحفظ التقرير عىل التوقيع مكنة اإ  أ و طبيب طرف من الترشحي معلية اإ

 .أ كرث

 أ ن الوزير الس يد أ شار. الفر  هذا خبصوص النواب السادة مداخالت مع تفاعهل معرض يف

 لتقريراب وصفضه امسه يبني أ ن هل ينبغي الرشعي الطب همام ببعض للقيام ينضدب عندما الطبيب

 أ هنام الوزير الس يد أ وحض 26و 25 املادتني وخبصوص املعنية، القيائية للسلطات يرفعه اذلي

 تقريره الرشعي الطبيب يوقع حيث التوقيع عىل تنص 25 املادة ل ن خمتلفضني، حالتني تتيمنان

 .نسخ ثالث يف القيائية اجلهة اإىل ويرفعه

 الرابع الباب

 وزجرية تأ ديبية أ حاكم

 ال ول الفر 

  تأ ديبية أ حاكم

دراهجا 34 املادة مثل الباب هذا من املواد بعض موضع تغيري التدخالت أ حد اقرتحت  يف واإ

 أ ي هبا ليس املادة أ ن موحضة الرشعي، للطب املامرس الطبيب وواجبات حبقوق املتعلق الباب

عادة مع زجري، طابع  .بالبا هذا أآخر يف 33 املادة جبعل الباب هذا مواد ترتيب اإ

 الانتداب أ ثناء الرشعي للطب املامرس الطبيب هبا يقوم اليت الإخاللت أ ن توضيح مت

 املادة مقضييات حسب القيائيني ابخلرباء املتعلق القانون أ حاكم من انطالقا علهيا يعاقب القيايئ

 عتوق اليت اجلهة بتحديد املطالبة ومتت التأ ديب ومسطرة التأ ديبات تزنيل لها يولك واليت 10

 .ذلكل القانونية الإحاةل حتديد وكذا مسطرة أ ي عىل وبناء التأ ديب
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حدى اقرتحت 34 ابملادة الواردتني الإحالتني خبصوص  267و 265 املادتني التدخالت اإ

آت لإهانة تتطرق واليت  من 267و 263 املادتني عوض منظمة هيئة الطب ابعتبار املنظمة الهيأ

 .اجلنايئ القانون مجموعة

 ورضورة العمل به اجلاري والترشيع ابلتأ ديب اخملتصة التأ ديبية الهيأآت عن سارالاس تف  مت

 جاءت أ هنا اعتبار وعىل تطبيقه يمت احلالت حسب التأ ديب وأ ن خاصة املادة هذه مضن حتديده

 .مدققة وغري فيفاضة

 أ نه توضيح مت الرشعي للطب ممارس طبيب صفة ابنتحال يتعلق وما 32 املادة خبصوص

 منح طبيب مثل خرين،الآ  ال طباء وابيق الرشعي للطب املامرس الطبيب حامية سيمت هامبقضيا

طار يف طبية شهادة  هذه يف هل التساؤل مت الإطار هذا ويف املستشفى، داخل العادية ممارس ته اإ

دراج املادة مضن املقضىض هذا بتوضيح املطالبة ومتت صفة؟ انتحال عليه تنطبق احلاةل  فقرة ابإ

 .«عادية بصفة هماهمم ممارسة أ ثناء ال طباء يسلمها اليت التقارير اءابس تثن»

ىل التوجه وقبل لعتداء خشص تعرض حاةل عن النواب السادة أ حد واس تفرس  العامة النيابة اإ

 تعترب فهل لعتداء الشخص تعرض مبوجهبا تؤكد شهادة وسلمه للطبيب توجه البحث مسطرة وبدء

 لعقوبة الطبيب تعرض احلاةل وهذه ميكن أ نه موحضا الرشعي؟ الطب شهادات من الشهادة تكل

 خاصة لل طباء امحلاية من ملزيد 32 املادة مضن ذكل وتوضيح تدقيق برضورة مطالبا الصفة انتحال

ىل القانون هذا وخروج تطبيق بداايت يف  .التطبيق حزي اإ
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 :الوزير الس يد جواب

هانة تتعلق أ هنا الوزير لس يدا أ وحض 267و 265 املادتني عىل الإحاةل خبصوص  بيامن هيئة ابإ

هانة عن تتحدث 34 املادة هانة بيامن لشخصه املامرس الطبيب اإ  لها واليت ومكؤسسة كلك هيئة اإ

 .اخلاصة مسطرهتا

 اخلامس الباب

 وخضامية انتقالية أ حاكم

 : 38و 37 املادتني

 ل حىت للمامرسني حامية تقدم واليت الباب هذا يف الواردة ابملقضييات النواب السادة أ حد نوه

 .القانون هذا تطبيق بعد اقصاؤمه يمت

 منحت اليت اجلهة مصداقية يرضب لن املمنوحة لدلبلومات اللجنة مراقبة هل الاس تفسار مت

 اللجنة؟ هذه سينظم اذلي التنظميي النص عن التساؤل ومت التكوين؟

 ابملاكتب العاملون ال طباء هسيضلقا اذلي اخلاص التكوين أ ن النواب السادة أ حد أ وحض

 س يكون الغالب يف 37 املادة يف والوارد الصحة لقطا  الصحية واملرافق الصحة حلفظ امجلاعية

 ال مهية من لها أ خرى همام هلم املادة هبذه املعنيني ال طباء أ ن العمل مع فقط، الترشيع هيم تكوين

 ل ابملغرب امجلاعات وأ ن خاصة لالش تغال قوالالئ املالمئ اجلو عىل توفرمه عدم من ابلرمغ مباكن

 كبرية مسؤولية فهيا الصحة حفظ جمال أ ن مييفا خطري اإشاكل واعتربه الاخضصاص هذا بأ مهية تعي

 كبري اخضصاص لها اليت يه امجلاعات بيامن فقط جزيئ الشق هذا يف الصحة مسامهة تعترب حيث

 .اجملال هذا يف الترشيع وفق



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              116                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

ضافة اقرتح  الاكيف العدد يتوفر أ ن انتظار يف انتقالية مرحةل يعترب القانون هذا أ ن مفاده ما اإ

 .الرشعي الطبيب مبهام القيام ميكهنم اذلي ال طباء من

حدى اس تفرست  عىل املصادقة متنح اليت العا ي التعلمي وزارة منح عدم عن التدخالت اإ

حداث عوض الرشعي الطب جمالت اإحدى يف التكوين شهادة  املهمة، هذه تتوىل ةخاص جلنة اإ

حداث يف العملية املامرسة أ ن وأ ضيف الوصية، الوزارات مع ابتفاقيات وذكل  الهدف تعيق اللجان اإ

 .أ جهل من أ حدثت اذلي

لهيم املشار ال طباء هل التساؤل مت  ال طباء مضهنم يندرج 38 املادة من ال وىل الفقرة يف اإ

 املغرب؟ خارج التكوين شهادات عىل احلاصلون

 مضن التكوين عىل املصادقة جلنة سري وكيفيات تأ ليف يكون أ ن التدخالت اإحدى رتحتاق

 .التنظميي النص عوض قانون املرشو  هذا مقضييات

ماكنية عن النواب السادة أ حد اس تفرس  منظومة وجتديد ابلتكوين املعنية القطاعات حتديد اإ

 .قانون املرشو  هذا مضن املطلوبة واملعرفية الكفاءات

 ابملاكتب العاملني ال طباء الاس تفادة انتقالية مكرحةل س نوات أ ربع يف احملددة ابملدة يتعلق فامي

 س تطرح أ هنا النواب السادة أ حد أ فاد الصحة، لقطا  التابعة الصحية واملرافق الصحة حلفظ امجلاعية

 .املهام هبذه مللقيا الرشعيني ال طباء من اكف عدد لتوفري باكفية ليست مدة أ هنا ال وىل اإشاكلني

 هو واذلي الرمسية ابجلريدة القانون هذا نرش ال جل هذا تطبيق أ ن هو الثاين شاكلوالإ 

 أ ربع مدة ربط الصدد هذا يف واقرتح التطبيقية املراس مي نرش عىل موقوف ال خري هذا بدوره
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صدار س نوات  النص وضعب املعنية اجلهة عن التساؤل مت كام. الوقت ذات يف واملراس مي القانون ابإ

 ؟38 ابملادة الوارد التنظميي

 38 املادة من الثانية ابلفقرة الواردة «ال طباء أ ن غري» عبارة تغيري النواب السادة أ حد اقرتح

طار يف شلكي كتعديل «..لل طباء ابلنس بة» بعبارة  .النص وحتسني جتويد اإ

 :الوزير الس يد جواب

 املزيد تتطلب التأ هيل مسأ ةل أ ن الوزير الس يد أ كد الباب هذا مناقشة عن جوابه معرض يف

ىل النواب والسادة الس يدات داعيا والتفكري، الإيياح من  يمت مثىل بصيغ التعديالت وضع اإ

دماهجا  رضورة خيص فامي النواب والسادة الس يدات مالحظات وجاهة عىل مؤكدا. املرشو  مضن اإ

 أ طباء ال صل يف هو ال طباء التكوينات ميتقي لها س يعيد واليت ابللجنة املتعلق املقضىض يف التدقيق

 .املهنة عىل ونتاجئها أ بعادها لها مرحةل تعترب الانتقالية املرحةل أ ن موحضا ممارسني

 القانون هذا من 37 املادة حسب لل طباء س مينح اذلي التكوين أ ن الوزير الس يد أ ضاف كام

ما أ نه موحضا الصحية، واملرافق ابمجلاعات معلهم حساب عىل يكون أ ل جيب  تكوين توفري يمت أ ن اإ

ما للجامعات، ال طباء هؤلء ابلتحاق نظايم  ثالث بني بشأ نه مضوافق تأ هييل تكوين منحهم واإ

 التكوين، من اس تفادت اليت للفئة الشواهد تقيمي فقط اهممهت س تكون اللجنة أ ن مييفا مكوانت،

 .العملية هتمجترب تقيمي فقط سيمت ابلتكوين تعىن مل اليت الفئة بيامن
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  القانون شروعمل العدل وزير السيد تقدمي

  مهام ممارسة بتنظيم املتعلق 77.17 رقم

  وحقوق والتشريع العدل جلنة أمام الشرعي الطب

املستشارين مباجلس اإلنسان
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 77.17 رمق القانون مرشو  تقدمي مبناس بة العدل وزير الس يد لكمة

 العدل جلنة أ مام الرشعي لطبا همام ممارسة بتنظمي املتعلق

 املستشارين مبجلس نسانالإ  وحقوق والترشيع

  2020 فرباير 05 ال ربعاء

 .املرسلني أ رشف عىل والسالم والصالة الرحمي الرمحن هللا بسم

  احملرتم؛ الرئيس الس يد

 الانسان؛ وحقوق والترشيع العدل جلنة أ عياء احملرتمون املستشارون والسادة الس يدات

 الرشعي، الطب همام ممارسة بتنظمي املتعلق 77.17 رمق القانون مرشو  بتقدمي اليوم فأ ترش 

 وأ دخل 2020 يناير 22 بتارخي املنعقدة جلس ته خالل ابلإجام  النواب جملس عليه صادق بعدما

جيايب بشلك معها وتفاعلت احلكومة معها جتاوبت اليت التعديالت من عددا عليه  . اإ

 العداةل املنظومة والعميق الشامل الإصالح بنود تزنيل اس تكامل س ياق يف يأ يت مرشو 

 وزارة حرص وجيسد ببالدان، اجلنائية العداةل أ ليات تعزيز أ مهها وحماور أ سس عدة عىل والقامئ

 عليمك خيفى ل وكام. للقياء املساعدة املهن وتطوير حتديث دينامية يف البناء الاخنراط عىل العدل

 ومجع اجلرامئ مالبسات كشف يف تسامه اليت العلمية الوسائل أ مه من عدي الرشعي الطب فاإن

 دورا يلعب بذكل وهو. احملامكة اإىل وتقدميهم اجلرامئ هذه مرتكيب ضبط أ جل من املتعلقة ال دةل

 أ ثناء سواء اخملتصة القيائية للسلطات مساعدته خالل من اجلنائية العداةل أ هجزة خدمة يف حموراي

 الغامية اجلرامئ بعض أ س باب حتديد يف احملامكة وأ   الإعدادي التحقيق وأ   لمتهيديا البحث مرحةل

 تكوين يف دوره عن فيال اجلنس ية، اجلرامئ أ نوا  وبعض والتسممي القضل كجرامئ واملس تعصية،

 خاصة توصية العداةل منظومة اإصالح ثاقي م  تيمن فقد ذلكل. اجلنايئ للقايض الوجدانية القناعة



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              121                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

طار قانوين نظام وضع» رضورة عىل نصت 95 رمق حتت  ادلولية املعايري وفق مؤسسايت، واإ

 . «الرشعي الطب ملهنة علهيا، املتعارف

ن احملرتمون، والسادة الس يدات حرضات ن ابملغرب الرشعي الطب اإ  نشاطا يشلك اكن واإ

طار ل ي ختيع مل ممارس ته فاإن بذاته، قامئا همنيا  ما يبوط،وم  وواحض خاص يميتنظ  أ و ترشيعي اإ

 هبيئة اخلاص ال سايس النظام بشأ ن 1999 أ كتوبر 6 يف الصادر 2.99.651 رمق املرسوم أ حاكم عدا

 ملامرسة مقضيب بشلك أ شار اذلي الوزارات، بني املشرتكة ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء

شارة مقضيياته وتيمنت اجلثث، وترشحي الرشعي الطب  الرشعي بالط همام ممارسة اقضصار تفيد اإ

ضافة فقط، العام ابلقطا  العاملني ال طباء عىل اجلثث وترشحي ىل اإ  ال تعاب عىل التنصيص اإ

 يف القيائية املصاريف بتنظمي املتعلق 23.86 رمق القانون مضن الرشعي الطب خلدمات اخملصصة

 التعوييات هبزاةل مجملها يف تمتزي واليت 1986 دجنرب 31 ظهري بتنفيذه الصادر اجلنايئ امليدان

 يف العميل الواقع أ ن كام. الراهنة والاجامتعية الاقضصادية الظروف تساير تعد مل واليت لها املرصودة

 الطبية الترشحيات من ال كرب اجلزء كون يف يمتثل أ سايس معطى أ فرز ابملغرب الرشعي الطب جمال

 ال مر اجملال، هذا يف هب معرتف طيب ختصص هلم ليس أ طباء ميارسها القياء طرف من هبا املأ مور

 الطب ميدان يف املتخصصة الطبية ال طر من اكف عدد عىل بالدان توفر عدم حقيقة يؤكد اذلي

 وانطالقا. الكربى املدن بعض مبستشفيات يعملون هؤلء من القليل العدد وأ ن خصوصا الرشعي

 القانونية لرتسانةا حتديث ورش مواكبة يف ورغبة الرشعي، الطب ملنظومة احلالية الوضعية من

 اجلنائية، العداةل أ ليات وتطوير العادةل احملامكة ضامانت بتعزيز املتعلق الشق يف لس امي ببالدان

 املقدمة الاقرتاحات الاعتبار بعني وأ خذا للحكومة العامة ال مانة مع وبتنس يق العدل وزارة ابدرت
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دارة امللكفة احلكومة ئيسر  الس يد دلى املنتدبة والوزارة الصحة وزارة من لك طرف من  ادلفا  ابإ

عداد اإىل ابدرت وال طباء، للطبيبات الوطنية والهيئة العامة النيابة ورئاسة الوطين  قانون مرشو  اإ

 والاعتبارات املعطيات من عدد اس تحيار مت حيث ابملغرب، الرشعي الطب همام ممارسة ينظم

عداد أ ثناء  مقدمهتا، يف ابملوضو ، الصةل ذات ادلولية يقاملواث  يف أ ساسا واملمتثةل املرشو  هذا اإ

 رضوب من غريه أ و ابلتعذيب املتعلقة اجلرامئ يف الفعالني والتوثيق للتقيص املتحدة ال مم دليل

نسانية الال أ و القاس ية املعامةل  عن فيال املقارنة، والتجارب الترشيعات وكذا املهينة، أ و اإ

 لهذا تنظميها مت اليت ادلراس ية وال ايم الندوات لك خالل من مجعها مت اليت واملقرتحات التوصيات

حالته ومتت الغرض،  ش تنرب 20 بتارخي املنعقد اجامتعه يف عليه صادق اذلي احلكويم اجمللس عىل اإ

 . 2020 يناير 22 بتارخي عليه صادق اذلي النواب جملس عىل ذكل بعد حيلأ  و  ،2018

طار وضع اإىل املرشو  هذا يسعى  احلرص مع الرشعي، الطب همام ملامرسة ملمضاك قانوين اإ

عطاء عىل  سيسامه ما وهو القياء، عىل تعرض اليت الطبية اخلربة وتقارير للشواهد أ كرب مصداقية اإ

 ببالدان الرشعي الطب همام ممارسة توحيد أ ييا يروم كام. وتطويرها العادةل احملامكة ضامانت تعزيز يف

قبال تشجيع بغية ال،اجمل هبذا العاملني مس توى من والرفع  املغربية ابجلامعات التخصص هذا عىل الإ

ليه للولوج ومعنواي ماداي وحتفزيمه ادلاخليني ال طباء اس تقطاب خالل من وذكل  ظروف وحتسني اإ

آفاق توفري وكذكل تكويهنم  . هلم حمفزة همنية أ

 :ييل ما يف املرشو  هذا ميامني أ مه اإجامل وميكن

 املقصود حتديد طريق عن الرشعي الطب همام مزاوةل لها ولاخمل الطبية اجلهات حتديد *

  وواجباته؛ وحقوقه اخضصاصاته وحتديد الرشعي الطب ملهام املامرس ابلطبيب
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 انتدابه، لها اخملول واجلهات الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب انتداب كيفية حتديد *

  ال طراف؛ هذه بني العالقة تنظمي اإىل ابلإضافة

قرار *  املولكة القيااي شأ ن يف الرشعي الطب ملهام املامرس الطبيب اس تقاللية دأ  مب اإ

ليه   القيائية؛ السلطات قبل من اإ

لزامه مقابل ومبناسبهتا، ملهامه مبارشته أ ثناء القانونية ابمحلاية الرشعي الطبيب متتيع *  اإ

  والرشف؛ والزناهة والتجرد احلياد بقواعد والتقيد املهين الرس كامتن بواجب

 املرشو ، هذا يتيمهنا اليت للمس تجدات مهنا ومواكبة العدل وزارة أ ن اإىل الإشارة وجتدر

عداد عىل معلت فقد  املتعلق 23.86 رمق القانون أ حاكم وتعويض بنسخ يتعلق قانون مرشو  اإ

 .اجلنايئ امليدان يف القيائية املصاريف بتنظمي

عادة املرشو  هذا يرومه ما أ برز ومن  املامرسني ابل طباء اخلاص ال تعاب امنظ يف النظر اإ

 . عاتقهم عىل الواقعة ال عباء وجحم يامتىش مبا ال تعاب تكل من والرفع الرشعي الطب ملهام

 عن موجزة حملة احملرتمون، املستشارون والسادة الس يدات احملرتم، الرئيس الس يد تلمك

ضافة سيشلك شك نبدو  واذلي الرشعي، الطب همنة بتنظمي املتعلق القانون مرشو   نوعية اإ

عادة يف تأ كيد بلك وسيسامه الوطنية، القانونية للرتسانة  الرفع يف يسهم مبا املهنة هذه وهيلكة تنظمي اإ

 . والصحة العداةل قطاعي يف ودورها وماكنهتا قميهتا من

 . وبراكته هللا ورمحة عليمك والسالم
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مباجلس  اإلنسان وحقوق والتشريع العدل جلنة تقرير

  77.17 رقم القانون مشروع حولاملستشارين 

 الشرعي الطب مهام ممارسة بتنظيم يتعلق
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  مرشو  حولمبجلس املستشارين  الإنسان وحقوق والترشيع العدل جلنة تقرير

 الرشعي الطب همام ممارسة بتنظمي يتعلق 77.17 رمق القانون

 تقدمي عام

  حميالر  الرحامن هللا بسم

 ؛احملرتم سالرئي الس يد

 احملرتمون؛ الوزراء والسادة الس يدات

  احملرتمون؛ املستشارون والسادة الس يدات

 وحقوق والترشيع العدل جلنة أ عدته اذلي التقرير نص املوقر جملس نا عىل أ عرض أ ن يرشفين

 . الرشعي الطب همام ممارسة بتنظمي يتعلق 77.17 رمق قانون ملرشو  دراس هتا مبناس بة الإنسان،

 ،2020 فرباير 10و 05 بتارخي املنعقدين اجامتعهيا يف القانون هذا مرشو  اللجنة رستتدا

 لرئيس الثاين اخلليفة العبادي احلسني الس يد مث اللجنة، رئيس بلقشور السالم عبد الس يد وترأ سها

 خالهل من أ برز مفصل بعرض تقدم اذلي العدل وزير القادر بنعبد محمد الس يد وحبيور اللجنة،

 الإصالح بنود تزنيل اس تكامل س ياق يف يأ يت اذلي املرشو ، هذا وأ هداف وأ مهية نزول ابأ س ب

 املهمة ال ليات اإحدى ابعتبارها للقياء، املساعدة املهن وحتديث العداةل، ملنظومة والعميق الشامل

 اس تجالء يف قصوى أ مهية من لها ملا الرشعي، الطب منظومة خاصة اجلنائية، العداةل التطوير

 . الشائكة القيائية امللفات من العديد يف احلقيقة

طار ل ي ختيع مل ابملغرب الرشعي الطب ممارسة أ ن الوزير الس يد أ وحض الصدد، هذا ويف  اإ

 06 يف الصادر 2.99.651 رمق املرسوم أ حاكم عدا ما وميبوط، وواحض خاص تنظميي أ و عييترش 
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 املشرتكة ال س نان وجرايح والصيادةل طباءال   هبيئة اخلاص ال سايس النظام بشأ ن 1999 أ كتوبر

 اجلزء كون يف يمتثل أ سايس معطى أ فرز الرشعي الطب جمال يف العميل الواقع أ ن كام الوزارات، بني

 طيب ختصص هلم ليس أ طباء ميارسها القياء طرف من هبا املأ مور الطبية اتحيالترش  من ال كرب

 ال طر من اكف عدد عىل بالدان توفر عدم يقةحق  يؤكد اذلي ال مر اجملال، هذا يف به معرتف

 يعملون هؤلء من القليل العدد وأ ن خصوصا الرشعي، الطب ميدان يف املتخصصة الطبية

 . الكربى املدن بعض مبستشفيات

 ببالدان القانونية الرتسانة حتديث ورش مواكبة يف للرغبة اس تجابة يأ يت املرشو  هذا أ ن وأ فاد

 ومع الرشاكء، خمتلف مع بتنس يق وذكل العادةل، احملامكة ضامانت بتعزيز قاملتعل الشق يف لس امي

طار وضع اإىل يسعى كام ابملوضو ، الصةل ذات ادلولية املواثيق مقضييات مراعاة  مضاكمل قانوين اإ

 تشجيع بغية اجملال، هبذا العاملني مس توى من والرفع ببالدان، الرشعي الطب همام ممارسة وتوحيد

قبال  وحتفزيمه ادلاخليني ال طباء اس تقطاب خالل من املغربية، ابجلامعات التخصص هذا عىل الإ

ليه، للولوج ومعنواي ماداي آفاق توفري وكذكل تكويهنم، ظروف وحتسني اإ  وقد هلم، حمفزة همنية أ

 . القانون هذا ملرشو  النصية وامليامني الكربى احملاور ذكل بعد الوزير الس يد اس تعرض

  حملرتم؛ا الرئيس الس يد

  احملرتمون؛ الوزراء والسادة الس يدات

  احملرتمون؛ املستشارون والسادة الس يدات

 ميامني تمثني عىل العامة املناقشة خالل املستشارين والسادة الس يدات مداخالت أ مجعت

ىل الهادف املرشو ، هذا  جمال يف العلمي البحث وسائل وتقوية ببالدان، اجلنائية املنظومة تعزيز اإ
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ظهار يف هاما دورا تلعب اليت الرشعي، طبال  هل ختصص وهو اجلرامئ، عن والكشف احلقيقة اإ

ضافة ويشلك العداةل، خدمة يف جوهري دور  من الرفع هبدف وذكل اجلرمية، مقاومة يف نوعية اإ

 ال طباء قةل مشلك عىل والتغلب هبا، اخلاص التعوييات نظام ومراجعة املهنة، هذه جودة

 . املس توى هذا عىل احلاصل النقص لسد املستشفيات يف وجودمه وضامن اجملال، ذاه يف املامرسني

 الطبية البيئة حامية رضورة عىل مجملها يف املستشارين والسادة الس يدات مداخالت وركزت

 تقوم اليت التقارير نتاجئ عىل التأ ثري أ و احنيازها وعدم اس تقالليهتا وضامن الرشعي، للطب املامرسة

جنازها  كام واجلنائية، التأ ديبية العقوابت خيص فامي الطبية التخصصات ابيق وبني بيهنا المتيزي وعدم ،ابإ

خراج الإرسا  عىل العمل برضورة املطالبة متت  لتفعيل املواكبة والإجراءات التنظميية، النصوص ابإ

 شفياتاملست  خمتلف يف التخصص هذا توفري عىل والعمل املرشو ، هذا يف الواردة املقضييات

قلميية،  احلصول يف التأ خري لتفادي الصةل، ذات اجملالت خمتلف يف الطبية ال طر وتكوين وتأ هيل الإ

ىل القيايئ اجلهاز واضطرار النتاجئ، عىل  . نفوذه دائرة خارج احملور اخلربة نقل اإ

ىل املداخالت أ شارت املهنية ابملامرسة وارتباطا غفال اإ  لبعض املرشو  هذا مواد اإ

جراء حبمك املتعلقة ياتاخلصوص   واليحية، الرشعي الطبيب بني قرابة تواجد حاةل يف الطبية اخلربة اإ

 الظروف غياب ظل يف طويةل، لس نوات تس متر قد اليت القيااي يف ابلعينات الاحضفاظ ومدة

لزامية مدى تبيان مع للتخزين، املالمئة  اجلسم، ميس قد اعتداء لك يف الرشعي الطب تدخل اإ

دراج عاقة وضعية يف املهتمني وتشخيص النفيس لطبا واإ  اليت الرشعي الطب تقارير خانة مضن اإ

لها الاستناد ميكن  ابلترب  املتعلقة الإجراءات توضيح مع احلقيقة، اإىل الوصول يف القياء ملساعدة اإ

 . الرشعي الطب مبجال وعالقهتا نقلها أ و ابل عياء
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 ومسطرية قانونية طبيعة ذات أ خرى انبجلو  املناقشة تطرقت املالحظات هذه جانب اإىل

 املفاهمي ابيق عن متيزيه ومظاهر الرشعي، الطب لتخصص واحض تعريف بغياب تتعلق رصفة،

طار يف املندرجة  حيدد اذلي املتحدة ال مم دليل يس تحرض ترشيع اعامتد رضورة مع العادية، القيااي اإ

  .الرشعي الطب وخربة ةالطبي اخلربة بني والمتيزي اجملال، هذا يف املتدخلني

  احملرتم؛ الرئيس الس يد

  احملرتمون؛ الوزراء والسادة الس يدات

  احملرتمون؛ املستشارون والسادة الس يدات

 هبا املدىل الإجيابية والتفاعالت ابملالحظات التنويه عن جوابه معرض يف الوزير الس يد عرب

دراكهم عن تمن اليت املستشارين، والسادة الس يدات من  هذا ملرشو  القانونية ابل بعاد العميق اإ

 لس امي ببالدان، اجلنائية العداةل رصح بناء لس تكامل ال ساس ية اللبنات أ حد يشلك اذلي القانون

 القايض ويساعد اجلنايئ، ادلليل عن يكشف لكونه للقياء املساعدة املهن من الرشعي الطب وأ ن

 املتقاضني نفوس يف اجلنائية ابلعداةل الشعور حتقيق بغية الصممي، الوجداين اقضناعه تكوين يف

 . واجملمتع

 القانونية أ بعاده مجيع اس تحيار مع يقرأ   أ ن ينبغي املرشو  أ ن الوزير الس يد وأ شار

عداده وأ ن لس امي والاجامتعية،  ذوي الفاعلني من مجموعة فهيا سامه تشاركية، مقاربة وفق مت اإ

 بعني يأ خذ أ ن املرش  عىل يفرض القانونية للمهن نظمةامل  القوانني وضع وأ ن املهين، الاخضصاص

 املرتبطة القوانني مجيع مراعاة مع جبدية، املهنة ومصاحل وأ عراف أ صول النص وضع أ ثناء الاعتبار

 . هبا
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 ،يالرشع الطب يف املتخصصني ال طباء عدد يف حاد نقص بوجود الوزير الس يد ورصح

 الطب جمال يف مضخصصة أ طر تكوين يف ادلوةل فطر  من املبذوةل اجملهودات من الرمغ عىل

 اإحداث أ ن الس ياق، نفس يف مؤكدا اململكة، هجات مجيع يغطي اذلي الاكيف ابلشلك الرشعي

 من الكثري يف احلقيقة وتوضيح اجلرمية، عن الكشف يف كبري دور لها اكن والعلمية التقنية الرشطة

 وأ ن س امي ذكل، عن أ مهية يقل لن الرشعي الطب همنة تنظمي وأ ن القياء، عىل املس تعصية القيااي

طار يف يندرج الرشعي الطبيب اش تغال جمال  اجلرامئ عن للكشف احلديثة العلمية الوسائل اإ

طار يف تأ يت الرشعي الطب همنة تنظمي أ ن مييفا اخلطرية،  الوطين احلوار خمرجات تزنيل اس تكامل اإ

 أ مهية اجلرمية عن الكشف لوسائل خصص اذلي العداةل، ملنظومة والشامل العميق الإصالح حول

 منظومضنا يف الفراغ جوانب بني من ببالدان الرشعي الطب همنة تنظمي موضو  واعترب بليغة،

 . اجلنائية

 حقوق ينظم املرشو  أ ن الوزير الس يد أ كد الرشعيني، ال طباء وضعية خيص فامي أ ما

طار يف ملهاهمم مزاولهتم أ ثناء الرشعيني ال طباء وواجبات  اخملتصة، القيائية اجلهة من الانتداب اإ

بداء امللكفني املسائل يف قراراهتم اختاذ يف التامة ابلس تقاللية ويمتتعون  مراقبة حتت فهيا الرأ ي ابإ

 الطب همنة طبيعة أ ن أ شار أ خرى، هجة ومن هلم، حصانة أ كرب ذكل ويشلك القيائية، اجلهة

 صلب يف سواء صارمة عقوابت وضع الوقت فسن ويف مرنة، قواعد اختاذ فرضت الرشعي

طار يف أ و املرشو   النتاجئ عن يؤثر قد مساس أ ي من املهنة هذه حتصني بغية ال خرى، القوانني اإ

 عىل العادةل احملامكة وضامانت عامة، بصفة العداةل مبجال ذكل لرتباط الرشعي، الطبيب يقدهما اليت

 . اخلصوص سبيل
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 أ ن الوزير الس يد أ وحض املستشارين، والسادة الس يدات تمداخال عىل رده خضام ويف

عداده، طريقة وفق املرشو ،  كام به، املتسقة واملامثةل ال خرى القوانني مع اتم انسجام يف جاء اإ

 نظمه اذلي النطاق وفق الرشعي الطبيب اش تغال مبجالت هل عالقة ل النفيس الطب أ ن اعترب

 . القانون هذا مرشو 

  احملرتم؛ الرئيس الس يد

  احملرتمون؛ الوزراء والسادة الس يدات

  احملرتمون؛ املستشارون والسادة الس يدات

عامل . تعديال 14 مجموعه مبا لغللش ادلميقراطية الكونفدرالية مجموعة تقدمت التعديل حلق واإ

 يتعلق 77.17 رمق قانون مرشو  عىل اللجنة وافقت 2020 فرباير 10 يف املؤرخ الاجامت  ويف

 : التالية التصويت نتيجة وفق الرشعي الطب همام ممارسة تنظميب 

  5 :املوافقون

  أ حد؛ ل: املعارضون

 . 1: املمتنعون

 اللجنة مقرر

 الس باعي امبارك
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 توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

 حول الطب الشرعي باملغرب
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 ملغربتوصيات اجمللس الوطين حلقوق الإنسان حول الطب الرشعي اب

  الرشعي الطب أ نشطة اإصالح أ جل من توصيات

طار أ ي وجود عدم نتيجة كربى اخضاللت املغرب، يف الرشعي الطب منظومة تشهد  اإ

 يف ممارس ته تظل حيث ال فقي، طابعه رضيبة يؤدي اذلي اجملال هذا عىل اإرشاف وأ ي مؤسسايت

طار  داملس تفي هو القيايئ اجلهاز يبقى بيامن. وادلاخلية الصحة بقطاعي أ طباء طرف من و مصاحل اإ

 . خدماته من الرئييس

 القامئ للورش ومواكبة تقدهما اليت وللخدمات الرشعي الطب ملنظومة الراهنة للوضعية فبالنظر

طار اإحداث اإىل هتدف اليت املقرتحات بعض صياغة أ مكن العداةل، لإصالح حاليا  مؤسسايت اإ

 الاستشفايئ املرفق تيع وتنظميية، ترشيعية نصوص طةبواس تأ طريه مع النشاط هذا ملامرسة وطين

 خمطط اإىل استنادا مس تويني وفق الرتايب، الصعيد عىل تنظميها مع املنظومة، هذه قلب يف العمويم

 اعامتدا ودامئ عادل متويل وضامن املعنيني، املتدخلني ولك ال طباء، تكوين وتعزيز هجوي، مديري

 . للتقيمي وقابةل مقدمة ماتخد مقابل القيائية املصاريف عىل

  والتنظميي الترشيعي الإطار اإصالح. 1

  الرشعي الطب لنشاط وطين مؤسسايت اإطار اإحداث .1-1

ىل الرامية املغرب، يف الرشعي الطب هيلكة تقضيض  النجاعة مضطلبات اإىل الاس تجابة اإ

 خمطط وتنفيذ وضع تتوىل مركزية بنية اإحداث حامت، القياء، أ مام املواطنني بني واملساواة وال من

 جانب اإىل واملتطورة واملامتسكة املتجانسة املصاحل من ش بكة مضن الرشعي الطب ال نشطة مديري

 . وللتقيمي للمراقبة أ ليات
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 حول تمتحور الوزارات بني مشرتكة جلنة عن عبارة املركزية البنية هذه تكون أ ن وميكن

 : الرئيس يني الفاعلني

 واحلرايت؛ العدل لوزارة التابعتان والعفو اجلنائية والشؤون املدنية الشؤون مديريتا  

 الصحة؛ لوزارة التابعة املتنقةل والعالجات املستشفيات مديرية  

 ادلاخلية لوزارة التابعة احمللية للجامعات العامة املديرية . 

 أ و عىلال   اجمللس امس حتمل أ ن ميكهنا كام أآخرين مضدخلني لتشمل تتسع أ ن النواة لهذه وميكن

لهيا املشار القطاعات ممثيل عىل عالوة تكوينه، يشمل اذلي الرشعي للطب الوطين اجمللس  أ عاله، اإ

دارة الوطين لل من العامة الإدارة  عن فيال الإنسان، حلقوق الوطين واجمللس الوطين ادلفا  واإ

 . الانسان حقوق جمال يف العاملني املدين اجملمتع وممثيل والصحة القانون يينهم 

 الطب أ نشطة تشجيع عىل قادرة موازية بنية عىل التوفر يس تحسن البنية، هذه جانب اإىل

. املركزي املس توى عىل وضعها يمت اليت والاسرتاتيجيات الس ياسات تنفيذ يف واملساعدة الرشعي

 : يتوىل الرشعي للطب وطين معهد شلك تأ خذ أ ن الوطين البعد ذات البنية لهذه وميكن

 لتنفيذ الالزمة واملعايري النظم وضع عرب وذكل املهنية، املامرسات وتوحيد تأ طري 

 جودة ملراقبة برانمج ووضع اخلربة تقارير وصياغة الرشعي، الطب أ نشطة خمتلف

 الرشعي؛ الطب خدمات

 القيائية؛ الطبية العلوم يف البحث ويف الرشعي الطب جمال يف التكوين يف املسامهة  

 يل   أ و القيائية السلطات لفائدة خاصة همارات تطلبت  رشعية طبية خدمات تقدمي 

 . خاصة أ و معومية أ خرى هجة
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 الرشعي للطب لكيوهم  مؤسسايت منوذج اريخ  تبنت اليت البدلان يف املعاهد هذه وتوجد

 هذا وضع النظامية، أ و الوظيفية الناحية من وميكن،...(.  ال ردن مرص، هولندا، الربتغال،) مثل

دارية اس تقاللية هل مينح أ و أ نشطته، بمتويل يقوم اذلي العدل قطا  وصاية حتت املعاهد من النو   اإ

 . عةسمو  ومالية

 يمت الرشعي للطب منوذج أ ي مضن معاجلهتا جيب اليت القيااي طبيعة فاإن أ مر، من يكن همام

 املؤسسايت الإطار ووضوح اس تقرار ضامن من متكن ترشيعية تعديالت تس توجب اخضياره،

ن حيث. املس تقبيل ل توفر ل القطاعية املبادرات اإ  ذا قطاعا هتم انشغالت عن جزئية أ جوبة اإ

 . به املتعلقة املالية اجلوانب عن انهيك وجممتعية، وطبية قيائية برهاانت ويرتبط أ فقية طبيعة

  الرشعي الطب ل نشطة وتنظميي قانوين اإطار اإحداث. 2 -1

 اجلودة ملعايري تس تجيب اليت الرشعي الطب أ نشطة خملتلف والفعال املعقلن التنظمي يتوقف

حداث عىل القانون، أ مام املواطنني ومساواة والقرب والنجاعة طار اإ  لس امي مضني، وتنظميي قانوين اإ

 املسطرة وقواعد احمللية، امجلاعات وخدمات العمويم الاستشفايئ املرفق أ داء هتم ال نشطة هذه وأ ن

 اخلدمات مقديم وال طباء القياء اس تقاللية أ ييا الإطار هذا منيي أ ن وجيب. واملدنية اجلنائية

 . سواء حد عىل الرشعية الطبية

حداثه املتعني القانوين الإطار هذا يف معاجلهتا يتعني اليت القيااي بني ومن  :اإ

 ال خذ مع الرشعي، الطب أ نشطة خمتلف ملامرسة ال طباء من املطلوبة املؤهالت حتديد -1

طار يف املكتس بة اخلربة أ ن الاعتبار بعني  احلامسة املعايري مضن من تكون أ ن ينبغي أ اكدميي تكوين اإ

  الشأ ن؛ هبذا
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 غري تظل اليت ال نشطة بعض عىل الرتكزي مع الرشعي الطبيب تدخل جمالت حتديد -2

 مسلويب ال شخاص وحفص اكتشافها ماكن يف اجلثث حفص مثل بالدان، يف الكفاية فيه مبا مفعةل

 تأ خذ مشولية مقاربة عىل يشجع تنظمي عرب الرشعي الطب ل نشطة حتديد أ فيل حتقيق ومير. يةاحلر 

 حفص. ابل حياء املتعلقة وال خرى ابلوفيات املتعلقة الرشعية الطبية ال نشطة من الك الاعتبار بعني

 فهيم؛ املشتبه حفص وكذا اليحااي

 ارتباطهام حتديد خالل من هذه عيالرش  الطب أ نشطة لس تيافة املؤهةل املصاحل حتديد -3

 تنظميها؛ كيفية عن فيال واملعدات، التحتية البنية حيث من املطلوبة واملعايري املؤسسايت

 املامرسات توحيد هبدف الرشعي الطب خدمات خمتلف لتنفيذ ومعايري مواصفات وضع -4

 .  سواء حد عىل الصحة وهمنيي والقياة الرشطة دلى

 املنظومة قلب يف العمويم شفايئالاست  املرفق وضع. 2

دماج مسوغات. 1 - 2  الرشعي الطب مضن املستشفيات اإ

دماج تربر اليت ادلوافع تتعدد  خيص جديد تنظمي أ ي قلب يف العمويم الاستشفايئ املرفق اإ

 . الرشعي الطب

 لهذا مشولية مقاربة وضع من ميكن العمويم الاستشفايئ املرفق يف الرشعي الطب فاإدماج

 والفحوصات لل حياء، الرشعي والطب ابلوفيات املتعلقة ال نشطة الاعتبار بعني أ خذا ص،التخص

 اخلاصة ال نشطة ممارسة من املقاربة هذه تسمح هكذا. فهيم املشتبه وكذا اليحااي لفائدة جترى اليت

 وأ   املس تعجالت قسم من ابلقرب خاصة ماكتب يف الرسيري النشاط ميارس فامي ابملرشحة ابلوفيات

ليه اللجوء يمت طيب ختصص ابعتباره التخصص وحدة ابس تعادة ابلتا ي يسمح مما بداخهل،  عىل بناء اإ
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ثبات أ جل من قيايئ أ مر ن مث. املواطنني حقوق وضامن احلقيقة اإ  العمويم الاستشفايئ املرفق اإ

 أ و ويةهج استشفائية ومراكز جامعية استشفائية مراكز وفق منظم وهو الوطين الرتاب مجمو  يغطي

قلميية  تنظمي علهيا يتأ سس اليت املعامةل يف املساواة و ادلميومة و احلياد مضطلبات تعترب كام. حملية أ و اإ

 . الرشعي الطب ممارسة قصد القيائية السلطة تتوخاها اليت الصفات أ مه من املؤسسات هذه

 ساتفاملؤس . والإنسانية العملية اجلوانب بعض خالل من الاعتبارات هذه وتتعزز

نه حيث معاجلهتم، قصد العنف حضااي اس تقبال اإىل هتدف الاستشفائية  هؤلء مصلحة من اإ

 خيص فامي أ ما. الرشعية الطبية للمعاينات الالزمة الكفاءات املؤسسات هذه يف جيدوا أ ن اليحااي

 عيالاشعا التصوير معدات توفر رضورة اإىل ابلنظر اميس  الصعب، مفن ابلوفيات، املتعلقة ال نشطة

 الطبية للمامرسة ماكان نتصور أ ن املأ خوذة، العينات حتليل عىل قادرة مصاحل من القرب وكذا

 النظافة رشوط تؤخذ أ ن جيب أ خرى، هجة من. العمويم املستشفى من مالءمة أ كرث الرشعية

ذ. الاعتبار يف الصحية والسالمة  سهوةل أ كرث الترشحي معليات عن النامجة النفاايت تدبري يعترب اإ

 . املستشفيات نفاايت مجلع واملقنن املنظم للطابع ابلنظر املستشفى يف وأ منا

 جمال يف ال طباء لتكوين اخملصصة الوحيدة ال ماكن اجلامعية الاستشفائية املراكز تعترب وأ خريا،

قلميية اجلهوية الاستشفائية املراكز تعد كام الرشعي، الطب  نيتعي فهيا يمت اليت الوحيدة ال ماكن والإ

 عرثة جحر يعد املستشفى خارج الرشعي الطب نشاط تنظمي فاإن ذلكل. املكونني الرشعيني ال طباء

 اذلي اليشء ختصصهم، ممارسة عن مهنم املكونني ويعيق التخصص هذا يف ال طباء تكوين أ مام

 الرشعي الطب يف املتخصصني ال طباء عدد يف احلاصل اخلصاص مواهجة صعوبة اإىل يؤدي

 . ابملغرب
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 أآخر، معوميا مرفقا يدمع معويم مرفق هممة هل الرشعي الطب أ ن خضاما، نقول، أ ن نس تطيع

 الاستشفايئ املرفق مضن الطبيعية ماكنته الرشعي الطب جيد املنطلق، هذا من. القياء وهو أ ل

 . علمي وحبث تدريس من واجلامعية والاجامتعية والطبية الصحية وظائفه تتعايش حيث العمويم

 اخلاص القطا  وأ طباء الصحة حفظ ماكتب وأ طباء البدلية ال موات مس تودعات ماكنة. 2 - 2

  املقرتح التنظمي يف

ذا نه اجلديدة، للمنظومة الزاوية جحر ابلرضورة يشلك العمويم الاستشفايئ املرفق اكن اإ  يف فاإ

 .  الرشعي الطب أ نشطة بلك نفرادالا يس تطيع ل ذاته الوقت

 ملعاهد دعام تقدم أ ن الكربى املدن يف للبدلايت التابعة ال موات ملس تودعات ميكن حيث

نشاؤها، املزمع تكل أ و فعال املوجودة الاستشفائية الرشعي الطب  أ طباء تعيني ميكن حيث اإ

 ادلار مثل املدن بعض فيه شك ل مما يفيدس   أ مر وهو. أ داهئا جودة حتسني بغية مؤقضا هبا رشعيني

جراء يمت حيث ال خرى املدن يف أ ما. القنيطرةو  ومراکش والرابط البيياء  عادة الترشحي معليات اإ

ذا البدلايت، عىل فيتعني املستشفيات، يف حداث تعزتم اكنت اإ موات، جديدة مس تودعات اإ  أ ن لل 

حداهثا عىل تعمل  الصحة حفظ ماكتب أ طباء مض ميكن كام. مهنا ابلقرب أ و املستشفيات داخل اإ

 أ طباء انيامم من مانع ل كام. الاستشفايئ الرشعي الطب فريق اإىل رشحيالت  يف تكوينا تلقوا اذلين

 داخل تتواجد اكنت سواء للبدلايت التابعة ال موات مس تودعات داخل للعمل العمومية الصحة

 . خارهجا أ و املستشفيات

حياء الرشعي الطب نشاط يف املسامهة اخلاص القطا  أ طباء وس يواصل  عرب وخاصة لل 

ل. اليحااي من ملرضامه الرشعية الطبية هدالشوا حترير  خاضعا النشاط هذا يظل أ ن جيب أ نه، اإ
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ذ للمراقبة،  ميكن وذلكل. يح همين مضري بدون أ طباء أ يدي بني رهينة القياء يظل أ ن ينبغي ل اإ

حاةل تمت أ ن اقرتاح  العجز حتدد شواهد عىل حيصلون اذلين املصابني أ و اجلنيس الاعتداء حضااي اإ

 عىل الرشطة، من بطلب مس تدمية، عاهة وجود تثبت أ و يوما 20 تتجاوز مدة يف ملالع عن

 . الغرض لهذا خمصصة الرشعي للطب استشفائية وحدة

  اخلرباء جداول يف التسجيل رشوط مراجعة. 3

 للتسجيل املطلوبة املعايري مبوجهبا تتحدد اليت التنظميية للنصوص شامةل مبراجعة القيام جيب

 الطبيب، فيه ميارس اذلي القطا  اكن همام الفيصل هو الكفاءة معيار جعل قصد رباء،اخل جدول يف

 جيب حني يف. همنهتم حبمك تلقائيا الرشعي الطب أ خصايئ يسجل أ ن جيب كام. خاصا أ و اكن معوميا

 اجلسامين الرضر عن التعويض جمال يف أ و اخلربة يف تكويهنم يثبت مبا يدلون اذلين ال طباء حيظى أ ن

 ال طباء خييع أ ن جيب املقرتحة، التعديالت انتظار ويف. اجلداول يف التسجيل يف ابل ولوية

طار يف يندرج اجلسامين الرضر تقيمي جمال يف أ اكدميي لتكوين حاليا املسجلون  كام. املس متر التكوين اإ

ذ احلياة، ملدى اجلدول يف التسجيل يكون أ ل جيب  عدد ةهناي عند التسجيل طلب حتديد جيب اإ

 خالل املامرس النشاط حبصيةل الإدلء بعد( املثال سبيل عىل س نوات مخس) الس نوات من معني

 . اخلربة جمال يف املنرصمة الس نوات

  هجوي خمطط وفق الرتايب الصعيد عىل الرشعية الطبية للخدمات ش بكة اإحداث. 4

 القرب ملبدأ   تجيبتس   حبيث الوطين الرتاب مجمو  الرشعية الطبية اخلدمات تشمل أ ن جيب

 . املعقدة للحالت ابلنس بة والكفاءة التقنية من عالية ودلرجة البس يطة للحالت ابلنس بة
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 يمت حبيث به، التقيد رضورة دون املستشفيات، تنظمي منط وفق الش بكة هذه تصور ميكن

قلميي مس توى ذات املستشفيات داخل الرشعي للطب خمصصة مصاحل اإحداث  وجيب. أ كرث أ و اإ

 ابلوفيات املتصةل الرشعي الطب أ نشطة ممارسة ضامن قصد جيد حنو عىل املصاحل هذه جتهز أ ن

 . سواء حد عىل الرسيرية وال نشطة

  الطيب الترشحي أ نشطة خيص ما يف. 1 - 4

قلميية املستشفيات عىل الطيب الترشحي ممارسة تقضرص أ ن جيب  واملستشفيات الكربى الإ

 اجلهوية املستشفيات غياهبا، حال ويف اجلامعية، املستشفيات تشلك أ ن وجيب. واجلامعية اجلهوية

ذ. الصعبة للحالت ابلنس بة مرجعية مكراکز  ل ابملناس بة واليت ال خرى، للمستشفيات ميكن ل اإ

ل تقوم  املتعلقة املثالية الرشوط دوام عىل توفر أ ن الطيب، الترشحي معليات من ضئيل بعدد اإ

 . الطيب الترشحي يف املطلوبة للمعايري لالس تجابة املناس بة التقنية اتواملعد الصحية ابلسالمة

  اكتشافها ماكن يف اجلثث وحفص الرسيري النشاط خيص ما يف. 2 - 4

ذا. للقرب رشعية طبية خبدمات ال مر يتعلق عندما خمتلفة املقاربة تكون أ ن ينبغي  اكن فاإ

 اجلنيس أ و اجلسدي العنف حضااي اإىل يةالرشع  الطبية الشواهد مينح أ ن طبيب ل ي ابلإماكن

 حوادث العام، للقانون اخلاضعة ال خرى احلوادث السري، حوادث) احلوادث بفعل والإصاابت

 الرضوري من جتعل الشواهد لهذه القيائية التبعات فاإن الهائل، لعددها نظرا وذكل ،...(الشغل

 . العداةل سري حسن عىل وخمية عواقب من لها ملا وذكل للخروقات تفاداي املراقبة أ ليات مراجعة

حداث قرتحي   ذلا،  يف الرسيري الرشعي الطب لنشاط تكرس القيايئ للطب وحدة اإ

قلميية املستشفيات  هذه وس تخيع. اجلامعية واملستشفيات اجلهوية واملستشفيات الكربى الإ
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 جامعيا ويناتك اتبع لطبيب غيابه، حال يف أ و، رشعي طبيب لإرشاف ذكل، أ مكن ما الوحدات،

  الطبية؛ اخلربة جمال يف أ و الرشعي الطب يف

 . الرشعي الطب ملصلحة نواة ابملستشفى ال موات مس تود  مع الوحدة، هذه وستشلك

 من قريبة تكون أ ن ال فيل ومن منفردة الرشعي الطب وحدات ماكتب تكون أ ن وجيب

لهيا العنف حضااي ال طفالو  النساء ابس تقبال امللكفة الوحدة مض وميكن. املس تعجالت قسم  أ و اإ

 ما يف مبهاهما القيام لتتوىل املستشفيات بعض يف املوجودة الطبية الشواهد ميتسل قاعات لها ختصص

 . بعد

 العامة والنيابة الرشطة مصاحل دلى ومعروفا معينا الوحدة لهذه الطيب الطامق يكون أ ن وجيب

 املنتظر النشاط جحم حبسب اكمل بدوام بنيطبي  أ و واحد طبيب من الطامق هذا يتشلك أ ن وميكن

 خالل يويم بشلك عامني بأ طباء الاس تعانة ميكن كام. املس تفيدين الساكن وعدد املستشفى وأ مهية

 العمل ساعات خارج الالزمة ابخلدمة والقيام. مس بقا تعد قامئة وفق وذكل القانونية، العمل أ وقات

 املوضوعني املعتقلني وحفص اكتشافها ماكن يف جلثثا حفص يف وال عياد، العطل وأ ايم القانونية

 العامة اجلراحة و املس تعجالت) الاعتيادية أ نشطهتم مضابعة ميكن ذكل وعدا. النظرية احلراسة حتت

 ...(. ال س نان وطب العظام وطب

 والتوليد النفيس والطب ال طفال طب) خمتلفة جمالت يف خمتصني أ طباء دعوة كذكل وميكن

 جمال حسب لك الوحدة، أ نشطة يف لآخر، حني من مسامههتم، قصد...(  ساءالن  وأ مراض

طار يف ميكن، كام. ختصصه  القطا  بأ طباء الاس تعانة والعام، اخلاص القطاعني بني الرشاكة اإ
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ذا اخلاص،  الوحدة، أ طباء لبعض ميكن وأ خريا،. الوحدات هذه مضن العمل قصد ذكل، ال مر لزم اإ

  .الترشحي أ نشطة يف يسامهوا أ ن اجلثث، بفحص نيقومو اذلين أ ولئك خاصة

 حضااي اس تقبال انتداب، عىل بناء ال خرية، هذه تتوىل أ ن فميكن الوحدة، معل خيص فامي أ ما

 طبية شواهد عىل حصلوا اذلين اجلسدي العنف حضااي أ و السري حوادث وحضااي اجلنيس العنف

 يف للبت مس تدمية عاهة وجود تثبت أ و يوما وعرشين واحدا تفوق أ و تعادل هبا العجز مدة رشعية

 . التقدير هذا واقعية مدى

 رواد بطلهبا يتقدم اليت ال خرى الرشعي الطب شواهد مجيع منح الوحدة حتتكر أ ن ميكن كام

 حفص و النظرية احلراسة حتت املوضوعني املعتقلني لفائدة الفحوص طلبات تنفيذ وكذا املستشفى

 . اکتشافها ماكن يف اجلثث

 الكبري التنو  مع التكيف من يمتكن حىت مران للوحدة ادلاخيل التنظمي يكون أ ن وجيب

 . احمللية لل وضا 

 لها تصور وضع يف الرئيس يني، املس تفيدين بصفهتام والرشطة، العامة النيابة اإرشاك جيب كام

 . معلها ويف

 يرتفع حيث امعيةاجل الاستشفائية للمراكز التابعة الرشعي الطب مصلحة تتيمن أ ن وجيب

 البصامت ووحدة الرشعي السموم عمل وحدة الرشعي، الطب خدمات عىل الطلب مس توى

 التابعة العلمية اخملتربات يف املمتركزين اجملالني هذين عىل طلب ازدايد يالحظ حيث. اجلينية

 زتايدم وطلب السموم عمل خدمات عىل لل طباء مزتايد طلب هناك أ ن كام. املليك وادلرك للرشطة

 ةسس يا هنج يتطلب املعروضة القيااي عدد ارتفا  أ ن حيت. اجلينية البصامت تقنيات عىل للقياء
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ىل. اخملتربات مترکز عدم  بعيها أ و اجلامعية املستشفيات احضيان تربر اليت القرب مسأ ةل جانب واإ

شارة رهن وضع، رضورة تنياف الوحدات، لهذه  من أ رضية تشلك مس تقةل خمتربات القياء، اإ

 . العلمي والبحث التكوين أ جل

  املتدخلني لك لفائدة التكوين تعزيز. 5

 الهائل النقص أ ن كام. معني علمي ختصص ميتنظ هيم اإصالح أ ي جناح مفضاح التكوين يشلك

يالء رضورة تفرض اليت س بابال   من باسب  يعد بدلان يف الرشعي الطب أ خصائيي يف احلاصل  اإ

 . ال مهية اكمل التخصص هذا يف التكوين

ىل التكوين هذا ينقسم  الرشعي الطب يف ال خصائيني وتكوين الطب، لطلبة أ سايس تكوين اإ

 تكوين عن انهيك الرشعي، الطب نشاط جمالت بعض يس هتدف اجلامعة من التخرج بعد وتكوين

 . والقياة الرشطة ضباط

  التخرج قبل التكوين. 1 -5

 ال طباء اجنذاب أ ن ذكل. الطب بلكيات ساتذةأ   تعيني يه هبا القيام جيب هامة خطوة أ ول

 تطوير عىل قادر لكيهتم داخل أ س تاذ بوجود يرتبط ختصص أ و شعبة حنو كبري، حد اإىل الش باب،

 الصعيد عىل تأ خذ، أ ن الرضوري مفن وذلكل. والبحث التدريس جمال يف ادليناميكية من نو 

 اجلامعات يف ابملناصب واملتعلقة والصحة ا يالع ابلتعلمي امللكفة الوزارات بني املشاورات الوطين،

 عىل واحد ممارس تواجد شأ ن من ولعهل. أ ولوايته مضن الرشعي الطب الاعتبار بعني الاستشفائية

 ال سايس التكوين جودة من يرفع أ ن جامعي استشفايئ مرکز لك داخل جامعي مس توى ذي ال قل
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 عدد يرتاوح حيث الطب، يف الثاين السكل طلبة حاليا منه يس تفيد اذلي الرشعي الطب يف

 . ساعة 35و 25 بني املرصودة الساعات

عادة أ ييا جيب كام  تعزيز يف الطبيب ودور الإنسان حقوق ليشمل التكوين حمتوى يف النظر اإ

 ولكيات الطب لكيات بني رشاكة عقد ميكن الغاية، لهذه وحتقيقا. عهنا وادلفا  املرىض حقوق

 املتعلقة املواد تدريس يف همنيني عىل تتوفر اليت الإدارات أ و سساتاملؤ  من غريها أ و احلقوق

عادة من ذكل يس توجب ما مع الإنسان، حبقوق  الطب لتدريس الالزمة الساعات عدد يف النظر اإ

 . الرشعي

  الرشعي الطب يف الاخضصاصيني ال طباء تكوين. 2 -5

معان  اليت رشد، ابن اجلامعي شفايئالاست  ابملركز الرشعي الطب مصلحة جتربة يف النظر ابإ

 عىل اإحداث، الرضوري من يبدو ببالدان، الرشعي الطب يف الوحيدة التكوين مصلحة حاليا تعد

 مصلحة - الرشعي الطب يف أ س تاذ منصب منح مت لكام - جامعي استشفايئ مركز لك مس توى

 والبنيات الالزم طيب هوالش ب والتقين الطيب الطامق عىل تتوفر الرشعي الطب يف جامعية استشفائية

جراء من متكن أ ن شأ هنا من اليت التحتية  املرتبطة التمكيلية والفحوصات الطيب الترشحي معليات اإ

 . الرسيري الرشعي الطب وحدة تشلك اليت القاعات وكذا الظروف أ حسن يف بذكل

 باءال ط  عدد من الرفع الرشعي الطب يف اجلامعية الاستشفائية املصاحل اإحداث شأ ن ومن

 . اجملال هذا يف املتخصصني ال طباء يف اخلصاص عدد وكذا التكوين طور يف مه اذلين الرشعيني

حداهثا سيمت اليت املصاحل اخلرباء، جدول يف مبارشة تسجل، أ ن وجيب  أ شخاصا ابعتبارها اإ

 ىتيتأ   ولن القياء، خدمة الرشعي الطب يف اجلامعية الاستشفائية املصلحة عىل ويتعني. اعتبارية



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              146                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

ذا اإل ذكل عطاء القيائية السلطات الزتمت اإ جناز أ جل من املصلحة لهذه ال ولوية ابإ  املهام لك اإ

 . هبا القيام شأ هنا من اليت واخلربات

  املس متر الطيب التكوين.  5 -3

 هبذا املهمتني املرتحشني عدد واخنفاض الرشعي الطب جمال يف ال اكدميي التكوين لطول نظرا

 طريق عن الرشعي الطب جمالت بعض اس هتداف ال فيد من س يكون احلا ي، تالوق يف امليدان

 . املامرسني الاخضصاصيني أ و العامني ال طباء لفائدة ال مد قصرية املس متر التكوين يف دورات تنظمي

 احملامك لزتويد رضوري من أ كرث اجلسامين الرضر وتقيمي اخلربة جمال يف التكوين يعد ذلكل

 من النو  هذا البيياء ابدلار والصيدةل الطب لكية وتوفر. املهرة اخلرباء ابل طباء التأ مني ورشاكت

 القانون يف أ ساتذة الطب أ ساتذة عىل عالوة فيه يدرس س نة، عرش مخسة من أ كرث منذ التكوين

 . القياة وكذا

عطاء طريق عن التكوين هذا تمثني وجيب  لل طباء اخلرباء جدول يف التسجيل يف ال ولوية اإ

 الطبية ال طقم اس هتداف طريق عن الوفيات جمال يف التكوين مضابعة جيب كام. منه املس تفيدين

 ولوج قصد املهنيني ولتشجيع. الرشعي للطب الاستشفائية املصاحل داخل العمل يف يرغب اذلي

 . التكوين مبصاريف التكفل قبيل من مالية حتفزيات تقدمي يف التفكري جيب التكوين، هذا

  ال طباء غري الآخرين املتدخلني تكوين. 4 - 5

 عىل العمل وجب العداةل، تساعد وأ داة أ فقي بشلك ميتد عمل الرشعي الطب لكون اعتبارا

دماج وتقوية تعزيز عىل العمل جيب كام. منه واملس تفيدين هل املس تعملني بني ومزاايه مبادئه نرش  اإ
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 ويف للقياء العا ي ابملعهد لقيائينيا امللحقني تكوين سالكأ   مضن الرشعي الطب يف التكوين

 . للرشطة املليك ابملعهد الرشطة وضباط معداء تكوين

ضافة ىل اإ  ابلطب املتعلقة العلمية التظاهرات ودمع تشجيع الرمسية الهيئات عىل جيب ذكل، اإ

 وفاعلني والقياة احملامني مع الرشعي الطب أ طباء يلتمئ حيث الصةل ذات والتخصصات الرشعي

 همول خصاص من يعاين الرشعي الطب أ ن اعتبار عىل الإنسان، وحقوق القانون عامل من أآخرين

 املا ي ادلمع من تس تفيد اليت ال خرى الطبية التخصصات ابيق عكس العلمية أ نشطته متويل يف

 . ادلوائية الصناعة رشاكت متنحه اذلي

  ودامئ عادل متويل ضامن. 6

 . ميبوطة مساطر وفق خلدماته اكف بمتويل الرشعي ابلطب الاهامتم يقرتن أ ن جيب

  القيائية املصاريف خالل من الرشعي الطب متويل مبدأ   عىل التأ كيد. 1 - 6

 أ نه، غري. جدال أ ي يقبل ل العامل عرب واسع نطاق عىل به املعمول املبدأ   هذا أ ن شك ل

ضافة ىل اإ  أ جر، أ ي عهنا دىيؤ  ل أ نشطته بعض فاإن الرشعي، الطب خدمات تعريفة كفاية عدم اإ

جراء قصد الرشطة تصدرها اليت التسخري ل وامر ابلنس بة احلال هو ما مثل  ليحااي طيب حفص اإ

 . رشعية طبية ل غراض اجلثامني عىل احملافظة وكذا وللمعتقلني العنف

  القيائية املصاريف برمس املس تحقة التعريفات مراجعة. 2 - 6

 منظومة اس تدامة ضامن بغية مهنا الرفع قصد يفاتالتعر  هذه مراجعة الرضوري من أ حضى لقد

 العمويم الاستشفايئ املرفق منه يس تفيد ماداي مقابال تتيمن أ ن عىل وشفافيهتا، الرشعي الطب

 بناء هبا، القيام يمت اليت الرشعي الطب حفوصات تعريفة تقل أ ن ميكن ول. البنيوية النفقات برمس
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 مرفوقة خمتص طبيب استشارة تعريفة عن واحملتجزين عنفال  حضااي لفائدة التسخري، أ وامر عىل

 . رشعية طبية شهادة منح خبدمة

طار يف املنجزة تكل بني المتيزي عىل العادة جرت فقد القيائية، الطبية للخربة ابلنس بة أ ما  اإ

 مراجعة جيب وهكذا. ادلعوى أ طراف أ حد قبل من مبلغها ىيؤد اليت وتكل القيائية املساعدة

عداد ال طراف ابس تدعاء املرتبطة املصاريف الاعتبار بعني ال خذ مع حاليا هبا املعمول تالتعريفا  وابإ

يداعه، التقرير طار يف س امي ل واإ  . القيائية املساعدة اإ

  وتبس يطها ال داء مساطر عقلنة. 3 - 6

 شامةل جديدة متويل مساطر اإحداث الرشعي الطب ةسملامر  هميلكة منظومة وضع يتطلب

آمنة  يف احملوري ادلور س تلعب اليت الاستشفائية املؤسسات حول تمتحور الهيلكة هذه أ ن ومبا. وأ

نشاء نه هبا، والهنوض الرشعية الطبية للخدمات ش باكت اإ  اليت العمومية املستشفيات منح ميكن فاإ

...( خمتربات القيائية، الطبية الوحدة ال موات، مس تودعات) الرشعي للطب مكرسة بنيات تيم

جنازها يمت خدمة للك املرتقبة ال جرة يناسب س نواي ماليا ااعامتد  الطب لنشاط ابلنظر واحتساهبا اإ

جراء وميكن. الفائتة نةس  ال  خالل املنجز الرشعي  أ و زايدة أ ي لتصحيح الس نة هناية يف تعديالت اإ

 الوقت يف واقضصاد تبس يط عامل سيشلك ال داء من المنط هذا. املا ي الغالف هذا كفاية عدم

 هبا اجلاري الترشيعية النصوص يف جذراي تعديال يتطلب أ نه غري واحملامك، لل طباء ابلنس بة ذاته

 ميارس طبيب تلكيف مت لكام فردية مذكرة تقدمي عىل بناء ال داء يف الاس مترار ميكن كام. العمل

 .الرشعي للطب اخملصصة الاستشفائية املصاحل خارج



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              149                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              150                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

 

 

 

 

 

 لصلةالنصوص الوطنية ذات ا
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  الشرعي الطب مبهام املرتبطة املقتضيات

 اجلنائية املسطرة قانون يف
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املتعلق ابملسطرة اجلنائية 22.01القانون رمق 
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 64 املادة

ذا  خشص بأ ي يس تعني أ ن القيائية الرشطة فليابط التأ خري، تقبل ل مبعاينات القيام تعني اإ

 .ومضريه رشفه عليه ميليه مبا رأ يه يعطي أ ن عىل ذلكل، مؤهل

ذا عرضت عليه مسأ ةل فنية أ ن يس تعني بأ هل اخلربة  ميكن لوكيل املكل لرضورة البحث اإ

جراء خربة لتحديد فصيةل البصامت اجلينية لل شخاص املشتبه فهيم  واملعرفة. كام ميكنه أ ن يأ مر ابإ

 رامئ.اذلين توجد قرائن عىل تورطهم يف ارتاكب اإحدى اجل

 73 املادة

ذا  اليت اجلرامئ من اجلرمية تكن ومل ،56 املادة ملقضييات طبقا جبناية ابلتلبس ال مر تعلق اإ

لزامياً  فهيا التحقيق يكون  أ حد أ و للمكل العام الوكيل اس تفرس بعده، 83 املادة ملقضييات طبقاً  اإ

شعاره بعد استنطاقه وأ جرى هويته عن املهتم طرفه من املعني نوابه  عنه حمام تنصيب حقه من أ ن اإ

ل حالً   .اجلناايت غرفة رئيس طرف من تلقائياً  هل عني واإ

جراء يلمتس أ ن هل حيق كام الاستنطاق هذا حيرض أ ن املعني أ و اخملتار للمحايم حيق  حفص اإ

ثبااتت أ و بواثئق عنه نيابة يد ي وأ ن مولكه، عىل طيب  كفاةل تقدمي يعرض أ ن أ يياً  وميكنه. كتابية اإ

ذا رساحه، اإطالق مقابل خشصية أ و اليةم  عندئذ وتطبق. جنحة أ جل من ابملتابعة ال مر تعلق اإ

لهيا املشار ابلكفاةل املتعلقة املقضييات  .بعده 74 املادة يف اإ

 يقع من مع التفامه أ و التخاطب حيسن خشص بلك أ و برتجامن للمكل العام الوكيل يس تعني

 .الاقضياء عند استنطاقه

ذا  الاعتقال رهن املهتم بوضع أ مراً  للمكل العام الوكيل أ صدر للحمك، جاهزة القيية أ ن ظهر اإ

 .ال كرث عىل يوما عرش مخسة أ جل داخل اجلناايت غرفة عىل وأ حاهل
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ذا جراء المتس للحمك، جاهزة غري القيية أ ن ظهر اإ  .فهيا حتقيق اإ

ذا للمكل العام الوكيل عىل يتعني جراء منه طلب اإ آاثراً  بنفسه عاين أ و طيب حفص اإ  ذكل تربر أ

 .الفحص ذلكل فيه املشتبه خييع أ ن

ذا آاثراً  حيمل حبدث ال مر تعلق اإ ذا أ و للعنف ظاهرة أ  عىل جيب عليه عنف وقو  من اش تىك اإ

حالته الاستنطاق يف الرشو  وقبل العامة النيابة ممثل  .طبيب جيريه حفص عىل اإ

جراء يطلب أ ن احلدث حملايم أ يياً  وميكن ليه شارامل  الفحص اإ  .السابقة الفقرة يف اإ

 74 املادة

ذا ذا أ و ابحلبس، علهيا معاقب جبنحة ابلتلبس ال مر تعلق اإ  اكفية ضامانت مرتكهبا يف تتوفر مل اإ

نه للحيور، يدا  أ مراً  يصدر أ ن انئبه أ و املكل لوكيل ميكن فاإ شعاره بعد ابلسجن املهتم ابإ  من بأ ن اإ

ليه، املنسوبة وال فعال هويته نع واستنطاقه حالً  عنه حمام تنصيب حقه  يقدمه أ ن ميكن كام اإ

 .خشصية كفاةل أ و مالية كفاةل تقدمي بعد حراً  للمحمكة

جراء يلمتس أ ن هل حيق كام الاستنطاق، هذا حيرض أ ن للمحايم حيق  مولكه، عىل طيب حفص اإ

ثبااتت أ و بواثئق عنه نيابة يد ي وأ ن  خشصية أ و مالية كفاةل تقدمي يعرض أ ن ميكنه كام. كتابية اإ

 .رساحه اإطالق مقابل

. القانون هذا من184 املادة مقضييات – الاقضياء عند – املالية الكفاةل تقدير يف يراعى

 .املهتم حليور كيامن اخملصص القدر دقة بلك العامة النيابة مقرر وحيدد

 ومن قررامل من نسخة ابمللف وتوضع خاص جسل يف الكفاةل حتديد مقرر العامة النيابة تيمن

يدا  وصل  .املبلغ اإ

يدا  عىل تطبق ىل يلهيا وما 185 املواد مقضييات ومصادرهتا واسرتدادها الكفاةل اإ  .188 اإ

 استنطاقه يقع من مع التفامه أ و التخاطب حيسن خشص بلك أ و برتجامن املكل وكيل يس تعني

 .الاقضياء عند

ذا يدا  ال مر صدر اإ  احملمكة تعقدها مناس بة جلسة أ ول اإىل حتال القيية فاإن السجن، يف ابلإ

 .بعده الآتية 385 املادة يف علهيا املنصوص الرشوط حسب الابتدائية،



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              156                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

ذا املكل وكيل عىل يتعني جراء منه طلب اإ آاثراً  بنفسه عاين أ و طيب حفص اإ  أ ن ذكل، تربر أ

 .الفحص ذلكل املس تجوب الشخص خييع

ذا آاثراً  حيمل حبدث ال مر تعلق اإ  وجب عليه، عنف وقو  من اش تىك ذااإ  أ و للعنف ظاهرة أ

حالته الاستنطاق يف الرشو  وقبل العامة النيابة ممثل عىل  .طبيب جيريه حفص عىل اإ

جراء يطلب أ ن احلدث حملايم أ يياً  وميكن ليه املشار الفحص اإ  .السابقة الفقرة يف اإ

 77املادة 

ت بسبب عنف يتعني عىل ضابط الرشطة القيائية اذلي أ شعر ابلعثور عىل جثة خشص ما

أ و غريه، وظل سبب موته غري معروف أ و حييط به شك، أ ن خيرب بذكل فورا النيابة العامة، وأ ن 

 ينضقل يف احلال اإىل ماكن العثور عىل اجلثة وجيري املعاينات ال وىل.

ذا رأ ى رضورة ذلكل، وأ ن   ميكن ملمثل النيابة العامة أ ن ينضقل اإىل ماكن العثور عىل اجلثة، اإ

أ شخاص هلم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أ و أ ن خيتار من بني ضباط الرشطة القيائية يس تعني ب

 من ينوب عنه للقيام بنفس املهمة.

بداء رأ هيم مبا ميليه علهيم  يؤدي ال شخاص اذلين تس تعني هبم النيابة العامة الميني كتابة عىل اإ

 ني دلى احملامك.الرشف واليمري، ما مل يكونوا مسجلني يف لحئة اخلرباء احمللف

 جيوز ملمثل النيابة العامة أ ييا أ ن ينضدب أ هل اخلربة للكشف عن أ س باب الوفاة.

 88 املادة

جراء يقرر وأ ن املفيدة التدابري مجيع ابختاذ وقت أ ي يف يأ مر أ ن التحقيق لقايض ميكن  حفص اإ

  .نفساين طيب بفحص ابلقيام طبيبا يلكف أ و طيب

خيا  يأ مر أ ن العامة ةالنياب رأ ي تلقي بعد هل جيوز ذا التسمم، ضد لعالج املهتم ابإ  أ ن ظهر اإ

 املؤثرات ذات املواد أ و اخملدرات أ و الكحول تعاطي عن انجت مزمن بتسمم مصاب ال خري هذا

 .العقلية
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ما العالج هذا يبارش ما الاعتقال رهن املهتم فهيا يوجد اليت املؤسسة يف اإ  مؤسسة يف واإ

 العالج مدة أ ثناء التحقيق مسطرة وتتوقف قانواًن، علهيا صاملنصو  الرشوط حسب مضخصصة

 .مبفعوهل الاعتقال س ند وحيتفظ

ذا جراء حماميه أ و املهتم طلب اإ ل الطلب رفض ميكن فال للعالج، اإخياعه أ و عليه حفوص اإ  اإ

 .معلل بأ مر

 الباب احلادي عرش

 اإجراء اخلربة

 194املادة 

جراء خربة ميكن للك هيئة من هيئات التحقيق أ و احلمك  لكام عرضت مسأ ةل تقنية، أ ن تأ مر ابإ

ما بطلب من النيابة العامة أ و من ال طراف. ما تلقائيا واإ  اإ

يقوم اخلبري أ و اخلرباء مبهمهتم حتت مراقبة قايض التحقيق أ و احملمكة املعروضة علهيا القيية أ و 

 القايض اذلي تعينه احملمكة عند الاقضياء. 

ذا ارتأ ى قايض التحقيق أ   جراء اخلربة، فعليه أ ن اإ نه ل موجب لالس تجابة للطلب اخلاص ابإ

يصدر يف ذكل أ مرا معلال قابال لالس تئناف، طبق الكيفيات ومضن الآجال املنصوص علهيا يف 

 .223و 222املادتني 

 195املادة 

ذا تعذر ذكل. ويف هذه  يعني لإجناز اخلربة خبري مسجل جبدول اخلرباء القيائيني ما عدا اإ

 بعده أ مام قايض التحقيق.  345، يؤدي اخلبري الميني املنصوص علهيا يف املادة احلاةل

ل   جراء اخلربة هممة اخلرباء اليت ل ميكن أ ن تنصب اإ جيب أ ن توحض دامئا يف املقرر الصادر ابإ

 عىل دراسة مسائل تقنية.

 196املادة 

جراء اخلربة من قايض التحقيق، جيب تبليغه اإىل ذا صدر القرار ابإ  النيابة العامة وال طراف، اإ

 ويشار يف التبليغ اإىل امس اخلبري وصفضه، وييمن فيه نص املهمة اليت لكف هبا.
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جراء اخلربة الطعن ابلس تئناف.  ل يقبل القرار الصادر ابإ

غري أ نه ميكن للنيابة العامة ولل طراف أ ن يبدوا مالحظاهتم خالل الثالثة أ ايم املوالية لتارخي  

ما ابملهمة املنوطة به.التبليغ، ومي ما ابخضيار اخلبري واإ  كن أ ن تتعلق هذه املالحظات اإ

 197املادة 

جراء اخلربة عىل أ ش ياء من بيهنا  ذا صدر القرار عن قايض التحقيق، واكن من املتعني اإ اإ

عالمات أ و مواد أ و منتوجات قابةل للتغري أ و الانداثر، فباإماكن النيابة العامة أ و ال طراف أ و 

م أ ن خيتاروا خالل أ جل ثالثة أ ايم خرباء مساعدين ملؤازرة اخلبري املعني، ويف هذه احلاةل، حمامهي

 جيب عىل قايض التحقيق تعيني هؤلء اخلرباء. 

ذا تعدد املهتمون، تعني علهيم أ ن يتفقوا عىل اخضيار اخلبري املساعد، وميكن بصفة اس تثنائية  اإ

 ضيار عىل خبريين عىل ال كرث.يف حاةل تعارض مصاحلهم فقط، أ ن يقع الاخ 

غري أ نه ميكن لقايض التحقيق، أ ن يصدر عند الرضورة قرارًا معلال يأ مر فيه اخلبري املعني بأ ن 

جناز املعاينات أ و العمليات اليت لها طابع الاس تعجال.  يرش  فورا يف اإ

جنازها.  حيرر اخلبري أ و اخلرباء تقريرًا ابملهام اليت لكفوا ابإ

 198املادة 

 أ عاله. 195ي عىل اخلبري املساعد مقضييات الفقرة ال وىل من املادة ترس 

جراء مجيع معليات اخلربة، ليتابع سريها  جيب أ ن يس تدعي اخلبري املعني اخلبري املساعد عند اإ

 وليقدم لك الاقرتاحات اليت يراها مفيدة للقيام ابملهمة عىل أ مكل وجه.

هذه الاقرتاحات، أ ن يشري اإىل ذكل يف تقريره وأ ن جيب عىل اخلبري املعني عند عدم مراعاته ل 

 يبني أ س باب رفيه.

 199املادة 

جناز هممته خالهل.  جيب أ ن حيدد، يف لك قرار يصدر بتعيني خبري، أ جل يتعني عىل اخلبري اإ

جيوز بناء عىل طلب من اخلبري املعني متديد هذا ال جل مبوجب قرار معلل يصدره القايض أ و 

ذا اقضيت ذكل أ س باب خاصة.احملمكة اليت عينض  ه، اإ
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آخر، ويتعني  ذا مل ييع اخلبري املعني تقريره مضن ال جل احملدد هل، ميكن أ ن يستبدل فورا بأ اإ

ذ ذاك أ ن حييط القايض علام مبا قام به من معليات.  عليه اإ

جيب عليه أ ييا أ ن يرد خالل الامثين وال ربعني ساعة ال ش ياء واملستندات والواثئق اليت قد 

جناز هممته، وعالوة عىل ذكل ميكن أ ن تتخذ ضده تدابري تأ ديبية.يك ليه قصد اإ  ون عهد هبا اإ

 200املادة 

ليه  جيب عىل اخلبري القيام مبهمته ابتصال مع قايض التحقيق أ و احملمكة أ و القايض املعهود اإ

 بذكل، كام جيب عليه أ ن خيربمه بتطور معلياته يف أ ي وقت وحني، لمتكيهنم من اختاذ لك

 الإجراءات املفيدة. 

ن رأ ى ذكل مفيدا.  ميكن دامئا لقايض التحقيق أ ثناء سري معلياته أ ن يس تعني خبرباء اإ

 201املادة 

ذا طلب اخلرباء أ ن توحض هلم مسأ ةل ل تدخل يف اخضصاصهم، فميكن لقايض التحقيق أ ن  اإ

 خاصة ذلكل.يأ ذن هلم يف الاس تعانة بتقنيني تمت تسميهتم من بني التقنيني املؤهلني 

يؤدي التقنيون املعينون عىل الوجه املذكور الميني أ مام قايض التحقيق أ و هيئة احلمك اليت 

جراء خربة، وفق الصيغة املنصوص علهيا يف املادة  بعده ما مل يكونوا مسجلني يف  345أ مرت ابإ

 جدول اخلرباء القيائيني.

 .205يياف تقريرمه باكمهل اإىل التقرير املذكور يف املادة 

 202املادة 

جيب عىل قايض التحقيق أ و عىل القايض اذلي تعينه احملمكة، أ ن يعرض عىل املهتم طبقا للفقرة 

ال ش ياء اخملتوم علهيا اليت مل تفضح أ خضاهما أ و مل يقع اإحصاؤها وذكل قبل  104الرابعة من املادة 

رسالها اإىل اخلرباء، وعليه أ ن حييص ال ش ياء اخملتوم علهيا يف احمل ثبات تسلميها اإىل اإ رض احملرر قصد اإ

اخلرباء، وجيب عىل اخلرباء أ ن يذكروا يف تقريرمه ما فضحوه أ و ما أ عادوا فضحه من ال خضام مع اإحصاء 

 ال ش ياء اليت فضحت أ خضاهما.
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 203املادة 

آخرين غري  ميكن للخرباء أ ن يتلقوا عىل سبيل الإخبار وللقيام مبهاهمم فقط ترصحيات أ شخاص أ

 ، ومييض املرصحون عىل ترصحياهتم. املهتم

ذا رأ وا أ ن هناك ما يس تلزم استنطاق املهتم، فاإن هذا الاستنطاق يقوم به حبيورمه قايض  اإ

التحقيق أ و القايض اذلي تعينه احملمكة، وجيري طبق الكيفيات ومضن الرشوط املنصوص علهيا يف 

 أ عاله. 141و 140و 139املواد 

ء امللكفني بفحص املهتم أ ن يلقوا عليه يف غيبة القايض واحملامني غري أ نه ميكن للخرباء ال طبا

 ال س ئةل الرضورية لإجناز هممهتم.

 204املادة 

جناز أ عامل اخلربة، من قايض التحقيق أ و من احملمكة اليت  ميكن لل طراف أ ن يطلبوا، أ ثناء اإ

جراء بعض ال حباث، أ و ابلس امت  اإىل لك خش ص معني قد يكون أ مرت هبا أ ن تأ مر اخلرباء ابإ

ماكنه تزويدمه مبعلومات تقنية.  ابإ

 205املادة 

حيرر اخلبري املعني عند انهتاء معليات اخلربة تقريرًا جيب أ ن يتيمن وصف تكل العمليات 

ليه هبا أ و بكونه قام مبراقبهتا  ونتاجئها، وجيب عليه أ ن يشهد بكونه أ جنز خشصيا العمليات اليت عهد اإ

 مث يوقع عىل تقريره.

ذا اكنت دلى اخلبري املساعد حتفظات يريد أ ن يقدهما، فييمهنا يف مذكرة وجيب عىل اخلبري  اإ

ىل تقريره مع مالحظاته اخلاصة بشأ هنا. ضافهتا اإ  املعني اإ

 206املادة 

آراؤمه أ و اكنت هلم حتفظات يف شأ ن النتاجئ  ذا تعدد اخلرباء املعينون وحدث أ ن اخضلفت أ اإ

بداء حتفظاته املعلةل.املشرتكة، يبني لك واحد مهن  م رأ يه يف التقرير املشرتك مع اإ
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 207املادة 

يود  التقرير وال ش ياء اخملتوم علهيا أ و ما تبقى مهنا دلى كتابة اليبط للمحمكة اليت أ مرت 

شهاد من كتابة اليبط. يدا  بواسطة اإ جراء اخلربة، ويثبت هذا الإ  ابإ

 208املادة 

لكف من طرف احملمكة ال طراف ليطلعهم عىل يس تدعي قايض التحقيق أ و القايض امل

بداء مالحظاهتم أ و  اس تنضاجات اخلبري، وليتلقى ترصحياهتم وحيدد هلم ال جل اذلي ميكن هلم خالهل اإ

جراء خربة تمكيلية أ و خربة ميادة. وحيق لل طراف احلصول عىل  تقدمي طلباهتم، خاصة بقصد اإ

 نسخة من تقرير اخلبري.

ذا تعلق ال مر بأ مر صادر عن قايض التحقيق، ل ميكن رفض تكل الطلب ل بقرار معلل. واإ ات اإ

 222فيكون هذا ال مر قاباًل لالس تئناف طبق الكيفيات ومضن الآجال املنصوص علهيا يف املواد 

 .224اإىل غاية 

 209املادة 

جيوز يف اجللسة الاس امت  اإىل اخلرباء بصفة شهود طبق الرشوط املنصوص علهيا يف املواد 

 .346و 345و 335

 295املادة 

جراء اخلربة أ ن تراعي يف ذكل مقضييات املادتني   195و 194جيب عىل احملمكة اليت تأ مر ابإ

 من هذا القانون. 208وما يلهيا اإىل غاية  198واملادة 

 346املادة 

ليه أ ثناء جلسة احلمك بصفضه شاهدا أ و عىل سبيل الاس تئناس فامي  ذا عارض خشص اس متع اإ اإ

نضجات أ حد اخلرباء أ و تقدم ببياانت تقنية جديدة، فاإن الرئيس يطلب من اخلبري ومن ورد مبس ت 

 النيابة العامة وال طراف عند الاقضياء أ ن يقدموا مالحظاهتم.
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ما بتأ جيل  ما برصف النظر عن املنازعة ومواصةل املناقشات، واإ ترصح احملمكة بقرار معلل اإ

ل خرية، ميكن للمحمكة أ ن تقرر لك تدبري تراه مفيدا القيية اإىل اترخي لحق، ويف هذه احلاةل ا

 ابلنس بة لإجراء اخلربة.

 القسم السادس

 حامية ال طفال حضااي جناايت أ و جنح

 510املادة 

ذا ارتكبت جناية أ و جنحة واكن حضيهتا حداًث ل يتجاوز معره  س نة، فلقايض ال حداث  18اإ

ما استنادا مللمت  ما تلقائيا، بعد أ خذ رأ ي النيابة أ و املستشار امللكف ابل حداث اإ سات النيابة العامة واإ

يدا  احلدث اجملىن عليه دلى خشص جدير ابلثقة، أ و مؤسسة  العامة أ ن يصدر أ مرا قيائيا ابإ

خصوصية أ و مجعية ذات منفعة عامة مؤهةل ذلكل أ و بتسلميه ملصلحة أ و مؤسسة معومية ملكفة 

ىل أ ن يصدر حمك هنايئ يف  موضو  اجلناية أ و اجلنحة. برعاية الطفوةل اإ

 ينفذ هذا ال مر رمغ لك طعن.

ميكن للنيابة العامة أ و لقايض ال حداث أ و املستشار امللكف ابل حداث ال مر بعرض احلدث 

ذا اكن حيتاج  عىل خربة طبية أ و نفس ية أ و عقلية لتحديد نو  وأ مهية ال رضار الالحقة به وبيان ما اإ

 مس تقباًل.اإىل عالج مالمئ حلالته حاًل و 
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  الشرعي الطب مبهام املرتبطة املقتضيات

 املدنية املسطرة قانون يف
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( 1974 ش تنرب 28) 1394 رميان 11 بتارخي 1.74.447 رمق قانون مبثابة رشيف ظهري

املدنية املسطرة قانون نص عىل ابملصادقة
11
 

 

 الباب الثالث: اإجراءات التحقيق

 امةالفر  ال ول: مقضييات ع

 55الفصل 

أ مر قبل البت يف جوهر تبناء عىل طلب ال طراف أ و أ حدمه أ و تلقائيا أ ن  محمكةميكن لل

آخر من  جراء أ جراء خربة أ و وقوف عىل عني املاكن أ و حبث أ و حتقيق خطوط أ و أ ي اإ ادلعوى ابإ

جراءات التحقيق.  اإ

جراءات التحقيق اليت أ مرت  هبا احملمكة. ميكن ملمثل النيابة العامة أ ن حيرض يف لك اإ

  56الفصل 

 -يأ مر القايض املقرر أ و القايض امللكف ابلقيية شفواي أ و برساةل ميمونة من كتابة اليبط 

لهيا يف الفصل  جراءات التحقيق املشار اإ جراء من اإ أ و ال طراف اذلين  55الطرف اذلي طلب منه اإ

يدا  مبلغ مس بق  -وقع اتفاق بيهنم عىل طلب الإجراء أ و تلقائيا  حيدده لتسديد صوائر الإجراء ابإ

ذا اكن ال طراف أ و أ حدمه اس تفاد من املساعدة القيائية.  املأ مور به عدا اإ

يدا  هذا املبلغ يف ال جل احملدد من طرف القايض  -يرصف النظر عن الإجراء  يف حاةل عدم اإ

جراء التحقيق فيه. -  للبت يف ادلعوى وميكن رفض الطلب اذلي يصدر ال مر ابإ

 57الفصل 

يمت اس تعامل املبالغ املودعة بواسطة كتابة اليبط حتت مراقبة القايض املقرر أ و القايض امللكف 

ابلقيية، ول تسمل املبالغ املودعة من أ جل أ داء ال جور ومصاريف اخلرباء والشهود يف أ ي حاةل 

لهيم.   مبارشة من ال طراف اإ

 بارشة من ال طراف.ذلي تسمل املبالغ م ا يشطب عىل اخلبري املسجل يف اجلدول
                                                           

11
     .2741 فحةص(، 1974ش تنرب  30) 1394رميان  13مكرر، بتارخي  3230جلريدة الرمسية عدد منشور اب 



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              167                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

 58الفصل 

 تطبق مقضييات الفصل السابق عىل أ جور ومصاريف الرتامجة.

 اخلربة: الثاين الفر 

 59 الفصل

ذا جراء احملمكة أ مرت اإ  ال طراف ابقرتاح أ و تلقائيا املهمة هبذه يقوم اذلي اخلبري عينت خربة ابإ

  .واتفاقهم

 لهذا خبريا تعني أ ن  للمحمكة ثنائيةاس ت  بصفة ميكن ابجلدول مدرج خبري وجود عدم وعند

  احملمكة عينهتا اليت القيائية السلطة أ مام الميني يؤدي أ ن اخلبري عىل جيب احلاةل هذه ويف الزنا ،

خالص بأ مانة يقوم أ ن عىل ذلكل ليه املس ندة ابملهمة واإ  مل ما واس تقالل جترد بلك رأ يه يعطي وأ ن اإ

 .ال طراف ابتفاق الميني ذكل من يعف

 .ابلقانون مطلقا لها عالقة ل فنية أ س ئةل شلك يف فهيا اخلربة جتري اليت النقط احملمكة ددحت

 عىل اجلواب عليه مينع كام فين سؤال لك عىل وواحضا حمددا جوااب يقدم أ ن اخلبري عىل جيب

 . ابلقانون عالقة وهل الفين اخضصاصه عن خيرج سؤال أ ي

 60 الفصل

ذا  كتابة وتبلغ فيه ييعه أ ن اخلبري عىل جيب اذلي ال جل احملمكة حددت مكضواب التقرير اكن اإ

 .منه نسخة ل خذ هبا، املذكور التقرير وضع مبجرد ال طراف اليبط

ذا  قانونية بصفة ال طراف لها يس تدعى اليت اجللسة اترخي احملمكة حددت شفواي التقرير اكن اإ

 .مس تقل حمرض يف ييمن اذلي تقريره اخلبري ويقدم

 . الاقضياء عند حوهل مس تنضجاهتم وتقدمي احملرض ذكل من نسخة أ خذ طرافلل   ميكن

 61 الفصل

ذا ليه املس ندة ابملهمة اخلبري يقم مل اإ  احملمكة عينت هبا، القيام يقبل مل أ و هل احملدد ال جل داخل اإ

آخر خبريا لل طراف اس تدعاء بدون  .التغيري هبذا فورا ال طراف وأ شعرت منه بدل أ
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ليه املس ندة ابملهمة يقم مل اذلي اخلبري عىل احلمك ميكن التأ ديبية، اجلزاءات عن النظر برصف  اإ

جناز تأ خري عن املرتتبة والتعوييات ابملصاريف مقبول عذر بدون رفيها أ و  املترضر للطرف اخلربة اإ

  . اخلزينة لفائدة بغرامة عليه احلمك ميكن كام

 62 الفصل

 اإىل ال طراف أ حد وبني بينه املصاهرة أ و للقرابة تلقائيا مكةاحمل عينضه اذلي اخلبري جترحي ميكن

دخال مع املبارش العم ابن درجة  :الغاية اإ

ذا –  ال طراف؛ أ حد وبني بينه نزا  هناك اكن اإ

ذا –  اخضصاصه؛ جمال غري يف اخلربة لإجناز عني اإ

ذا –  الزنا ؛ موضو  يف بشهادة أ دىل أ و رأ اي أ بدى أ ن هل س بق اإ

ذا –  ال طراف؛ دل ح مستشارا اكن اإ

آخر خطري سبب ل ي –  .أ

 .نفسه تلقاء من التجرحي أ س باب يثري أ ن للخبري ميكن 

 بتعيني القيايئ املقرر تبليغ اترخي من أ ايم مخسة أ جل داخل التجرحي طلب تقدمي يتعني

 .اخلبري

 أ ي املقرر هذا يقبل ول تقدميه، اترخي من أ ايم مخسة داخل التجرحي طلب يف احملمكة تبت

ل طعن  . اجلوهر يف البات احلمك مع اإ

  63 الفصل

جناز حليور ووالكءمه ال طراف يس تدعي أ ن البطالن، طائةل حتت اخلبري عىل جيب  اخلربة، اإ

ماكنية مع  . حيوره يف فائدة يرون خشص بأ ي ال طراف اس تعانة اإ

ل مبهمته يقوم ل أ ن عليه جيب  همتوصل  من التأ كد بعد أ و ووالكهئم الزنا  أ طراف حبيور اإ

ذا ذكل خبالف احملمكة تأ مر مل ما قانونية بصفة ابلس تدعاء  .اس تعجال حاةل هناك أ ن لها تبني اإ
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 مع عليه معه ويوقعون ومالحظاهتم ال طراف أ قوال ابلتقرير مرفق حمرض يف اخلبري ييمن

 .التوقيع مهنم رفض من اإىل الإشارة وجوب

ذا اخلربة معليات حيور لها ميكن اليت احملمكة مراقبة حتت مبهمته اخلبري يقوم  ذكل اعتربت اإ

 .مفيدا

 64 الفصل

ذا للمحمكة ميكن  تأ مر أ ن اخلبري عىل طرحهتا اليت النقط عىل ال جوبة اخلربة تقرير يف جتد مل اإ

رجا  ليه التقرير ابإ متام قصد اإ  .املهمة اإ

 مجيع لها تس تدعى اليت اجللسة حليور اس تدعاءه ال طراف أ حد من بطلب أ و تلقائيا ميكهنا كام

شارة رهن يوضع حمرض يف تيمن اليت الالزمة واملعلومات الإيياحات لتقدمي ال طراف  . ال طراف اإ

 65 الفصل

ذا ىل مبهامه قيامه أ ثناء اخلبري احضاج اإ  من  ترجامن اخضيار عليه تعني كتابية أ و شفوية ترمجة اإ

  .احملمكة اإىل الالتجاء أ و ابجلدول املدرجني بني

 مصدرها اإىل الإشارة مع الرضورية املعلومات لك عاد ترصحي شلك عىل يتلقى نأ   للخبري ميكن

ذا عدا تقريره يف  . ذكل من احملمكة منعته اإ

 66 الفصل

ذا هنا واحد خبري عن تقع ل أ ن جيب اخلربة أ ن احملمكة اعتربت اإ  حسب أ كرث أ و ثالثة تعني فاإ

 . القيية ظروف

ذا واحدا، تقريرا وحيررون جممتعني بأ عامهلم اخلرباء يقوم آراؤمه اكنت فاإ  لك رأ ي بينوا خمتلفة أ

 .امجليع طرف من توقيعه مع هل املساندة وال س باب واحد

آخر خبري أ ي تعيني يف احلق لها ويبقى املعني اخلبري برأ ي ابل خذ  احملمكة تلزم ل  أ جل من أ

 .الزنا  يف التقنية اجلوانب استيياح
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 280 الفصل

 والواثئق املستندات لك بتسلمي للطعن قابل غري أ مر مبقضىض ل طرافا ينذر أ ن للقايض ميكن

 .حتدده أ جل داخل القيية تنري أ ن شأ هنا من اليت احلجج أ و واملذكرات

 .الشهود مجيع اإىل ويس متع يس تدعي أ ن هل ميكن

جراءات بلك يأ مر أ ن أ ييا هل ميكن  :الآتية الرشوط مضن اخلربة وخاصة التحقيق اإ

 281 الفصل

جناز أ مر اإصدار حاةل يف كنمي ل  غرفة أ و الابتدائية احملمكة طرف من طبية خربة ابإ

ذا عدا -اخلبري يكون أ ن الاس تيناف حممكة أ و هبا الاس تينافات  املعين الطرف ذكل عىل وافق اإ

 أ و ابملؤسسة امللحق الطبيب ول املشغل طبيب ول املذكور الشخص عاجل اذلي الطبيب -ابل مر

 اخلبري ييع أ ن وجيب. الاجامتعي اليامن صندوق طبيب ول املشغل فهيا ملنخرطا التأ مني رشكة

جراء املتعلق القرار أ و ال مر تبليغ اترخي من ابتداء شهر أ قصاه أ جل داخل تقريره  . اخلربة ابإ

 عند ال طراف الاس تيناف مبحمكة اليبط كتابة أ و الابتدائية ابحملمكة اليبط كتابة تس تدعي

 .274 الفصل ملقضييات طبقا ودوالشه الاقضياء
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 أتعاب الطبيب الشرعي يف 

 املتعلق بتنظيم  23.86القانون رقم 

املصاريف القضائية يف امليدان اجلنائي
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 (1986ديسمرب  31)1407من ربيع الآخر  28صادر يف  1.86.238ظهري رشيف رمق 

اريف القيائية يف امليدان اجلنايئاملتعلق بتنظمي املص 23.86بتنفيذ القانون رمق 
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 14املادة 

 :اخلربة يف قيااي الغش التجاري(  أ  

يتقاىض اخلبري املعني وفقا للنصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة بزجر الغش يف امليدان التجاري 

 لقاء حتليل لك عينة املبالغ الوارد بياهنا فامي ييل ويدخل يف ذكل مصاريف اخملترب:

 درهام؛ 20نة ال وىل .............. ....................................................عن العي 

 درهام.   15عن العينات التالية املتعلقة ابلقيية نفسها  ................................. 

 :الطب الرشعي(  ب

ل يف ذكل مصاريف حترير أ و يتقاىض الطبيب املطلوب أ و املنتدب بصورة قانونية لقاء أ تعابه وتدخ

يدا  التقرير:  اإ

عن عيادة قيائية تش متل عىل حفص أ و أ كرث للمريض أ و اجلرحي أ و عىل حفص مفصل جلثة من  -1

يدا  تقرير ..............  درهام؛ 30...................................غري ترشحيها مع اإ

 درمه. 100..................... عن ترشحي جثة قبل دفهنا............................. -2

 عن ترشحي جثة بعد اإخراهجا من القرب أ و ترشحي  -3

 درهام؛ 150جثة يف حاةل تفسخ ابلغ.................................................. 

 درهام. 50عن ترشحي جثة مولود قبل دفهنا .........................................  -4

 ود بعد اإخراهجا من القرب أ و عن ترشحي جثة مول -5

 درهام؛ 80ترشحي جثة مولود يف حاةل تفسخ ابلغ .................................. 

 درهام؛ 50............. ..عن حفص يتعلق مبرض عقيل ............................. -6
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 .161 فحةص( 1987فرباير 18)1407جامدى الآخرة  19بتارخي  3877دة الرمسية عدد جلريمنشور اب 
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 .درهام 35عن حفص طيب نفساين أ و حفص عقيل لقارص .......................  -7

 :البحث عن السموم( ج

 يتقاىض اخلبري املطلوب أ و املنتدب بصورة قانونية لقاء:

 البحث عن وأ كس يد الاكربون يف الهواء أ و ادلم  -1

 درهام؛ 20وتقدير مكيته .................................................................. 

 درهام؛ 35....................... حتديد معامل التسمم بأ وكس يد الاكربون ........... -2

 درهام؛ 30حتليل الغاز املوجود يف ادلم ..............................................  -3

 درهام؛ 20البحث عن الكحول يف ادلم وتقدير مكيته ...............................  -4

 درهام؛ 35..... البحث عن عنرص سام يف ال حشاء وتقدير مكيته ................ -5

 البحث عن عنرص سام يف مادة أ و عيو  -6

 درهام؛ 20غري ال حشاء وتقدير مكيته..................................................

 درهام. 500اخلربة التامة املتعلقة ابلتسمم ............................................. -7

ذا تعلق ال مر بتقدير مك  ل عىل أ نه اإ يات عدة عنارص ميكن مجعها يف معلية واحدة ل يس تحق اإ

 املبلغ احملدد للعملية املتقاىض عهنا أ عىل أ جر.

 :البيولوجيا( د

 20يتقاىض اخلبري املطلوب أ و املنتدب بصورة قانونية لمتيزي املواد البيولوجية يف احلالت البس يطة 

 درهام.

 :تشخيص ال مراض ابل شعة (هـ

قامضه عن لك لكيشه وصورتني:يتقاىض اخلبري   املطلوب أ و املنتدب بصورة قانونية أ يامن اكن حمل اإ

 فامي خيص التصوير ابل شعة: -1

 ...................................... درهام؛     20لليد واملعصم والساعد واملرفق 

 ........................................ درهام؛ 25للساق والركبة والرجل والفخذ 
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 ................................................ درهام؛ 30للعيد والكضف والورك 

  ............................... درهام؛ 30للعمود العنقي أ و الظهري أ و الصليب 

 ........................................درهام. 35للصدر أ و احلوض أ و امجلجمة 

ذا اس تلزمت اخلربة  وضع لكيشهات أ خرى لل عياء نفسها ويف ذات اليوم خفض املبلغ املقدر واإ

 %. 25لل جر بنس بة 

 تعيني موضع اإجرام أ جنبية بواسطة التصوير ابل شعة: -2

  ............................................... درهام؛ 25يف عيو من ال عياء 

 ... درهام. 50............يف جزء أآخر من اجلسم أ و حتديد املوضع ابلفرجار 

 الفحص ابل شعة )ال هبر والرئتان مثال(: -3

 درهام؛ 20الفحص البس يط ................................................................. 

  ...................... درهام. 25الفحص الرايم اإىل تعيني موضع جرم أ جنيب 

 ذا أ جنزت الفحوص  ابل شعة املذكورة متهيدا لعملية التصوير ابل شعة. ول يس تحق أ ي أ جر اإ

ذا أ جنزت معليات التصوير ابل شعة أ و  30وزايدة عىل ذكل خيفض أ جر اخلرباء بنس بة  % اإ

 الفحوص ابل شعة مبعدات مملوكة لدلوةل.

وجيب أ ن يبني ال طباء اخلرباء يف بيان حساب املبالغ املس تحقة هلم هل اس تعملوا أ و مل يس تعملوا 

 عدات مملوكة لدلوةل يف أ عامهلم.م

 :القيائية الهوية( و

ذا وقع طلبه أ و انتدابه بصورة قانونية:  يتقاىض اخلبري غري التابع لإحدى مصاحل الرشطة اإ

 درهام؛ 20عن حفص بصامت من غري مقارنهتا ببصامت غري بصامت اجملين عليه ........ -

آاثر عرث علهيا -  عن حفص بصامت مع مقارنهتا بأ

 درهام؛ 30صامت غري بصامت اجملين عليه ...................................... أ و بب
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 عن التصوير املرتي وبيان مسح ال ماكن  -

 درهام. 30املرتكبة هبا اجلناية ............................................................. 

ذا اعرتضت أ حد الفحوص أ و العمليات املنصوص علهيا يف  هذه املادة صعوابت خاصة جاز رفع واإ

املبالغ احملددة أ عاله بتقدير مسبب من القايض الصادر عنه الطلب أ و الانتداب بعد الاس امت  اإىل رأ ي 

 النيابة العامة.

ويرتتب عىل سام  اخلرباء أ مام خمتلف هيئات احلمك أ و التحقيق مبناس بة املهمة املعهود هبا منح 

يئات املذكورة قدره عرشون درهام زايدة عىل أ داء مصاريف النقل واملقام تعويض عن احليور أ مام اله 

ن اقضىض احلال ذكل. قامة الاعتيادي اإ  خارج ماكن الإ
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 بنظام  يتعلق 986.68ظهري شريف رقم 

 دفن اجلثث وإخراجها من القبور ونقلها
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 (1969اكتوبر 31) 1389شعبان  19بتارخي  986.68ظهري رشيف رمق 

خراهجا من القبور ونقلها يتعلق بنظام دفن اجلثث واإ
13

 

 ،امحلد هلل وحده

 بداخهل: -الطابع الرشيف 

 احلسن بن محمد بن يوسف بن احلسن هللا وليه(

 يعمل من ظهريان الرشيف  هذا أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا:

عالن ( 1965يونيه  7) 1385صفر  7الصادر يف  136.65بناء عىل املرسوم املليك رمق  ابإ

 حاةل الاس تثناء،

 أ صدران أ مران الرشيف مبا يأ يت:

 1الفصل 

ن القرب يف مقربة مجموعة من الساكن خيول وجواب ملن يأ يت ذكرمه:  اإ

ال شخاص املتوفون أ و القاطنون يف املنطقة اخملصصة هبا املقربة مبوجب مقرر من سلطة  -1

 العامةل أ و الإقلمي؛

 ة مدفنا عائليا أ يامن اكن حمل سكنامه أ و وفاهتم.ال شخاص املالكون هبذه املقرب  -2

ل بعد احلصول  لهيم يف الفقرتني السابقضني أ ن خيولوا قربا اإ ول يسوغ لل شخاص غري املشار اإ

ذن خاص من السلطة احمللية اليت توجد املقربة يف دائرة نفوذها.  عىل اإ

قبار وادلفن يف مجيع ال حوال خاضعني ل نظمة ا  لرشطة احمللية.ويبقى لك من الإ

وجيوز أ ن يؤذن يف دفن لك خشص يف ملكه برشط أ ن يبعد القرب خبمسني مرتا عن السكىن 

أ و البرئ القريبة، ومتنح الإذن يف ذكل عند الاقضياء سلطة العامةل أ و الإقلمي اليت يوجد املاكل 

 املذكور يف دائرة نفوذها.
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2الفصل 
14

 

خراج للجثث من القبور دون  ذن من السلطة احمللية.ل يبارش أ ي اإ  سابق اإ

ذن تسلمه اإحدى السلطات املذكورة بعده طبق رشوط  ول ميكن نقل أ ية جثة دون سابق اإ

 حتدد مبرسوم:

 ؛السلطة احمللية اليت توجد اللجنة بدائرة نفوذها، فامي يرجع لنقل اجلثث داخل منطقة ما

 خيص نقل اجلثث املبارش من عامل العامةل أ و الإقلمي اذلي توجد اجلثة بدائرة نفوذه، فامي

ىل أ خرى داخل املغرب؛  منطقة اإ

 وا ي اجلهة أ و العامل بناء عىل تفويض من الوا ي، فامي خيص نقل اجلثث خارج املغرب.

وينبغي للسلطة اليت تسمل الإذن يف احلالت املنصوص علهيا يف الفقرتني ال وىل والثانية أ ن 

ليه اجلثة، وكذا سلطات املدن اليت تعربها اجلثة داخل خترب بذكل فورا سلطة املاكن املوهجة  اإ

 املغرب.

 3الفصل 

ثر أ حد ال مراض املبينة  خراج اجلثث من قبور ال شخاص املتوفني عىل اإ ل تبارش معليات اإ

ل بعد ميض ثالث س نوات تبضدئ من يوم الوفاة: امجلرة والكولريا والربص والطاعون  بعده اإ

 لطفحية.واجلذري والكزاز والآلكة ا

خراج اجلثث من قبور  وجيوز الرتخيص بعد ميض س نة واحدة يف مبارشة معليات اإ

ثر أ حد ال مراض اليت حتدد لحئهتا بقرار لوزير الصحة العمومية ال شخاص املتوفني عىل اإ
15
. 

                                                           
14
ماي  22) 1424ربيع ال ول  20بتارخي  2.02.700غريت أ حاكم البند الثالث ابلفقرة الثانية ابملادة ال وىل من املرسوم رمق  

 .1817 فحةص( 2003يونيو  5) 1424ربيع الآخر  4بتارخي  5114(، ج ر عدد 2003
15
من  3( تطبيقا للفصل 1996فرباير  23) 1416شوال  4بتارخي  310.96أ نظر املادة ال وىل من قرار لوزير الصحة العمومية رمق  

خراهجا من القبور 1969ر أ كتوب 31) 1389من شعبان  19بتارخي  986.68الظهري الرشيف رمق  ( املتعلق بنظام دفن اجلثث واإ

 .650 فحةص(، 1996أ بريل  4) 1416ذي القعدة  15بتارخي  4366ونقلها، اجلريدة الرمسية عدد 

 1389من شعبان  19بتارخي  986.68من الظهري الرشيف أ عاله رمق الرشيف رمق  3تطبيقا للفقرة الثانية ابلفصل »: املادة ال وىل

خراج اجلثث من قبور ال شخاص املتوفني عىل 1969كتوبر أ   31) (، جيوز الرتخيص بعد ميض س نة واحدة يف مبارشة معليات اإ

ثر أ حد ال مراض التالية:  اإ

 امحلى الصفراء؛ -
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ول تطبق املقضييات السابقة عىل اجلثث املودعة ملدة ما يف اللحود املؤقضة أ و يف كهوف 

نية برشط أ ن تكون هذه اجلثث موضوعة داخل توابيت معدنية أ و مصنوعة من البناايت ادلي 

 الإمسنت املسلح وحممكة الإغالق.

ثر عنف أ و  ويكون ال مر كذكل فامي يرجع لإخراج اجلثث من قبور ال شخاص املتوفني عىل اإ

خراج اجلثث انجتا عن طلب من السلطة القي ذا اكن اإ ثر جروح يف ميدان القضال أ و اإ  ائية.عىل اإ

 4الفصل 

ذا ظهر أ ن العملية تشلك خطرا عىل  ن اإخراج جثة من القرب أ و نقلها ميكن دامئا أ ن يرفض اإ اإ

 الصحة العمومية.

وجيب عىل السلطة اليت تعلن عن الرفض أ ن تستشري سلفا يف ذكل للحصول عىل املوافقة 

من املصاحل التابعة  اللجنة البدلية للصحة أ و الطبيب مدير املكضب الصحي أ و عند عدمه طبيبا

 لوزارة الصحة العمومية.

5الفصل 
16

 

ذن يسلمه الوزير امللكف ابلشؤون اخلارجية. ىل املغرب دون اإ دخال أ ية جثة اإ  ل جيوز اإ

                                                                                                                                                                                     

 داء السل؛ -

 الهتاب السحااي؛ -

 محى التيفويد أ و امحلى الشبهية ابلتيفويد؛ -

 لكب الإنسان؛ -

 الهتاب الكبد امحلوي؛ -

 «ناعة )الس يدا(.داء فقدان امل  -
16
ربيع  14بتارخي  3560(، ج ر عدد 1980دجنرب  16) 1401صفر  8بتارخي  2.80.522غري ابلفصل ال ول من املرسوم رمق  

 .73 فحةص( 1981يناير  21) 1401ال ول 
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 6الفصل 

من القانون اجلنايئ عىل لك خشص خيالف مقضييات  270تطبق العقوابت املقررة يف الفصل 

 الفصل الثاين.

لك خشص خيالف وجوب احلصول عىل رخصة ادلفن عندما ويطبق نفس العقوابت عىل 

 تفرض بقرار من عامل العامةل أ و الباشا أ و القائد.

 609وتطبق عىل اخملالفات ملقضييات هذا املرسوم ال خرى العقوابت املقررة يف الفصلني 

 من القانون اجلنايئ. 611و

 7الفصل 

 25) 1349شوال  7يف الصادر يف تلغى مجيع املقضييات املنافية ول س امي الظهري الرش 

خراهجا من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بتغيريه 1931فرباير  ( بشأ ن نظام دفن اجلثث واإ

 أ و تمتميه.

 8الفصل 

 حتدد رشوط تطبيق هذا النص مبوجب مرسوم.

 9الفصل 

 ينرش ظهريان الرشيف هذا ابجلريدة الرمسية.

 .(1969أ كتوبر  31) 1389شعبان  19وحرر ابلرابط يف 
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  من مبقتضاه يغري 1.60.223 رقم شريف ظهري

 يف الصادر الشريف الظهري الشكل حيث

الشغل حوادث عن بالتعويض 1927 يونيو 25
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 يف الصادر الرشيف الظهري الشلك حيث من مبقضياه يغري 1.60.223 رمق رشيف ظهري

الشغل حوادث عن يضابلتعو  1927 يونيو 25 املوافق 1345 احلجة ذي 25
17
 

 35 الفصل

 :ابحلادثة املصاب جثة بترشحي يأ مر أ ن الصلح قايض عىل جيب

ذا -1  ابحلادثة؛ املصاب حقوق ذوو ذكل طلب اإ

ذا -2  العملية أ ن احلقوق ذوي مع التفاق بعد نفسه للقايض أ و الآخرين لل طراف ظهر اإ

 .احلقيقة لإظهار مفيدة

  .الترشحي معلية حليور خيتارونه طبيبا يعينوا أ ن قاحلقو  ذلوي جيوز احلاةل هذه ويف 

ذا  جراء عىل احلقوق ذوو يوافق مل واإ  بني الس ببية الرابطة يثبضوا أ ن علهيم وجب العملية هذه اإ

 .والوفاة احلادثة

 اخلامس القسم

 املسطرة اإجراء بسبب ال جرة ضيا  عن املنوحة والتعوييات التنقل صوائر – اخلربة صوائر

 اخلربة صوائر - ال ول لفرعيا القسم 

 239 الفصل 

ن  أ جرتهيام يتقاضيان 216و 35و 34و 33 للفصول تطبيقا املعني والطبيب املنتدب اخلبري اإ

 .اجلنايئ التحقيق خبصوص املقررة اخلربة تعاريف أ ساس عىل

 240 الفصل

ذا جراء عند املصاب اس تعان اإ ذا أ و خيتاره بطبيب اخلربة اإ  املسكل هذا احلقوق ذوو سكل اإ

رجا  الطبيب أ جرة أ داء فاإن اجلثة، ترشحي حاةل يف  الرشوط مضن هبام يتكفل تنقهل صوائر واإ

 .239 الفصل يف علهيا املنصوص

 الشغل يف املنتدب للوزير بقرار احملددة التعاريف أ ساس عىل والصوائر ال جور هذه وتقدر 

 .الاجامتعية والشؤون
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 .530 فحةص( 1963مارس  15) 1382شوال  19 بتارخي 2629 عدد الرمسية جلريدةمنشور اب  
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 األساسي النظام بشأن 2.99.651 رقم مرسوم

  وجراحي والصيادلة األطباء هبيئة اخلاص

 الوزارات بني املشتركة األسنان
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  النظام بشأ ن( 1999 كتوبرأ   6) 1420 الآخرة جامدى من 25 يف صادر 2.99.651 رمق مرسوم

الوزارات بني املشرتكة ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء هبيئة اخلاص ال سايس
18

 

  ال ول، الوزير

 مبثابة( 1958 فرباير 24) 1377 شعبان 4 يف الصادر 1.58.008 رمق الرشيف الظهري عىل بناء

 وتمتميه؛ تغيريه مت كام العمومية، للوظيفة العام ال سايس النظام

حداث( 1971 ديسمرب 30) 1391 القعدة ذي من 12 يف الصادر 011.71 رمق القانون وعىل  ابإ

 وتمتميه؛ تغيريه مت امك املدنية، املعاشات نظام

 احملدد( 1971 ديسمرب 30) 1391 القعدة ذي من 12 يف الصادر 012.71 رمق القانون وعىل

 واملؤسسات والبدلايت ادلوةل وأ عوان موظفو التقاعد عىل بلوغها عند حيال أ ن جيب اليت السن مبوجبه

 ه؛وتمتمي تغيريه مت كام املدنية، املعاشات نظام يف املنخرطون العامة

 بتحديد( 1959 يوليو 24) 1379 حمرم من 15 يف الصادر 1.59.072 رمق الرشيف الظهري وعىل

 والإجازات والشهادات اجلامعية ادلرجات بني املعادةل ميدان يف الوطنية الرتبية وزير اخضصاصات

  ؛املدرس ية والشهادات

 1.96.123 رمق الرشيف هريالظ  بتنفيذه الصادر الطب مبزاوةل املتعلق 10.94 رمق القانون وعىل

 ؛(1996 أ غسطس 21) 1417 الآخر ربيع 5 بتارخي

( 1997 أ كتوبر 28) 1418 الآخرة جامدي من 25 يف الصادر 2.97.421 رمق املرسوم وعىل

  ؛الطب مبزاوةل املتعلق 10.94 رمق القانون بتطبيق

 بسن( 1967 يونيو 22) 1387 ال ول ربيع من 13 يف الصادر 401.67 رمق املليك الرسوم وعىل

 مت كام العمومية، الإدارات ومناصب ودرجات أ سالك بولوج اخلاصة والامضحاانت للمبارايت عام نظام

 وتمتميه؛ تغيريه

                                                           
18
 .2583 فحةص( 1999 أ كتوبر 20) 1420 رجب 11 بتارخي 4736 عددلرمسية جلريدة امنشور اب 
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عفاء( 1993 أ بريل 29) 1413 القعدة ذي 7 يف الصادر 2.92.231 رمق املرسوم وعىل  املوظفني ابإ

طار يف لتوظيفهم نظاميا املطلوب السن رشط من  ادلوةل؛ أ طر من جديد اإ

 بتحديد( 1973 ديسمرب 31) 1393 احلجة ذي 6 يف الصادر 2.73.722 رمق املرسوم وعىل

 العمومية؛ ابلإدارات العليا املناصب وتدرج ادلوةل موظفي ترتيب سالمل

 شأ ن يف( 1975 ديسمرب 30) 1395 احلجة ذي من 27 يف الصادر 2.75.832 رمق املرسوم وعىل

 الوزارات؛ مبختلف اصةاخل العليا املناصب

 سبمترب 15) 1420 ال خرة جامدى 4 بتارخي املنعقد الوزاري ابجمللس املرشو  دراسة وبعد

1999)، 

 :ييل ما رمس

 ال ول الباب

 عامة أ حاكم

 1 املادة

 املذكورة الهيئة وتزاول. الوزارات بني مشرتكة ال س نان وجرايح والصيادةل لل طباء هيئة حتدث

 . العمومية الإدارات مجمو  يف هماهما

 2 املادة

 الإدارات مجمو  يف ابلعمل للقيام عادية وضعية يف ال س نان وجراحو والصيادةل ال طباء يعترب

 .العمومية

 شؤوهنم تدبري ال خري هذا ويتوىل بتوظيفهم، قامت اليت الإدارة رئيس سلطة حتت ويعملون

 . املرسوم هذا يف وكذا العمومية لوظيفةل العام ال سايس النظام يف علهيا املنصوص الرشوط حسب

حداث كذكل وخيتص دارية جلان ابإ  اجلاري التنظمي يف احملددة الرشوط حسب ال عياء متساوية اإ

 . العمل به
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 3 املادة

 : أ طر ثالثة عىل ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء هيئة تش متل

طار –  ؛ال طباء اإ

طار –  ؛ الصيادةل اإ

طار –  . ال س نان جرايح اإ

 4 ادةامل

 املشاركة هممة ال سايس النظام هذا علهيم اجلاري ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء اإىل تس ند

ىل الهادفة ال عامل مجيع يف لهيم يعهد الغاية، ولهذه. للساكن الصحي املس توى حتسني اإ  اخلصوص عىل اإ

 . الصحيتني والرتبية الوقاية مبهام

دارة ذكل عىل عالوة ويتولون لهيم تس ند قد اليت املصاحل اإ  . مسؤوليهتا اإ

 5 املادة

 العمومية، الصحة ميدان يف احلكومية الس ياس ية تطبيق يف احمليتني والرتبية الوقاية أ نشطة تمتثل

  :س امي ول

  وحماربهتا؛ املتنقةل وغري املتنقةل ال مراض من الوقاية* 

  والفردية؛ امجلاعية الصحة حتسني* 

   ؛والطفل ال م حصة حتسني* 

  معلهم؛ ظروف حتسني ويف العامل حصة تطوير يف املشاركة* 

   والطلبة؛ التالميذ حصة تتبع يف املسامهة* 

 . الصحة ميدان يف والتصال والرتبية الإعالم* 

 6 املادة

 ال س نان وجراحو ال طباء يزاول أ عاله، 5و 4 املادتني يف علهيا املنصوص املهام عىل عالوة

 : التالية ال نشطة ابلصحة لكفةامل للوزارة التابعون

  الاس تعجالية؛ والعالجات العالج وتقدمي ال مراض تشخيص –
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 ال وبئة؛ جمال يف والبحث التقيمي –

 أ عامهلم وتنش يط اإرشافهم حتت العاملني والطلبة الطبيني وش به الطبيني املوظفني تأ طري –

 تكويهنم؛ واس تكامل املس متر تكويهنم عىل والسهر

لزامية واخلدمة احلراسة –  .الإ

 7 املادة

 :يف الاس تعجالية والعالجات والعالج ابلتشخيص املتعلقة ال نشطة تمتثل

  املرض؛ أ س باب عن والبحث املريض حفص –

 وصفها؛ أ و للتشخيص الرضورية ابلتحرايت القيام –

 مع وصفها أ و للعالج الرضورية ابلعمليات القيام الاقضياء وعند املالمئ، العالج وصف –

جراؤه؛ مت اذلي التشخيص عتبارالا يف ال خذ  اإ

 املريض؛ حصة تتبع –

  الرشعي؛ الطب جمال يف املطلوبة اخلربة أ عامل جبميع والقيام الطبية الشهادات تسلمي –

 بذكل؛ املتعلقة الطبية الشهادات وتسلمي الوفيات من التحقق –

 هدافل   أ و العمل، هبام اجلاري والتنظمي الترشيع احرتام مع البحث هبدف اجلثث ترشحي –

 .رشعية طبية

 8 املادة

 املرضية الظواهر تفسري اإىل هتدف اليت ال عامل مجيع الوابيئ، اجملال يف والبحث التقيمي يتيمن

 :ولس امي الساكن بصحة عالقة لها اليت الظواهر ومجيع

  ابل وبئة؛ املتعلقة وادلراسات البحوث –

 ال مراض؛ من احلالت بعض حول البحوث –

 .بئةال و  نتشارا مراقبة –
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 9 املادة

 الطبيني املوظفني تكوين واس تكامل املس متر والتكوين والتنش يط ابلتأ طري املتعلقة ال نشطة تمتثل

 :يف الطبيني والش به

 املعنيني؛ املوظفني دلى العمومية ابلصحة املتعلقة واملعارف العلمية املعارف وحتيني تعممي –

 العمومية؛ ةالصح وبرامج ل نشطة امليداين التطبيق عىل الإرشاف –

  التكوين؛ واس تكامل اخلربة لس تكامل دورات تنظمي –

 حتت العاملني للموظفني املهنية املعارف حتسني أ جل من املالمئة والتقنيات املناجه اس تعامل –

 .اإرشافهم

 10 املادة

 احلراسة ضامن ل جل الليل أ و ابلهنار الطبية ابملصاحل والفعيل الإجباري احليور ابحلراسة يقصد

 عىل ترد اليت الاس تعجالية للحالت الاس تجابة أ جل من وكذا ىابملستشف املقميني للمرىض بيةالط 

 . املصلحة

 .السکىن مبحل الإجبارية احلراسة الإلزامية، ابخلدمة ويقصد

 لنداءات رسعة بلك س تجابةالا الإلزامية للخدمة اخلاضع ال س نان جراح أ و الطبيب عىل ويتوجب

 . الليل من أ و الهنار نم ساعة لك يف املصلحة

 11 املادة

 : التالية ابل نشطة خاصة العمومية للصحة التابعون الصيادةل يلكف

  ال دوية؛ تسويق أ جل من الرتخيص بطلبات املتعلقة امللفات دراسة –

طار حتديد –   ال دوية؛ أ مثان اإ

  الصيدلية؛ والتخصصات ال دوية جودة ومراقبة حتليل –

  منتظمة؛ بكيفية ابل دوية السوق تزويد تتبع –

  احملية؛ املصاحل مس توى عىل ال دوية وتوزيع اخملزوانت وتس يري الزتويد تنظمي –
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  والصيدليات؛ ابمجلةل ال دوية ببيع اخلاصة واحملالت ال دوية صنع خمتربات شيتفض  –

 العقلية؛ واملؤثرات اخملدرة املواد تدبري مراقبة –

  ال دوية؛ اس تعامل جمال يف واحليطة الساممة عمل جمال يف والبحث التقيمي –

لهيم تس ند قد اليت املصاحل تدبري –   مسؤوليهتا؛ اإ

 الطبيني والش به الطبيني املوظفني تكوين واس تكامل املس متر والتكوين وتنش يط تأ طري –

  اإرشافهم؛ حتت العاملني والطلبة

لزامية واخلدمة احلراسة –  . الإ

 12 املادة

 ال خرى ابلوزارات معلهم يزاولون اذلين ال س نان جرايحو  والصيادةل ابل طباء اخلاصة املهام حتدد

 احلكومية السلطة طرف من علهيا يؤرش املعنية احلكومية والسلطة ابلصحة امللكف لوزير مشرتك بقرار

 . العمومية ابلوظيفة امللكفة

 13 املادة

آداب نةمدو  بأ حاكم ابلتقيد معلهم مقر اكن أ يامن ال س نان وجراحو والصيادةل ال طباء يلزم  املهنة أ

  السلطة عن الصادرة التقنية التوجهيات وكذا املوظفني عىل املطبقني والتنظمي والترشيع علهيم ترسي اليت

 . ابلصحة امللكفة احلكومية

 الثاين الباب

 والرتقية التوظيف

 14 املادة

 :  ال س نان وجراحو والصيادةل ال طباء يوظف

 الصيدةل يف أ و الطب يف ادلكتوراه عىل احلاصلني املرتحشني وجه يف تفضح مباراة يف النجاح بعد -1

 .الشهادات هذه لإحدى مبعادلهتا معرتف شهادة عىل أ و ال س نان طب يف أ و
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لهيا املشار املباراة وبرامج وكيفيات رشوط وحتدد  بعد ابلصحة، امللكف للوزير بقرار أ عاله اإ

ن املعين الوزير رأ ي اس تطال   ابلوظيفة امللكفة احلكومية السلطة طرف من يهعل  مؤرشا احلال اقضىض اإ

 .العمومية

 .ذكل اإىل املصلحة حاجات دعت لكام املعنية احلكومية للسلطة بقرار املباراة وتفضح

 :بني من الشهادات عىل بناء -2

 هل؛ مبعادلهتا معرتف شهادة عىل أ و الطيب التخصص دبلوم عىل احلاصلني الطب يف ادلاكترة –

ليه املشار 10-94 رمق القانون ل حاكم طبقا بتخصصهم املعرتف بالط يف ادلاكترة –  أ عاله؛ اإ

 ال س نان طب يف أ و الصيدةل يف ختصص دبلوم عىل احلاصلون ال س نان وجراحو الصيادةل –

 هل؛ مبعادلهتا معرتف شهادة عىل أ و

 حتديدها يمت لحئة يف وارد للتخصص دبلوم عىل احلاصلون ال س نان وجراحو الصيادةل –

 .ابلصحة امللكف للوزير ربقرا

 15 املادة

 أ ن ميكن الرمسية، ابجلريدة املرسوم هذا نرش اترخي من ابتداء س نوات 3 وملدة انتقالية بصفة

 :الشهادات عىل بناء يوظف

 تتوفر ل اليت ابملناطق أ و القروية ابملناطق العمل خيتارون اذلين ال س نان وجراحو ال طباء –

 الاقضياء عند أ و ابلصحة امللكف للوزير بقرار لحئهتا ددةواحمل اكفية، طبية تغطية عىل

 .ابل مر املعين والوزير ابلصحة امللكف للوزير مشرتك بقرار

لهيم املشار ال س نان وجراحو ال طباء ويلزم –  ماكن يف ابلعمل الزتام بتوقيع أ عاله الفقرة يف اإ

  ؛ال قل عىل س نتني ملدة املعنية ابملنطقة تعييهنم

 .لها مبعادلهتا معرتف شهادة عىل أ و الصيدةل يف ادلكتوراه عىل احلاصلون الصيادةل –
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 16 املادة

ىل أ عاله، 14 املادة أ حاكم من اس تثناء  عىل بناء يعني أ ن ميكن  2005 ديسمرب 31 غاية واإ

 من قانونية بصفة هلم الرتخيص مت اذلين املوظفون ال س نان جرايح أ و صيادةل أ و أ طباء بصفة الشهادات

 الطب يف ادلكتوراه عىل احلصول قصد ادلراسة مضابعة ل جل املرسوم هذا نرش خياتر قبل الإدارة فطر 

 .لها مبعادلته معرتف دبلوم أ و شهادة عىل أ و ال س نان طب يف أ و الصيدةل يف أ و

 17 املادة

طار لك يش متل  لها ختصص درجات أ ربع عىل ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء أ طر من اإ

 :التالية الاس تدللية مال رقا

 :ال وىل ادلرجة

  336..................................................................... ال وىل الرتبة

 369..................................................................... الثانية الرتبة

 409..................................................................... الثالثة الرتبة

 436..................................................................... الرابعة الرتبة

  472....................................................................اخلامسة الرتبة

 : املمتازة ادلرجة

  509..................................................................... ال وىل الرتبة

 542..................................................................... الثانية الرتبة

 574..................................................................... الثالثة الرتبة

 606..................................................................... رابعةال الرتبة

 639....................................................................اخلامسة الرتبة

 : الاس تثنائية ادلرجة

 580..................................................................... ال وىل الرتبة

 620..................................................................... الثانية الرتبة

  650.......................................................................الثالثة الرتبة
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 720..................................................................... الرابعة الرتبة

 779................................................................... اخلامسة الرتبة

 : ادلرجة خارج

 760..................................................................... ال وىل الرتبة

 765..................................................................... الثانية الرتبة

 810..................................................................... الثالثة الرتبة

 835..................................................................... الرابعة الرتبة

 860..................................................................... اخلامسة الرتبة

 18 املادة

 ادلرجة من ال وىل الرتبة يف مضدربني بصفة ويعينون ال س نان وجراحو والصيادةل ال طباء يوظف

ل ترس ميهم ميكن ول. ال وىل  .التدريب من س نة قياء بعد اإ

ما ميكن املدة هذه انرصام وعند  بقياء هلم السامح أ و ال وىل ادلرجة من انيةالث الرتبة يف ترس ميهم اإ

ذا .التدريب يف وأ خرية أ خرى س نة ثر عىل ترس ميهم يمت مل واإ ما ميكن التدريب من ال خرية الس نة هذه اإ  اإ

عفاؤمه رجاعهم أ و اإ ىل اإ ذا ال صلية أ طرمه اإ دارة ينمتون اكنوا اإ  . قبل من لالإ

 . واحدة س نة تتجاوز اليت ملدةا الرتيق يف تعترب ل التدريب، فرتة متديد حاةل ويف

 19 املادة

 وتمت ادلرجة، يف والرتقية الرتبة يف الرتقية عىل ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء ترقية تش متل

 .درجة اإىل درجةومن  الثانية الرتبة ومن رتبة اإىل رتبة من مس مترة بصفة

 20 املادة

 .س نتني لك أ خرى رتبة اإىل رتبة من الرتقية تمت أ عاله، 18 املادة أ حاكم مراعاة مع

 21 املادة

 : ادلرجة يف الرتقية تمت

 أ ربع عىل املتوفرون ال س نان وجراحو والصيادةل ال طباء فهيا يشارك مباراة يف النجاح بعد -1

 .درجهتم يف ال قل عىل الفعلية اخلدمة من س نوات



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              199                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

لهيا املشار املباراة اخضبارات وبرامج وكيفيات رشوط وحتدد  ابلصحة امللكف للوزير بقرار هأ عال اإ

 ابلوظيفة امللكفة احلكومية السلطة طرف من عليه مؤرش، الاقضياء عند املعين الوزير من ابقرتاح

 . العمومية

 ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء بني من الرتيق جدول يف التقييد بعد الاخضيار طريق عن -2

 .درجهتم من اخلامسة الرتبة البالغني

 22 ةاملاد

طارمه من أ عىل درجة اإىل يرتقون اذلين ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء ترتيب يعاد  رتبة يف اإ

 رتبهتم يف وحيتفظون. لرتبهتم املطابق الاس تدل ي الرمق مبارشة يفوق أ و يعادل اس تدل ي رمق لها ينفذ

 اس تدل ي رمق لها منفذ رتبة يف عييهنمت  حاةل يف القدمية درجهتم رتبة يف دلهيم اكنت اليت ابل قدمية اجلديدة

 .العكس حاةل يف ال قدمية هذه ويفقدون معادل،

 23 املادة

 تداريب لقياء أ عىل درجة اإىل يرتقون اذلين ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء اس تدعاء ميكن

جراءات وفقا اخلربة لس تكامل  الوزير رأ ي اس تطال  بعد بتعييهنم قامت اليت السلطة حتددها اليت لالإ

 .ابلصحة امللكف

 24 املادة

 أ قدمية من ادلرجة يف ترس ميهم بعد املتخصصون ال س نان وجراحو والصيادةل ال طباء يس تفيد

 .زائدة رتبة عىل احلصول هلم تتيح اعتبارية

 الثالث الباب

 التعوييات نظام

 25 املادة

 عن وتعويض ال خطار نع ضوتعوي طبية منحة من ال س نان وجراحو والصيادةل ال طباء يس تفيد

 .التطبيقي والبحث التأ طري

 امللحق( 1) رمق اجلدول يف مفعولها توارخي وكذا التعوييات لهذه الإجاملية الشهرية املقادير وحتدد

 . املرسوم هبذا
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 26 املادة

 يف املذكورة التعوييات عىل عالوة املتخصصون، ال س نان وجراحو والصيادةل ال طباء يس تفيد

 من ابتداء درمه 2375 يف الإجام ي الشهري مقداره حيدد التخصص عن تعويض من السابقة، املادة

 .  1998 يوليو فاحت من ابتداء درمه 2750و 1997 يوليو فاحت

 27 املادة

 : من ابتداء التخصص عن التعويض مينح

 احلاصلني ال س نان وجرايح والصيادةل لل طباء ابلنس بة مضخصص بصفة التوظيف اترخي *

 معرتف شهادة عىل أ و ال س نان طب يف أ و الصيد ي أ و الطيب التخصص دبلوم ىلع

 ريغ التخصص دبلوم عىل احلاصلني ال س نان وجرايح للصيادةل ابلنس بة وكذا. هل مبعادلهتا

 . الصحة لوزير بقرار حتدد لحئة يف وروده رشيطة ابملغرب مسمل

 ال س نان وجرايح الصيادةلو  لل طباء ابلنس بة التخصص دبلوم عىل احلصول اترخي *

لهيا املشار ادلبلومات أ حد عىل احلاصلني   .  توظيفهم بعد السابقة الفقرة يف اإ

 ال طباء صفة التخويل التقنية اللجنة دلن من مضخصص طبيب بصفة الاعرتاف اترخي *

 رمق القانون ل حاكم وفقا التأ هيل يف تدريبا اتبعوا اذلين ابل طباء يتعلق فامي املتخصصني

ليه املشار الطب مبزاوةل املتعلق 10.94  للتخصص أ جنيب دبلوم عىل احلاصلني أ و أ عاله، اإ

 . التخصص هذا يف وطين دبلوم تسلمي عدم حاةل يف

 28 املادة

لهيا املشار التعوييات عىل عالوة ال س نان وجراحو والصيادةل ال طباء يس تفيد أ ن ميكن  يف اإ

لزامية اخلدمة أ و احلراسة عن تعويض من اخلاصة، ل عباءا لبعض اعتبارا أ عاله 26و 25 املادتني  أ و الإ

 .مبرسوم لحقا مفعوهلام واترخي مبالغهام حتديد سيمت الذلان التجول عن تعويض من

لهيام املشار التعوييني منح وكيفيات رشوط حتدد  ابلصحة امللكف الوزير بقرار السابقة الفقرة يف اإ

 . العمومية ابلوظيفة امللكفة احلكومية والسلطة ابملالية امللكفة ةاحلكومي السلطة طرف من عليه مؤرش
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 29 املادة

لهيا املشار التعوييات نيب امجلع ميكن ل  أ و تعوييات أ ي وبني أ عاله 28و 26و 25 املواد يف اإ

آ ماكف ن عدا ما طبيعهتا، اكنت كيفام أ خرى تأ  عن والتعوييات العائلية التعوييات احلال اقضىض اإ

 .املهام عن والتعويض املصلحة ل جل اخلاصة س يارهتم اس تعامل عن اجلزايف والتعويض فاملصاري

 الرابع الباب

 خمتلفة أ حاكم

 30 املادة

 .مرات أ ربع من أ كرث ال سايس النظام هذا يف علهيا املنصوص للمبارايت التقدم مرتحش ل ي ميكن ل

 31 املادة

لهيم املشار املوظفني ترتيب يعاد سقاط بعد ترس ميهم، اترخي من ابتداء أ عاله 16 املادة يف اإ  فرتة اإ

 الرمق مبارشة يفوق أ و يعادل اس تدل ي رمق لها املنفذ الرتبة يف اجلديدة درجهتم يف الفعلية، التدريب

 .القدمية درجهتم يف عليه يتوفرون اكنوا اذلي الاس تدل ي

 بعد ترس ميهم، اترخي من ابتداء يهبمترت  يعاد ،10 أ و 9 السمل يف املرتبني مهنم املوظفني أ ن بيد

سقاط  .املرسوم هبذا امللحق( 2) رمق للجدول طبقا الفعلية، التدريب فرتة اإ

لهيم املشار املوظفون وحيتفظ  س نتني عىل تزيد ل مدة حدود يف اجلديدة درجهتم يف أ عاله اإ

ذا القدمية درجهتم رتبة يف هلم اكنت اليت ابل قدمية  هذه ويفقدون معادل، س تدل يا رمق يف تعييهنم مت اإ

 .العكس حاةل يف ال قدمية

 32 املادة

لهيم املشار للموظفني الإدارية الوضعية مراجعة ميكن  اللجنة استشارة بعد أ عاله 31 املادة يف اإ

ماكهنم اكن اليت الوضعية مراعاة قصد اخملتصة ال عياء املتساوية الإدارية  اس تفادوا لو علهيا احلصول ابإ

 .ترس ميهم خياتر عند املادة تكل أ حاكم من

 .الرمسية اجلريدة يف املرسوم هذا نرش اترخي من ابتداء الإدارية الوضعية مراجعة مفعول يرسي
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 33 املادة

دماج يعاد  مفعول رساين اترخي عند الصحة لوزارة التابعني ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء اإ

 وال قدمية الاس تدل ي والرمق الرتبة بنفس أ عاله 17 املادة يف علهيا املنصوص ادلرجات يف املرسوم هذا

عادة اترخي قبل السابقة درجاهتم يف علهيا حصلوا اليت دماهجم اإ  الاعتبار بعني ال قدمية هذه وتؤخذ. اإ

 .املرسوم هذا مقضييات تطبيق ل جل

 34 املادة

 س نة 40 العمر من غونالبال املرتحشون ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء أ طر يلج أ ن ميكن

 .اجلارية الس نة من يناير فاحت يف ال كرث عىل

 ل جل تصحيحها املمكن أ و الصحيحة اخلدمات مدة تعادل ملدة املسن من احلد هذا متديد وميكن

 القعدة ذي 7 يف الصادر 2.92.231 رمق املرسوم أ حاكم مراعاة مع س نة، 45 يتجاوز أ ن دون التقاعد

ليه املشار (1993 يلأ بر  29) الإداري 1413  .أ عاله اإ

 35 املادة

دماج ميكن  هبذا العمل اترخي يف العمومية ابلإدارات العاملني ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء اإ

 املادة يف علهيا املنصوص ادلرجات اإحدى يف طلهبم عىل بناء عقد، مبوجب توظيفهم مت اذلين املرسوم،

 . أ عاله 17

ثين أ جل يف احلق، هذا سقوط طائةل حتت الطلب، هبذا التقدم جيب  ابتداء شهرا( 12) عرش اإ

 . الرمسية ابجلريدة املرسوم هذا نرش اترخي من

 36 املادة

لهيا املشار الإدماجات تصدر  جلنة لس تنضاجات طبقا املعين للوزير بقرار أ عاله 35 املادة يف اإ

 : من تتكون وزارية

  ؛(رئيسا) ممثلها أ و ميةالعمو  ابلوظيفة امللكفة احلكومية السلطة –

  ممثهل؛ أ و ابلصحة امللكف الوزير –

  ممثهل؛ أ و ابملالية امللكف الوزير –
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 . ممثهل أ و ابل مر املعين هل التابع الوزير –

 الاس تدللية ال رقام تسلسل يف والرتتيب الإدماج درجة مرتحش، للك ابلنس بة اللجنة هذه حتدد

 . رسومامل هذا ل حاكم وفقا ادلرجة لهذه املنفذة

 . الرئيس فيه يكون اذلي اجلانب يرحج ال صوات تعادل حاةل ويف

 37 املادة

 املادة من الثانية الفقرة أ حاكم مراعاة مع 1997 يوليو فاحت من ابتداء املرسوم هذا مفعول يرسي

 . أ عاله 32

 ىلال و جامدى من 28 يف الصادر 2.81.26 رمق املرسوم أ حاكم التارخي نفس من ابتداء تنسخ

 (. 1982 مارس 25) 1402

 38 املادة

 العمومية الوظيفة ووزير واملالية الاقضصاد ووزير الصحة وزير اإىل املرسوم هذا تنفيذ پس ند

 . خيصه فامي مهنم واحد لك الإداري والإصالح

 (. 1999 أ كتوبر 6) 1420 الآخرة جامدى من 25 يف ابلرابط وحرر

 يوسفي الرمحن عبد: الإمياء
 :فابلعط وقضه

 ،الصحة وزير

 .الفايس الواحد عبد: الإمياء

 ،واملالية الاقضصاد وزير

 .والعلو هللا فضح: الإمياء

 الإداري، والإصالح العمومية الوظيفة وزير

 .احلسني زيعز : الإمياء

* 

*     * 
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 1 رمق امللحق اجلدول

 ال س نان وجرايح والصيادةل لل طباء املمنوحة للتعوييات الإجاملية الشهرية املبالغ بتحديد
 

 ادلرجة

 ابدلرمه الإجاملية الشهرية املبالغ

 1999 يوليو فاحت من ابتداء 1998 يوليو فاحت من ابتداء 1997 يوليو فاحت من ابتداء

 املنحة

 الطبية

 عن التعويض

 والبحث التأ طري

 عن التعويض

 ال خطار

 املنحة

 الطبية

 عن التعويض

 والبحث التأ طري

 عن التعويض

 ال خطار

 املنحة

 الطبية

 عن التعويض

 والبحث التأ طري

 عن التعويض

 ال خطار

 2.000 2.380 2.200 2.000 2.750 2.200 1.500 1.750 2.200 .........  ال وىل ادلرجة

 2.000 8.060 2.200 2.000 6.890 2.200 1.500 5.795 2.200 .........  املمتازة ادلرجة

 2.000 11.530 2.200 2.000 9.940 2.200 1.500 8.320 2.200 .... الاس تثنائية ادلرجة

 2.000 16.060 2.200 2.000 13.990 2.200 1.500 11.245 2.200 .........ادلرجة خارج

 

* 

*      * 

  2 رمق امللحق اجلدول

عادة املتعلق   ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء ترتيب ابإ

 10 أ و 9 جورال   سمل يف املرتبني املوظفني ل طر املنمتني
 

عادة قبل الوضعية  الرتتيب اإ

 (10 أ و 9) السمل

عادة بعد الوضعية   الرتتيب اإ

 (ال س نان وجراحة والصيادةل ال طباء)

 الرتبة
  الاس تدل ي الرمق

 9 السمل

 الاس تدل ي الرمق

 10 السمل
 الاس تدل ي الرمق الرتبة ادلرجة

 336 1 ال وىل 300 253 2

 369 2 كذكل 326 274 3

 409 3 كذكل 351 296 4

 436 4 كذكل 377 317 5

 472 5 كذكل 402 339 6

 509 1 املمتازة 428 361 7

 542 2 كذكل 456 382 8

 574 3 كذكل 484 404 9

 606 4 كذكل 512 438 10

 639 5 كذكل 564  الاس تثنائية الرتبة
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  أجرة حتديد بكيفية يتعلق 2.99.80 رقم مرسوم

 املستشفيات تقدمها اليت واألعمال اخلدمات عن

بالصحة املكلفة للوزارة التابعة واملصاحل
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 حتديد بكيفية يتعلق( 1999 مارس 30) 1419 احلجة ذي من 12 يف صادر 2.99.80 رمق مرسوم

ابلصحة امللكفة للوزارة التابعة واملصاحل املستشفيات تقدهما اليت وال عامل اخلدمات عن أ جرة
19

 

  ال ول، يرالوز

 منه؛ 63 الفصل خصوصا ادلس تور عىل بناء

 مارس 12) 1419 القعدة ذي من 23 يف اجملمتع الوزاري اجمللس يف املرشو  دراسة وبعد

1999)،  

 :ييل ما رمس

 ال ول الفصل

 عامة أ حاكم

 1 املادة

 تعاريف دفع حةابلص امللكفة للوزارة التابعة واملصاحل املستشفيات تقدهما اليت ال عامل عىل يرتتب

 املرسوم هذا يف علهيا املنصوص الرشوط وفق

 2 املادة

لهيا املشار التعاريف بعض أ و مجمو  دفع من يعفي  :أ عاله ال وىل املادة يف اإ

 املشار ال عامل مصاريف بعض أ و مجمو  بتحمل املادية قدراهتم هلم تسمح ل اذلين ال شخاص -1

لهيا  بعده؛ الثاين الفصل يف اإ

لهيم املشار ال شخاص هوية بتحديد اخلاصة والإجراءات عايريامل وحتدد  بقرار السابقة الفقرة يف اإ

  ابملالية؛ امللكف والوزير ابدلاخلية امللكف والوزير ابلصحة امللكف للوزير مشرتك

 ؛قانوين نص مبوجب والاستشفاء العالجات جمانية من يس تفيدون اذلين ال شخاص. 2

 حصية برامج يف املدرجة ابل مراض املصابون ال شخاص الإعفاء من يس تفيد أ ن كذكل ميكن. 3

 .ابلصحة امللكف للوزير بقرار حتدد قامئة يف والواردة

                                                           
19

 .860 فحةص( 1999أ بريل  15) 1419ذي احلجة  28بتارخي  4682جلريدة الرمسية عدد منشور اب  
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  الثاين الفصل

  أ جرة عهنا املدفوعة وال عامل اخلدمات

 3 املادة

 عىل املنجزة أ و العالج أ ثناء املقدمة بعده املبينة الصحية وال عامل اخلدمات عن أ جرة تدفع

 :الصحة لوزارة التابعة واملصاحل املستشفيات يف اخلاريج املس توى

   اخلارجية؛ الاستشارات –

  والتخصص؛ واجلراحة الطب أ عامل –

  الوظيفية؛ والفحوص الطيب والتصوير ابل شعة الفحوص –

 ال س نان؛ عالج –

 ؛اخملترب يف املنجزة الطبية التحاليل –

 واملصحات؛ جاتالعال تقدمي ملؤسسات ومش تقاته ادلم أ كياس بيع –

  الرشعية؛ الطبية والشواهد الطبية الشواهد تسلمي –

 .الصناعية اللكية بواسطة ادلم تنقية حصص –

  4 املادة

 امللكف الوزير حيددها قامئة يف تبني اليت التالية واملنتجات وال هجزة ال عامل عن كذكل أ جرة تدفع

ما وتقدم ابلصحة طار يف أ و اخلاريج املس توى عىل اإ  : تشفاءالاس  اإ

  ؛الوظيفي التدريب أ عامل –

  والتعويض؛ التقومي أ هجزة –

طار يف تقدم اليت المثن الغالية ال دوية –  .اليويم الاستشفاء ذكل يف مبا الاستشفاء اإ
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  5 املادة

لهيا املشار وال دوية وال هجزة ال عامل عىل عالوة طار يف تدفع ،أ عاله 4 املادة يف اإ  الاستشفاء اإ

 : عن أ جرة

 يف احملددة والإجراءات الرشوط وفق ادلم وحتاقن والعالج والإسعاف تشخيصال  أ عامل –

  املرسوم؛ هذا

  التوليد؛ معليات –

قامة – ذا هل املرافق والشخص املريض اإ  معره يقل اذلي لطفلها املرافقة ال م أ ن غري قبوهل، مت اإ

  أ جرة؛ أ ي دفع من تعفي س نوات س بع عن

قامة – نعاش؛ قسم يف الإ  الإ

  ؛ىاملستشف يف املعاجلني املرىض نقل –

  ومش تقاته؛ ادلم –

 .الترشحي أ عامل –

  الثالث الفصل

  املقدمة وال عامل اخلدمات تعريفة متديد كيفية

 الاستشفاء اإطار يف

  6 املادة

 : أ صناف ثالثة يف الاستشفاء غرف ترتب

  اخلاصة؛ الغرف –

  الرسيرين؛ ذات الغرف –

 .رسيرين من أ كرث ذات الغرف –
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  7 املادة

 :التالية الإجراءات وفق ىاملستشف يف املعاجلني املرىض عىل املس تحقة املصاريف حتدد

 :الطب مصاحل يف –

ما *   جمرد؛ يويم جزايف مببلغ اإ

ما *   فيه؛ مزيد يويم جزايف مببلغ واإ

 .املنجز العمل حسب أ و *

 : اجلراحة مصاحل يف –

ما *   جمرد؛ جرايح جزايف مببلغ اإ

ما *   فيه؛ مزيد جرايح جزايف مببلغ واإ

 . املنجز العمل حسب أ و *

 .جزايف مببلغ: الولدة مصاحل يف –

  ال ول القسم

 والولدة الطب مصاحل يف الاستشفاء مصاريف

  8 املادة

. رسيرين من أ كرث ذات الاستشفاء غرفة تعريفة أ ساس عىل الطب يف اليويم اجلزايف املبلغ حيدد

قامة املبلغ هذا ويشمل  .ابملريض والعناية المتريض وعالجات المنوذجية والفحوص وال عامل املريض اإ

 .اإضايف مبلغ دفع ال خرى الغرف أ صناف يف الاستشفاء عىل ويرتتب

  9 املادة

 الطبية والتحاليل والتخصص اجلراحة وأ عامل ستشاراتالا جيةذالمنو  والفحوص ابل عامل يراد

 .Z50و B120 عىل تزيد ل اليت الوظيفي والفحص الطيب والتصوير ابل شعة والفحص
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  10 املادة

 ابل شعة والفحص الطيب الإحياء معليات تعاريف اليويم، اجلزايف املبلغ عىل زايدة حتسب

 أ عاله 9 املادة يف احملددين املعاملني تتجاوز اليت الوظيفي والفحص الطيب والتصوير

 ومش تقاته وادلم المثن الغالية وال دوية وال هجزة ال عامل تعاريف الزايدة سبيل عىل كذكل وحتسب

لهيا املشار  .أ عاله 5و 4 املادتني يف اإ

  11 املادة

 طبية، مصلحة يف املعاجلني املرىض حمك يف يعترب والاستشفاء، العالج مصاريف بأ داء يتعلق فامي

 .جراحية معلية ل ي خييعوا ومل اجلرايح التخصص أ و اجلراحة مصل يف يعاجلون اذلين املرىض

  12 املادة

 ال عامل مجمو  ويشمل. طبيعية بصورة الولدة تمت عندما الولدة عىل يفاجلزا املبلغ يطبق

قامة فهيا مبا الاستشفائية  .الواضعة املرأ ة اإ

  الثاين القسم

 اجلراحة مصاحل يف الاستشفاء مصاريف

  13 املادة

 التخصص أ و اجلراحة مصاحل يف يعاجلون اذلين املرىض اإىل ابلنس بة اجلرايح اجلزايف املبلغ حيدد

 .ابلصحة امللكف للوزير بقرار قامئهتا حتدد مرضية مجموعات حسب اجلرايح

ذا  وعىل واحد ملريض جراحية معليات عدة أ و معليتان الاستشفاء مدة نفس خالل أ جريت واإ

 حتسب أ مهية ال كرث العملية فاإن واحد، أآن يف خمتلفة، أ مراض عدة أ و مرضني عىل أ و املرض نفس

 .التعريفة نصف علهيا فيطبق ال خرى العمليات أ ما دية،العا التعريفة وفق وحدها

  14 املادة

 عىل ويرتتب. رسيرين من أ كرث ذات الغرفة تعريفة اإىل استنادا اجلرايح اجلزايف املبلغ حيدد

 .اإضايف مبلغ دفع ال خرى الغرف أ صناف يف الاستشفاء
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  15 املادة

 بعملية يدلن اللوايت الواضعات لنساءا اجلراحة، مصلحة يف املعاجلني املرىض حمك يف تعترب

 .قيرصية

  16 املادة

ذا  .املنجز العمل حسب التعريفة طبقت مجموعة، أ ية يف املرض يصنف مل اإ

 التخصص أ و اجلراحية العملية أ جرة املصنف، تطبيق عىل املرتتب اجلراحة أ تعاب بدل ويشمل

قامة مدة خالل املقدمة والعالجات  .ىاملستشف يف الإ

 تفوق اليت الوظيفي والفحص الطيب والتصوير ابل شعة والفحص الطيب الإحياء عاملأ   وحتسب

 .اجلرايح اجلزايف املبلغ عىل زايدة أ عاله، 9 املادة يف احملددين املعاملني

 وادلم المثن الغالية وال دوية وال هجزة ال عامل تعاريف الزايدة، سبيل عىل كذكل وحتسب

لهيا املشار ومش تقاته  . أ عاله 5 و 4 ادتنيامل يف اإ

  الثالث القسم

  مشرتكة أ حاكم

 17 املادة

 : جبمع واجلراحة الطب مصاحل يف املعاجلني املرىض خيص فامي العمل حسب التعريفة حتدد

 ابل شعة والفحص واجلراحة الطب أ عامل ابعتبار احملسوبة واجلراحة الطب أ تعاب بدل –

قامهتم خالل هلم املقدمة الإحيايئ، أ و الوظيفي والفحص الطيب والتصوير   املستشفى؛ يف اإ

قامة مدة أ ساس عىل حمسواب الاستشفاء أ ايم عن املقبوضة املبالغ مجمو  –  صنف حسب الإ

  الغرفة؛

قامضه خالل للمريض املقدمة المثن الغالية ال موية مبلغ – ذا اإ  املعني احلد الإجام ي املبلغ جتاوز اإ

  املالية؛و  ابلصحة امللكفني للوزيرين مشرتك بقرار

 .الوظيفي التدريب حصص سعر –
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  18 املادة

 ابل شعة والفحص الطيب والإحياء واجلراحة الطب أ عامل واجلراحة، الطب أ تعاب بدل يشمل

 اليت املهنية ال عامل مصنف أ ساس عىل احملسوبة الوظيفي، والتدريب الوظيفي والفحص الطيب والتصوير

 احملددة الطيب الإحياء أ عامل ومصنف الطبيون واملساعدين ابلوالقو  ال س نان وجراحو ال طباء هبا يقوم

 .ابلصحة امللكف الوزير بقرار

 الفحص أ عامل) Zو( والتخصص اجلراحة أ عامل) K الرمزية ابحلروف ال تعاب بدل وحيسب

( الطيب التدليك أ عامل) AMMو( ال س نان طب أ عامل) Dو( الطيب الإحياء أ عامل) Bو( ابل شعة

 (.البرص تقومي أ عامل) AMYو( النطق تصحيح أ عامل) AMOو

 بدل ويكون .ال عامل مصنفات يف عليه منصوص هو كام معامل رمزي حرف للك وخيصص

 للحرف احملددة القمية مبلغ يف الصنف يف املبني ابلعمل اخلاص املعامل رضب من احلاصل هو ال تعاب

 .الرمزي

ذا  من اجلزايف املبلغ يف تدمج تعاريفها فاإن ،Z50و B120 تفوق ل املنجزة الطبية ال عامل اكنت واإ

 اجلرايح اجلزايف واملبلغ الاستشفاء يوم

  الثالث الفصل

 مضفرقة أ حاكم

  19 املادة

 املنصوص اجلزافية واملبالغ والقمي التعاريف واملالية ابلصحة امللكفني للوزيرين مشرتك بقرار حتدد

 .املرسوم هذا يف علهيا

 وفق حمددة تظل همنية، بأ مراض أ و الشغل حبوادث املصابني عىل بقةاملط  التعاريف أ ن غري

 6) 1382 رميان من 12 يف الصادر 1.60.223 رمق الرشيف الظهري يف علهيا املنصوص الرشوط

 1345 احلجة ذي من 25 يف الصادر الرشيف الظهري الشلك حيث من مبوجبه املغري( 1963 فرباير

 .الشغل حوادث عن التعويض شأ ن يف( 1927 يونيو 25)
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  20 املادة

 بتحديد( 1955 يونيو 30) 1374 القعدة ذي 9 يف الصادر القرار أ حاكم املرسوم هذا ينسخ

قامهتم أ ايم من يوم لك عن املريض يؤدهيا اليت ال مثان  واجلراحية الطبية ال تعاب وبدل املستشفيات يف اإ

 .الصحية املؤسسات يف

 وال عامل واخلدمات العمليات تعاريف واملالية ابلصحة لكفنيامل للوزيرين مشرتك بقرار وتراجع

 .املرسوم هذا نرش اترخي يف هبا واملعمول ابلصحة امللكفة للوزارة التابعة واملصاحل املستشفيات يف املنجزة

  21 املادة

 فامي مهنم واحد لك الصحة وزير واملالية الاقضصاد ووزير ادلاخلية وزير ادلوةل وزير اإىل يس ند

 . الرمسية اجلريدة يف ينرش اذلي املرسوم هذا تنفيذ هخيص

 (.1999 مارس 30) 1419 احلجة ذي من 12 يف ابلرابط وحرر

  .يوسفي الرمحن عبد: الإمياء

 :ابلعطف وقعه

 ،ادلاخلية وزير ادلوةل وزير

دريس: الإمياء  .البرصي اإ

 ،واملالية الاقضصاد وزير

 .والعلو هللا فضح: الإمياء

 ،حةالص وزير

 .الفايس الواحد عبد: الإمياء
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  الدراسة نظام حيدد 2.92.182 رقم مرسوم

الطب يف التخصص بلومد لنيل واالمتحانات
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 ( 1993 ماي 14) 1413 القعدة ذي من 22 يف صادر 2.92.182 رمق مرسوم

الطب يف التخصص بلومد لنيل والامضحاانت ادلراسة نظام يددحتب 
20

 

  ال ول، الوزير

 فرباير 25) 1395 صفر من 13 يف الصادر 1.75.102 رمق الرشيف الظهري عىل الاطال  بعد

  منه؛ 32 الفصل من الثانية الفقرة ولس امي اجلامعات بتنظمي يتعلق قانون مبثابة املعترب( 1975

 بتحديد( 1975 أ كتوبر 17) 1395 شوال من 11 يف الصادر 2.73.663 املرسوم وعىل

 منه؛ 3 الفصل ولس امي وتسلميها حتيريها تتوىل اليت الشهادات وقامئة اجلامعية اتاملؤسس اخضصاص

 شأ ن يف( 1993 ماي 14) 1413 القعدة ذي من 22 يف الصادر 2.91.265 رمق املرسوم وعىل

   ال س نان؛ وطب والصيدةل الطب يف الباحثني املدرسني هبيئة اخلاص ال سايس النظام

 املتعلق (1993 ماي 13) 1413 القعدة ذي من 21 يف الصادر 2.91.527 رمق املرسوم وعىل

  وتمتميه؛ تغيريه وقع كام ،الاستشفائية املراكز يف واملقميني وادلاخليني اخلارجيني بوضعية

 نظام بتحديد( 1983 يناير 3) 1403 الآخر ربيع من 16 يف الصادر 2.82.356 رمق املرسوم وعىل

 وتمتميه؛ تغيريه وقع كام الطب، يف هادلكتورا ومدبل لنيل والامضحاانت ادلراس ية

 ؛العمومية الصحة ووزير الوطنية الرتبية وزير من وابقرتاح

 ديسمرب 16) 1413 الآخرة جامدى من 21 يف اجملمتع الوزاري اجمللس يف املرشو  دراسة وبعد

 :ييل ما رمس ،(1992

  ال وىل املادة

 .الطب يف التخصص دبلوم لنيل  والامضحاانت ادلراسة نظام التالية لل حاكم وفقا حيدد

                                                           
20
 .983 فحةص( 1993 يونيو 16) 1413 احلجة ذو 25 بتارخي 4207 عدد الرمسية جلريدةمنشور اب 
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  ال ول الفصل

 عامة حاكمأ  

  الثانية املادة

 : هبا ادلراسة ددم وكذا الطبيبة التخصصات ييل ما وفق حتدد

  ادلراسة مدة                                 :الطب يف التخصصات

  س نوات 5... ............................................................. ادلاخيل الطب –

   س نوات 4 ................................................................. القلب مراضأ   –

  س نوات 4................................................................ اجلدلية ال مراض –

  س نوات 4............................................. يضال   مراضأ  و  الصم الغدد عمل –

 س نوات 4........................................................ وال معاء املعدة أ مراض –

   س نوات 4................................................................... اللكي أ مراض –

  س نوات 4................................................................ ال طفال أ مراض –

   س نوات 4................................................................العقلية ال مراض –

 س نوات 4............................................................. عصابال   مراضأ   –

  س نوات 4......................................................... والسل الرئة أ مراض  –

   س نوات 4................... ......................................... الاشعاعي الطب –

 س نوات 4................................................................ يةث الر  ال مراض –

  س نوات 4............................................................. الإشعاعي العالج –

   س نوات 4................................................................ الطيب نعاشالإ  –

   س نوات 4............................................................ نعاشوالإ  التحذير –

 العامة والصحة يئالوقا الطب أ و) الاجامتعي الطب –
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   س نوات 4........... ..............................( ...........الصحة عىل واحملافظة

  س نوات 4............................................................... الرشعي الطب –

   اتس نو  3...................................................................ملعال طب –

  س نوات 3..................................................................الرايضة طب –

 : اجلراحية التخصصات

   س نوات 5............................................................... العامة اجلراحة –

  س نوات 5............................................................. ال طفال جراحة –

  س نوات 5.................................................... والتوليد النساء مراضأ   –

  س نوات 5........................................................... عصابال   جراحة –

  س نوات 5.............................................................. العيون أ مراض –

  س نوات 5... ..................................... واحلنجرة واحللق ال ذن أ مراض –

  س نوات 5.................................................... البولية املساكل أ مراض –

   س نوات 5.................................................... واجلبارة اللكوم أ مراض –

  س نوات 5.................................................... الرسطان عىل اجلراحة –

  س نوات 5.............................................................. الصدر جراحة –

  س نوات 5................................................. والرشايني القلب جراحة –

  س نوات 5...... ............................. والوجه الفك وجراحة الفم ضمراأ   –

 س نوات 5.... ..................................... والتقوميية صالحيةالإ  اجلراحة –

 : البيولوجيا التخصصات

  س نوات 4..... ................................................... املريض الترشحي –

  س نوات 4........ .......................................... ال عياء وظائف عمل –
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   س نوات 4........................................................ حيائيةالإ  الفزيايء –

  س نوات 4.........................................................حيائيةالإ  الكميياء –

  س نوات 4........................................................... تالطفيليا عمل –

   س نوات 4.................................. اخلالاي وتودل وال جنة ال نسجة عمل –

  س نوات 4............................................................... اجلراثمي عمل –

  س نوات 4................................................................... ادلم عمل –

 س نوات 4.................. ............................................. املناعة عمل –

  س نوات 4........ .............................. ال دوية تأ ثري وعمل الصيدةل عمل –

 قامئة ذكل اإىل الرضورة دعت مىت متمت أ و تغري أ ن العا ي لتعلمياب امللكفة احلكومية للسلطة وجيوز

 .هبا ادلراسة ددم وكذا ،أ عاله علهيا املنصوص التخصصات

  الثالثة املادة

 صفة هلم اذلين املرتحشون الطب يف التخصص دبلوم لتحيري ال وىل الس نة يف يسجل أ ن ميكن

ليه اراملش املرسوم من 21 املادة ل حاكم تطبيقا مقميني  القعدة ذي من 21 بتارخي 2.91.527 رمق أ عاله اإ

 (. 1993 ماي 13) 1413

 ال ايم يف س نة لك املذكور ادلبلوم لتحيري تسجيلهم دوادجي أ ن ابل مر املعنيني عىل جيب

 . املعنية اللكية يدومق  حيددها اليت والساعات

 .واحد أآن يف الطب يف للتخصص دبلوم من أ كرث لتحيري نفسه بتسجيل اكن ل ي يسمح ول

  الرابعة املادة

 للسلطة مشرتك مبقرر حتيريها ةلدوالصي الطب لكيات من لكية للك جيوز اليت التخصصات حتدد

 اللكية قيدوم يقدمه ملف عىل الاطال  بعد العمومية الصحة ووزير العا ي ابلتعلمي امللكفة احلكومية

 دلى تتوافر اليت والتوثيقية والبيداغوجية يةوالعلم  البرشية الوسائل خاص بوجه ويتيمن املعنية

 .املقرتح التخصص لتحيري املؤسسة
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 الثاين الفصل

 الطب يف التخصص دبلوم تنظمي

  اخلامسة املادة

 التخصص دبلوم لنيل الاخضصاصيني تكوين يف تسامه اليت ال عامل خمتلف وتنس يق بتنظمي تقوم

 دلبلوم مدير ويرأ سها ابلتخصص املعنيني ساتذةال   مجيع تيم جلنة استشفايئ مركز بلك الطب يف

 فيه املامرس الاستشفايئ املركز ساتذةأ   بني من للتجديد قابةل س نتني ملدة اللكية قيدوم يعينه التخصص

 .املذكور التخصص

  السادسة ادةامل

 :الطب يف التخصص دبلوم حتيري يشمل

 املصلحة رئيس مسؤولية حتت بارشي  وتطبيقيا نظراي تكوينا الرسيرية، املواد خيص فامي -1

ليه املشار املرسوم من 7 املادة يف عليه املنصوص الاستشفائية  من 22 بتارخي 2.91.265 مقر أ عاله اإ

 .الطب يف التخصص دبلوم مدير مراقبة وحتت( 1993 ماي 14) 1413 القعدة ذي

 وتناوب ينو لتك برانمج بحبس معا هام أ و التمكيلية املواد أ و املادة نفس مبصلحة ريبالتدا جترى

 .أ عاله 5 املادة يف الهيا املشار اللجنة حتدده املتدربني

 قلال   عىل تتناول التداريب وكذا وتطبيقيا نظراي تكوينا الطبية، البيولوجيا املواد خيص فامي -2

 .ادلم وعمل ناعةامل  وعمل اجلراثمي وعمل الطفيليات وعمل حيائيةالإ  الكميياء: التالية امخلس املواد من ثالاث

 . ال قل عىل س نة يبدر ت لك يس تغرق

 .هبا خاص تقيمي حمل مادة لك تصحيح ويكون

 العا ي ابلتعلمي امللكفة احلكومية للسلطة مشرتك بقرار حتدد دراس ية خطة ختصص للك وتوضع

 .العمومية الصحة ووزير

  السابعة املادة

ىل ال وىل التكوين س نة من لالنتقال يشرتط  يش متل لالنتقال امضحان يف النجاح لثانيةا الس نة اإ

 :عىل

 املكتس بة؛ املعلومات تقيمي –
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  التداريب؛ حيح تص  –

 .ميةعل ال  ال نشطة تقيمي –

 الامضحان عند ىتراع للمعلومات مس مترة مراقبة التكوين شأ ن يف جتري ال خرى الس نوات وخالل

 .هبعد 8 املادة يف عليه املنصوص الطب يف التخصص دبلوم لنيل اخلتايم

 ووزير العا ي ابلتعلمي امللكفة احلكومية للسلطة املشرتك ابلقرار املادة هذه تطبيق جراءاتاإ  وحتدد

 .أ عاله 6 املادة يف عليه املنصوص العمومية الصحة

  الثامنة املادة

 والصيدةل الطب لكييت بني مشرتاك الطب يف التخصص دبلوم لنيل اخلتايم الامضحان يكون

 .اجلامعية الس نة هناية يف ةواحد دورة يف وجيري

 العا ي ابلتعلمي امللكفة احلكومية للسلطة مشرتك بقرار الامضحان جلنة أ عياء وتعيني تأ ليف وحيدد

 .والصيدةل الطب لكيات قيدويم من اقرتاح عىل بناء العمومية الصحة وزير

 حتددها طبيقيةت  واخضبارات كتابية واخضبارات للمؤهالت اخضبار عىل اخلتايم الامضحان وينصب

 .الطب يف للتخصص دبلوم لك جلنة

 مجيع وحصحوا ختصصهم مدة مجمو  قيوا اذلين الطب يف املقميون املذكور الامضحان يف ويشارك

 . التخصص هذا يف املطلوبة التداريب

 مرة ابملشاركة الطب يف التخصص دبلوم لنيل اخلتايم الامضحان يف الراسب للمرتحش ويسمح

ليه املشار املرسوم من 23 املادة ل حاكم تطبيقا مقمي صفة قدف ولو مضحانالا هذا يف اخرى  رمق أ عاله اإ

 (.1993 ماي 13) 1413 القعدة ذي من 21 بتارخي 2.91.527
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 الثالث الفصل

 مضفرقة أ حاكم

  التاسعة املادة

 ذااإ  به تعلقةامل  ادلراسة مدة قيوا اذلين فيه املقميني املرتحشني ىلاإ  الطب يف التخصص دبلوم يسمل

 هبا اجلاري التنظميية للنصوص وفقا التخصص نفس يف املساعدين ال ساتذة توظيف مباراة يف جنحوا

 .العمل

  العارشة املادة

 املرسوم هذا تنفيذ صهخي فامي مهنام واحد لك العمومية الصحة ووزير الوطنية الرتبية وزير ىلاإ  يس ند

 .الرمسية اجلريدة يف ينرش اذلي

 (.1993 ماي 14) 1413 القعدة ذي من 22 يف ابطابلر وحرر

  .العمراين كرمي محمد: ياءمالإ 

 :ابلعطف قعهو 

 الوطنية، الرتبية وزير

 .يلالشكي الطيب ادلكتور: مياءالإ 

 العمومية، الصحة وزير

 .الهرويش الرحمي عبد ادلكتور: ياءمالإ 
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      456.11م رق الصحة لوزيرة قرار

للمستشفيات الداخلي ظامالن شان يف 
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 (2010يوليو 6) 1431 رجب من 23 يف صادر  456.11رمق الصحة لوزيرة قرار

للمستشفيات ادلاخيل النظام شان يف 
21

 

 35 املادة

 والقبول الاس تقبال مصلحة

 :التالية ابل نشطة القيام والقبول الاس تقبال مبصلحة يناط

 املرىض؛ وتوجيه الاس تقبال تدبري –

 املواعيد؛ تدبري وكذا املرىض وخروج لقبو  تنظمي –

 املستشفى؛ داخل وحتراكهتم املرىض أ عداد تدبري –

 ابملستشفى؛ ال موات مس تود  بتدبري والقيام الرشعي الطب أ عامل تسجيل –

جناز –  الاستشفايئ؛ الإعالم وتدبري الإحصاءات اإ

جناز –  ال مراض تصنيف عىل بناء املستشفى طرف من املقدمة واخلدمات ال عامل فوترة اإ

 العمل؛ هبا اجلاري والتعريفات ال عامل ومصنف

 للمستشفى؛ واخلاريج ادلاخيل التواصل تنظمي –

 للمرىض؛ الاجامتعية املساعدة مبهام القيام –

 .املؤسسة مرىض وملفات الطيب ال رش يف وتدبري تنظمي –

 من وتسري ال نشطة جحم حسب أ كرث أ و فرعني يف تنظم أ ن والقبول الاس تقبال ملصلحة ميكن

 .طبيب طرف

                                                           
21
 .598 فحةص (2011 مارس 7) 1432 الآخر ربيع 2 بتارخي الصادرة 5923 عدد الرمسية جلريدةمنشور اب 
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 93 املادة

 ادلاخليني مبهام يقومون اذلين الطلبة واجبات

 ال س نان، طب ويف الصيدةل يف والطلبة ادلاخليني مبهام يقومون اذلين الطب يف الطلبة عىل جيب

طار يف العالج أ نشطة ممارسة خالل  وأ دبيات أ خالقيات وقواعد ادلاخيل النظام هذا احرتام تدريهبم، اإ

 .همنهتم

 الوقاية همام ويزاولون احلراسة، خدمة يف اإرشاكهم ويمت الطيب للفحص يوميا حيرضوا أ ن جيب

 ال عامل لك عن أ مامه مسؤولون ويعتربون القسم، رئيس ومراقبة اإرشاف حتت والعالج، والتشخيص

 .طرفهم من املقدمة واخلدمات

جراء وايقوم أ ن ادلاخليني، مبهام يقومون اذلين الطب يف للطلبة ميكن ل ل جراحية معليات ابإ  اإ

 .اجلراح الطبيب مسؤولية حتت

 . الرشعية الطبية الشواهد حترير ادلاخليني، مبهام يقومون اذلين الطب، يف الطلبة عىل مينع
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 رقم واخلوصصة املالية وزير الصحة لوزير مشترك قرار

 اليت واألعمال اخلدمات تعاريف حيدد 10.04

 الصحة لوزارة التابعة ملصاحلوا املستشفيات تقدمها
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 مارس 25) 1425 صفر 3 يف صادر 10.04 رمق واخلوصصة املالية وزير الصحة لوزير مشرتك قرار

الصحة لوزارة التابعة واملصاحل املستشفيات تقدهما اليت وال عامل اخلدمات تعاريف بتحديد( 2004
22

 

 ،الصحة وزير

 ،واخلوصصة املالية وزير

 يتعلق( 1999 مارس 30) 1419 احلجة ذي من 12 يف الصادر 2.99.80 رمق ماملرسو  عىل بناء

 امللكفة للوزارة التابعة واملصاحل املستشفيات تقدهما اليت وال عامل اخلدمات عن أ جرة حتديد بكيفية

  منه، 19 املادة ولس امي ابلصحة

 :ييل ما قررا

 ال وىل املادة

 أ و تنجزها اليت الصحية واخلدمات ال عامل عىل ملطبقةا التعاريف القرار، هذا ل حاكم طبقا حتدد

ليه املشار املرسوم أ حاكم يف علهيا املنصوص الصحة لوزارة التابعة واملصاحل املستشفيات تقدهما  أ عاله اإ

 (.1999 مارس 30) 1419 احلجة ذي من 12 يف الصادر 2.99.80 رمق

2 املادة
23
  

لهيا املشار الرمزية احلروف قمية حتدد  تس تعمل واليت اذلكر السالف املرسوم من 19 املادة يف اإ

 : ييل كام واجلراحية الطبية ال تعاب بدل حلساب

– C (عام طبيب استشارة............................. )................ ..درهام؛ 40,00  

– Cs (خمتص طبيب استشارة.......................... ).............. ..درهام؛ 60,00  

– Z (ابل شعة الفحص أ عامل.......................... )..................... درامه؛ 7,50  

                                                           
22
 .1764 فحةص( 2004 أ بريل 22) 1425 ال ول ربيع 2 بتارخي 5206 عدد الرمسية جلريدةمنشور اب 
23
 من صفر 18صادر يف  630.07غري ومتم ابملادة ال وىل من قرار مشرتك لوزير الصحة ووزير املالية واخلوصصة رمق  

؛ وغري 2081 فحةص( 2007يونيو  18) 1428جامدى الآخرة  2بتارخي  5535(، ج ر عدد 2007مارس  8) 1428

من جامدى ال وىل  22صادر يف  1152.13ابملادة ال وىل من قرار مشرتك لوزير الصحة ووزير الاقضصاد واملالية رمق 

 .4033 فحةص( 2013 ماي 16) 1434رجب  5بتارخي  6152(، ج ر عدد 2013أ بريل  3) 1434
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– B (الطيب الإحياء أ عامل.............................. ).................... درمه؛ 0,75  

– KE (الفحص ابلصدى، وختطيط الصدى املقطعي   أ عامل 

  درامه؛ 7,50.... ............................. أ و دوبلري اليت يقوم هبا الطبيب(

– K (والتخصص اجلراحة أ عامل.............. )..................... ....درامه؛ 7,50  

– D (ال س نان طب أ عامل ................................... )درامه 7,50 . 

  ال ول الفصل

 الاستشفاء اإطار يف تقدم اليت واخلدمات ال عامل تعاريف

  3 املادة

قامة يوم أ داء تعريفة حتدد ليه املشار املرسوم من 6 املادة يف علهيا املنصوص ابملستشفى الإ  أ عاله اإ

 : ييل كام( 1999 مارس 30) 1419 احلجة ذي من 12 يف الصادر 2.99.80 رمق

  درهام؛ 80,00..... ..................... رسيرين من أ كرث ذات الغرفة –

  درمه؛ 100,00.... .............................. نالرسيري ذات الغرفة –

 . درهام 140,00. .......................................... اخلاصة الغرفة –

 .املنجز العمل حسب التعريفة تطبيق عند الاعتبار بعني التعريفة هذه تؤخذ

  4 املادة

قامة اليومية التعريفة حتدد  .درمه 80 يف ابملستشفى عاجلامل للمريض املرافق الشخص لإ

 .التعريفة هذه أ داء من تعفى س نوات( 7) س بع عن معره يقل اذلي طفلها ترافق اليت ال م أ ن غري

  ال ول القسم

 والتوليد الطب وخدمات ل عامل اجلزايف املبلغ

  5 املادة

 :ييل كام والتوليد الطب وخدمات ل عامل اجلزافية املبالغ حتدد
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 : الطب يف اليويم يفاجلزا املبلغ. 1

 اخلاصة الغرفة الرسيرين ذات الغرفة رسيرين من أ كرث ذات الغرفة الإقامة مدة

 ليومل  درهام 437,50 لليوم درهام 312,50 لليوم درهام 250,00 ال وىل الثالثة ال ايم خالل

 لليوم رهامد 262,50 لليوم درهام 187,50 ليومل  درهام 150,00 العارش اليوم اإىل الرابع اليوم من

 لليوم درمه 175,00 لليوم درمه 125,00 لليوم درمه 100,00 عرش احلادي اليوم من ابتداء
  
نعاش يف اليويم اجلزايف املبلغ. 2  :الإ

 اخلاصة الغرفة الرسيرين ذات الغرفة رسيرين من أ كرث ذات الغرفة الإقامة مدة

 ليومل  درهام 875,00 لليوم درهام 625,00 لليوم درهام 500,00 ال وىل الثالثة ال ايم خالل

 لليوم درهام 700,00 لليوم درهام 500,00 ليومل  درهام 400,00 العارش اليوم اإىل الرابع اليوم من

 لليوم درمه 525,00 لليوم درمه 375,00 لليوم درمه 300,00 عرش احلادي اليوم من ابتداء

 : طبيعية بصورة تمت اليت للولدة اليويم يفاجلزا املبلغ. 3

  لليوم؛ درهام 250,00.............................  العجان قص دون –

  لليوم؛ درهام 350,00..............................  العجان قص مع –

 .لليوم درهام 450,00..................................  أ خرى بوسائل ولدة –

  6 املادة

 املبلغ يطبق املدة، هذه جتاوز وعند. ساعة 48 تساوي استشفاء املدة للولدة اجلزايف املبلغ حيدد

 .أ عاله 5 املادة يف عليه منصوص هو كام الطب يف اليويم اجلزايف

  7 املادة

 الإحياء أ عامل تعاريف أ عاله، 5 املادة يف عليه املنصوص اليويم اجلزايف املبلغ عىل زايدة حتسب،

 .Z50و B120 املعاملني تتجاوز اليت الوظيفي لفحصوا الطيب والتصوير ابل شعة والفحص الطيب

 رمق ذكره السالف املرسوم من 5 املادة ل حاكم طبقا اليويم اجلزايف املبلغ عىل زايدة حتسب،

 : تعاريف 2.99.80

  ومش تقاته؛ ادلم أ كياس –

  درمه؛ 1000 يف يفاجلزا مبلغها حيدد اليت الترشحي أ عامل –

 : ةاحملين يف اليويم اجلزايف املبلغ –
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 لليوم؛ درهام 350,00........ ....................... ال وىل العرش ال ايم خالل  

 لليوم درمه 200,00............................  عرش احلادي اليوم من ابتداء . 

  الثاين القسم

 اجلراحة مصاحل يف الاستشفاء مصاريف

  8 املادة

 التخصص أ و اجلراحة مصاحل يف يعاجلون اذلين املرىض اإىل ابلنس بة للجراحة اجلزايف املبلغ حيدد

 .القرار هبذا امللحق للجدول طبقا مرضية مجموعات حسب اجلرايح

قامهتم خالل جراحية معلية ل ية خييعوا مل اذلين املرىض يعترب  حمك يف جراحية مصلحة يف اإ

 .ستشفاءوالا العالج مصاريف أ داء خيص فامي طبية مصلحة يف عاجلوني اذلين املرىض

 9 املادة

 أ عاله، 7 املادة يف علهيا املنصوص الرشوط حسب للجراحة اجلزايف املبلغ عىل زايدة حتسب،

 املعاملني تتجاوز اليت الوظيفي والفحص الطيب والتصوير ابل شعة والفحص الطيب الإحياء أ عامل تعاريف

B120 وZ50. 

املكررة 9 املادة 
24
  

 :التالية التعاريف وحسب جزافيا ليةالتا الطبية التصويرات أ جرة تؤدى
 درهام 250 ليفي تنظري معدي وعفجي مع أ و بدون خزعة

 درهام 250 تنظري القصبات

 درهام 250 املس تقمي السيين التنظري

 درهام 250 ختطيط التنفس الاكمل

 درهام 150 قياس السمع الصويت مع دراسة الاس تقاللية الصوتية والفوعتبية

 درهام 150 ادلماغ خمطط كهرابئية

 درهام 50 احنرافا عىل ال قل 12ب   خمطط كهرابء القلب

 درهام 200 أ و للجهاز البو ي ةحفص ابلصدى لعيو واحد أ و عدة أ عياء مضن بطني

 درمه 700 مفراس مع أ و بدون منتج تياد

 درمه 400 ئيعبور تنظريي معدي عفجي يشمل البطن بدون هتي

 درمه 300 ئييخل الوريد يشمل تصوير املثانة املنحدر والبطن بدون هت تصوير اجلهاز البو ي دا

 درمه 300 وال عياء السفىل مع نبض احلركة الاهزتازية دراسة ال وعية ادلموية للبطن، حفص ابلصدى،

 درهام 220 تصوير الثدي من جانبني
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ليه أ عاله. 630.07متم ابملادة الثانية من قرار مشرتك لوزير الصحة ووزير املالية واخلوصصة رمق    املشار اإ
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  الثاين الفصل

 اخلاريج املس توى عىل املنجزة واخلدمات ال عامل تعاريف

10 املادة
25
  

 يف اخلاريج املس توى عىل املنجزة أ و املقدمة الصحية واخلدمات ال عامل عن أ جرة تدفع

 :ييل كام الصحة لوزارة التابعة واملصاحل املستشفيات

 : اخلارجية الاستشارات

 درهام؛ 40. .......(.................عام طبيب استشارة) C: فقط استشارة .1

Cs (صخمت طبيب استشارة.... )..................درهام؛ 60  

  درمه؛ 100 ........................................... واحدة خدمة + استشارة. 2

 درهام؛ 150 ................................................. خدمضان+  استشارة. 3

 املهنية ال عامل ملصنفي اطبق املنجز العمل حسب التعريفة تطبق خدمضني، من أ كرث تقدمي عند

 .الطيب والإحياء

 .للحصة درمه 400. .............................................. ادلم تصفية حصص - 4

 : الوظيفي التدريب -5

– AMM أ خصايئ يزاولها اليت ال عامل 

  للحصة؛ درهام 40. .....................( ..........................الطيب الرتويض

– AMY (أ خصايئ يزاولها اليت ال عامل 

 للحصة؛ درهام 40.... ......( ...........................................البرص تقومي

– AMO (أ خصايئ يزاولها اليت ال عامل 

 للحصة؛ درهام 40 ..............................( ..................النطق تصحيح

 درهام؛ 40.. ......................... لها واملامثةل البدنية للياقة طبية شهادات تسلمي -6

 درمه؛ 100.. ................... الس ياقة رخصة عىل للحصول طبية شهادة تسلمي -7
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ليه أ عاله. 630.07غري ومتم ابملادة ال وىل من قرار مشرتك لوزير الصحة ووزير املالية واخلوصصة رمق    املشار اإ
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 درمه؛ 100.. ............................................ رشعية طبية شهادات تسلمي -8

  11 املادة

 الصادر وال رسة العمومية الصحة مدير قرار أ حاكم ولس امي اخملالفة مال حاك لك القرار هذا ينسخ

 الطبية ال تعاب بدل حلساب تس تعمل اليت الرمزية احلروف قمية بتحديد 1955 يوليو 22 بتارخي

 .للحامية املدنية الصحية املصاحل داخل للولدات اجلزايف السعر وكذا واجلراحية
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 رقم الصحة ووزير ليةالداخ لوزير مشترك قرار

 وجراحي باألطباء اخلاصة املهام ددحي 117.01

الداخلية لوزارة التابعني األسنان
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  1421 شوال من 17 يف رصاد 117.01 رمق الصحة ووزير ادلاخلية لوزير مشرتك قرار

ةادلاخلي لوزارة التابعني ال س نان وجرايح ابل طباء اخلاصة املهام ديدحبت( 2001 يناير 12)
26

 

 ،ادلاخلية وزير

  ،الصحة وزيرو 

( 1999 أ كتوبر 6) 1420 الآخرة جامدى من 25 يف الصادر 299.651 رمق املرسوم عىل بناء

 ول الوزارات بني املشرتكة ال س نان وجرايح والصيادةل ال طباء هبيئة اخلاص ال سايس النظام بشأ ن

  منه؛ 12 املادة س امي

 املتعلق (1997 ديسمرب 15) 1418 شعبان من 14 يف الصادر 2.97.176 رمق املرسوم وعىل

 ؛ادلاخلية وزارة وتنظمي ابخضصاصات

 املركزي ابجمللس املتعلق( 1941 أ بريل 8) 1360 ال ول ربيع 10 يف الصادر يالوزير  القرار وعىل

  ،الصحة حلفظ البدلية للماكتب واملنظم العمومية والنظافة الصحة حلفظ اجلهوية واللجن

 :يلي ما رراق

  1 املادة

 من 25 يف الصادر 2.99.651 رمق املرسوم من 5و 4 املادتني يف علهيا املنصوص املهام عىل عالوة

ليه املشار( 1999 أ كتوبر 6) 1420 خرةالآ  جامدى  التابعني ال س نان ووجراح أ طباء يزاول أ عاله، اإ

 .املشرتك القرار هذا يف علهيا املنصوص اخلاصة املهام ادلاخلية لوزارة

 املدنية الوقاية مديرية ومصاحل الاجامتعية الصحية واملصاحل احمللية، ابمجلاعات املهام هذه وتزاول

 .ادلاخلية لوزارة التابعة
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 .976 فحةص (2001 أ بريل 5) 1422 حمرم 10 بتارخي 4888 عدد الرمسية جلريدةمنشور اب 
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  ال ول الباب

 احمللية امجلاعات ابلباء اخلاصة املهام

  2 املادة

 وامجلاعية البدلية ملاكتباب هماهمم احمللية امجلاعات أ طباء يزاول التالية، 5و 4و 3 املواد ل حاكم وفقا

 .الصحة حفظ مباكتب ييل فامي املسامة الصحة حلفظ

  3 املادة

 : ييل فامي تمتثل اليت العموميتني، والصحة النظافة مراقبة همام ال طباء هؤلء زاولي

 التقليدية الصناعة ومؤسسات الصناعية للمؤسسات واخلارجية ادلاخلية الصحية املراقبة –

 هبا؛ العاملني ال شخاص ونظافة حصة رشوط مراقبة وكذا راشوال و  واملعامل

  العمومية؛ واملؤسسات ال ماكن وسالمة حصية عىل والسهر املراقبة –

 ال شخاص حصة وكذا الاجامتعية الصبغة ذات املراكز وسالمة حصية عىل والسهر املراقبة –

  هبا؛ العاملني

 المتدرس قبل ما ومؤسسات ،املدرس ية املؤسسات داخل الصحية السالمة عىل السهر –

  اجلامعية؛ املؤسسات وكذا

 العاملني حصة مراقبة وكذا الصحية النقل ووسائل العمومية، النقل لوسائل الصحية املراقبة –

  القطاعات؛ هبذه

  مواقعها؛ اخضيار يف ابلرأ ي والإدلء صيانهتا، ضامن عىل والسهر املقابر نظافة مراقبة –

 كام لالس هتالك، املعدة والتوابل واملرشوابت الغذائية، املواد جودة عىل والسهر املراقبة –

 ال شخاص وحصة فهيا تبا  اليت ال ماكن وكذا املواد هذه نقل وسائل املراقبة هذه تشمل

  هبا؛ العاملني

 . غذائية تسمامت حصول حاةل يف الصحة وزارة تطلهبا اليت البحوث يف املشاركة –
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 لس امي اخملتصة، الإدارات مع بتنس يق الصحة حفظ ماكتب أ طباء يزاول ذكره، سلف ما عىل زايدة

 : التالية املهام والسكين، والبيئة ابلصحة امللكفة الوزارات

عداد التعمري ملشاريعو  للسكن الصحية السالمة عىل والسهر املراقبة –   الوطين؛ الرتاب واإ

 مراقبة اإىل ابلإضافة ءاملا ونقط التطهري، ومساكل الطرقات، نظافة عىل والسهر املراقبة –

  والصلبة؛ السائةل النفاايت تطهري

 .ال مراض نواقل ماكحفة فهيا مبا الرضر مصادر مجيع وحماربة مراقبة –

 4 املادة

. لها التابعني احمللية امجلاعات تراب فوق الوفيات مبراقبة املتعلقة املهام احمللية امجلاعات ل طباء تس ند

 ويتخذون والصحية، ادلميوغرافية الإحصائيات تمكيل أ جل من الاجمل هذا يف الإحصائيات وينجزون

ذا الوقائية التدابري  .الصحة بوزارة اخملتصة املصاحل مع بتعاون ذلكل، الرضورة دعت اإ

 : ييل مبا ملكفون فهم الغرض ولهذا

  ابدلفن؛ الإذن وخاصة بذكل املرتبطة الطبية الشواهد وتسلمي الوفيات ومعاينة مراقبة –

جراء أ و/و اجلثث بترشحي امالقي –  قانونيا؛ مهنم يطلب الرشعية الطبية للخربة معل أ ي اإ

 مع جامعهتم، داخل املسجةل والوفيات ابلولدات املتعلقة الإحصائية املعطيات جتميع –

 .الوفيات جسل حتيني عىل احلرص

  5 املادة

 :تاليةال  ابملهام الاجامتعي الطيب امليدان يف الصحة حفظ ماكتب أ طباء يلكف

  لها؛ التابعني احمللية امجلاعة وأ عوان ملوظفي الصحي التتبع –

  العامة؛ والصحة الوقاية جمال يف والتصال والرتبية والإعالم التنظمي –

جراء السعر حماربة مركز تس يري –   ؛حالتلقي طريق عن والعالج الفحص ابإ

  السعر؛ حملاربة الوقائية التدابري مجيع أ خذ –
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  اخلريية؛ املؤسسات لفائدة الصحية دةاملساع يف املشاركة –

  الصحة؛ وزارة طرف من املنظمة امجلاعي التلقيح معليات يف املشاركة –

 العمل؛ به اجلاري للتنظمي طبقا هبا الترصحي الواجب ابل مراض الترصحي –

 تراب داخل املسجةل املعدية ابل مراض املتعلقة مهنا وخاصة الصحية الإحصائيات ضبط –

 اليت العامةل أ و ابلإقلمي الصحة وزارة مندوب اإىل ابنتظام الإحصائيات هذه ثوتبع. امجلاعة

لهيا تنمتي  .املعنية امجلاعة اإ

 6 املادة

عداد الصحة حفظ ماكتب أ طباء يلزم طار يف حمرض ابإ  والصحة النظافة مراقبة مبهام القيام اإ

 املبارشين رؤساهئم اإىل ونسخة مراقبته متت اذلي املاكن عن املسؤول اإىل منه نسخة تقدم العموميتني،

ما تتخذ أ ن جيب اليت التعديلية اتءالإجرا وكذكل املراقبة معلية نتاجئ احملرض يبني أ ن وجيب  من اإ

 .ابل مر املعين الصحي املكضب طرف من أ و املراقب املاكن عن املسؤول طرف

  7 املادة

لهيا املشار 5و 4و 3 املواد يف املذكورة املهام عىل زايدة  عن املسؤولون ال طباء يلكف ،عالهأ   اإ

 : التالية الإدارية ابملهام الصحة حفظ ماكتب

  مسؤوليهتم؛ حتت توجد اليت الصحة حفظ ملاكتب والتقين الإداري التس يري –

  تنفيذها؛ عىل والسهر املاكتب هذه معل برامج حتديد –

  يهتم؛مسؤول  حتت العاملني وكذا ال طباء معل عىل والإرشاف والتأ طري التنظمي –

شعار –  طرف من املنجزة ال نشطة جبميع منتظمة بصفة والبدلية امجلاعية اجملالس رؤساء اإ

 .هبا امللكفني املاكتب
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  الثاين الباب

 املدنية الوقاية بأ طباء اخلاصة املهام

  8 املادة

 يف احملددة اصةاخل املهام املدنية الوقاية ملديرية التابعة الطبية ابملصاحل املدنية الوقاية اطباء يزاول

 .بعده 15 املادة أ حاكم مراعاة مع املدنية الوقاية مدير سلطة حتت بعده، 12و 11و 10و 9 املواد

  9 املادة

 : يلي فامي ابخلصوص تمتثل وقايئ، طابع ذات مبهام املدنية الوقاية اطباء يلكف

عداد يف الإسهام –   املدنية؛ لوقايةا جمال يف الكربى اخملاطر حول والتحسيس الإعالم برامج اإ

عالم –   ية؛داملع وال مراض املنقوةل ابل مراض املدنية الوقاية مس تخديم اإ

  املهنية؛ ال مراض ضد املدنية الوقاية مس تخديم حتلقي حبمالت ابنتظام القيام –

  املدنية؛ الوقاية ثكنات وملباين الصحية لمعداتل الصحية ابملراقبة القيام –

غاثة لوازم مراقبة –   الصيدلية؛ واملنتوجات الطبية الإ

  البدنية؛ هتمءافك عىل والسهر للمس تخدمني الطبية املتابعة ضامن –

  املدنية؛ الوقاية مصاحل مس تخديم ومعاجلة حفص –

  ال مد؛ قصرية املرض رخص شواهد عىل املصادقة –

 .الطبية الشواهد تسلمي –

  10 املادة

غا ابلتخطيط تتعلق مبهام املدنية الوقاية أ طباء يلكف  : ييل فامي ابخلصوص تتجىل ثة،لالإ

عداد يف الإسهام – عداد ويف اخملاطر وتغطية بتحليل اخلاصة املديرية التصاممي اإ  خمتلف اإ

  الاس تعجالية؛ اخملططات

  الطبية؛ الإغاثة ميدان يف التقنية النصاحئ تقدمي –
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 .الصورية الإغاثة ومناورات متارين تنظمي يف الإسهام –

  11 املادة

نقاذ لعمليات الصحي ادلمع هممة املدنية قايةالو  ل طباء تس ند غاثة وتنظمي الإ  ما بيامن الطبية الإ

 : ييل

غاثة يبب تط  –  للجرىح الصحي التوجيه عىل السهر وكذا والكوارث احلوادث حضااي لفائدة الإ

  الاستشفائية؛ املؤسسات وحن

 خالل جبروح نياملصاب املدنية الوقاية وملس تخديم احلوادث ليحااي املس تعجةل العالجات –

  ة؛ثالإغا معليات

 .الطبيعية والكوارث الآفات ملاكحفة يحالص العمل يف املسامهة –

  12 املادة

 :طريق عن املس تخدمني، توظيف وتبع املس متر التكوين مبهمة املدنية الوقاية أ طباء يقوم

جراء –  أ و للس باحة مومسيني مكعلمني للتوظيف املرتحشني بأ هلية املتعلق الطيب الفحص اإ

 ؛عام بشلك املدنية الوقاية مبصاحل للتوظيف

نقاذ أ عوان تكوين يف املسامهة – نقاذ؛ جمال يف التداريب وتنش يط تنظمي ويف الإ   الإ

  ؛والإسعافيني الطبيني املساعدين تكوين يف املسامهة –

نعاش يف اخملتصة املصاحل جانب اإىل الإسهام –  .الكوارث طب ميدان يف التكوين وتمنية اإ

  ثالثال  الباب

 ادلاخلية بوزارة العاملني ال س نان جلرايح اخلاصة املهام

  13 املادة

 املس تعجةل والعالجات والفحص الوقاية مبهام ادلاخلية بوزارة نوالعامل ال س نان جراحو يلكف

ما التابعة الاجامتعية الطبية ابملصاحل  بعةات أ خرى لإدارات أ و احمللية للجامعات أ و املدنية الوقاية ملديرية اإ

 .ادلاخلية لوزارة
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  14 املادة

لهيا املشار املهام متارس ن اذلكر، السالفة الإدارات موظفي لفائدة أ عاله 13 املادة يف اإ  اقضىض واإ

 .هبم املتكفلني وال طفال أ زواهجم لفائدة احلال

  الرابع الباب

  ةتلفخم  احلاكم

 15 املادة

 الصحة عىل واحملافظة ابلوقاية تتعلق مبهام اخليةادل لوزارة املركزية ابلإدارة ال طباء تلكيف ميكن

 .العمومية

  16 املادة

 يزاولوا أ ن تعييهنم، حمل اكن كيفام ادلاخلية، لوزارة التابعني ال س نان وجرايح ال طباء عىل جيب

 العمل امهب اجلاري والتنظمي للترشيع وطبقا علهيم، تطبق اليت ال خالقيات مدونة ل حاكم طبقا هماهمم

 يف عليه منصوص هو كام الصحة، وزارة عن الصادرة التقنية للتوجهيات طبقا وكذا للموظفني نس بةابل 

 (1999 أ كتوبر 6) 1420 الآخرة جامدى من 25 يف الصادر 2.99.651 رمق املرسوم من 13 املادة

ليه املشار  .أ عاله اإ

  17 املادة

 التنظميية ال حاكم مجيع نرشه خياتر من ابتداء وتنسخ الرمسية، ابجلريدة املشرتك القرار هذا ينرش

 .هل اخملالفة

 (.2001 يناير 12) 1421 شوال من 17 يف ابلرابط وحرر

 الصحة، وزير                                   ادلاخلية، وزير

 .اخلياري الهتايم: الإمياء                     .امليداوي أ محد: الإمياء
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 لألطباء املهنية داباآل مدونة
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Arrêté résidentiel relatif au Code  

 de déontologie des médecins
27

 

ART. 8. 

Il est interdit à un médecin d'établir un rapport tendancieux ou de 

délivrer un certificat de complaisance. 

ART. 22. 

Le ministère du médecin comporte l'établissement, conformément 

aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des 

certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite 

par la loi. 

Tout document professionnel de cette nature doit porter la 

signature manuscrite du médecin qui l'a rédigé : l'utilisation d'une 

griffe ou de tout autre procédé est interdite. 

ART. 48 

 Nul  ne  peut  être  à  la  fois,  sauf  en  cas  d'urgence,  médecin  

contrôleur  et  médecin  traitant  d'un  même  malade,  ni  devenir  

ultérieurement  son  médecin  pendant  une  durée  d'un  an  à  compter  

de  l'exercice  à  l'égard  de  ce  malade  du  dernier  acte  de  contrôle.  

Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant 

avec lui et, si le médecin est accrédité auprès d'une collectivité aux 

membres de celle-ci.  

Des  modifications  à  ces  dispositions  peuvent  être  

éventuellement  et  pour  raisons  valables apportées par le conseil 

régional dans certains cas particuliers.  

ART. 50. 

Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans 

laquelle les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses 

proches où propres intérêts sont en jeu, sauf accords des parties. 
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 B.O n° 2121 du  19 juin 1953, page 828. 
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 النصوص الدولية ذات 

الطب الشرعياجال الصلة مب
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 رعيالش الطب وعلم اإلنسان حقوق
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 2000/32 القرار

 الإنسان حقوق جلنة

وامخلسني السادسة ادلورة
28

 

 الإنسان، حقوق جلنة اإن

ذ آذار 5 املؤرخ 1993/33 قراراهتا اإىل تشري اإ  4 املؤرخ 1994/31و ،1993 مارس/أ

آذار  17 املؤرخ 1998/36و ،1996 أ بريل/نيسان 19 املؤرخ 1996/31و ،1994 مارس/أ

 ،1998 أ بريل/نيسان

ذ ىل أ ييا ريتش واإ  أ و تعسفا أ و القياء خارج الإعدام حلالت الفعالني والتقيّص  املنع مبادئ اإ

جراءات  24 املؤرخ 1989/65 بقراره والاجامتعي الاقضصادي اجمللس اعمتدها اليت موجزة ابإ

 ،1989 مايو/أ اير

ذ  وعمل الإنسان حقوق عن الإنسان حلقوق السامية املتحدة ال مم مفوضية بتقرير ترحب واإ

 ،1998/36 اللجنة بقرار معال املقدم ،(E/CN.4/2000/57) الرشعـي الطب

ذ  من وغريه التعذيب عىل ال دةل كشف يف هممة أ داة الرشعي الطب عمل بأ ن تعرتف واإ

نسانية أ و القاس ية العقوبة أ و املعامةل رضوب  أ و القياء خارج الإعدام وحالت املهينة، أ و الالاإ

جراءات  تعسفا، أ و موجزة ابإ

ذ  وأ هنا السواء، عىل وال حياء ال موات حفص تشمل الرشعي الطب عمل ممارسة أ ن تالحظ واإ

جراءات أ ييا تشمل  الهوية؛ تعيني اإ

ذ  الطب عمل ميدان يف اكفية خربة املعنية البدلان من كثري يف تتوافر ل أ نه أ يياً  تالحظ واإ

 الإنسان، حقوق تانهتااك يف فعاةل بصورة للتحقيق الصةل ذات وامليادين الرشعي

ذ  اإىل احلكومية غري واملنظامت ادلولية احلكومية واملنظامت احلكومات حاجة كذكل تالحظ واإ

 الاخضفاء، حالت مغوض وكشف الوفيات يف للتحقيق الرشعي الطب عمل ميدان يف اخلربة
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 .2000 بريلأ  /نيسان 20 يف املؤرخة 60 اجللسة يف تصويت، بدون اعمتد ،E/2000/23 املتحدة ال مم وثيقة 
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درااك ىل أ شاروا أ و اس تعانوا، قد خاصني مقررين عدة أ ن مهنا واإ  اءخبرب  الاس تعانة، رضورة اإ

جناز س ياق يف الرشعي الطب عمل اخضصاصات ش ىت يف  ولايهتم، اإ

 انهتااكت فهيا حتدث اليت احلالت يف الرشعي الطب عمل حتقيقات اس تخدام بزتايد ترحب -1

 أ مور، جبمةل املتصل التنس يق زايدة عىل وتشجع ادلو ي، الإنساين والقانون الإنسان حلقوق خطرية

جناز ختطيط ذكل يف مبا  ادلولية احلكومية واملنظامت احلكومات بني التحقيقات، هذه ثلم  واإ

 احلكومية؛ غري واملنظامت

 صعيد عىل الإنسان حلقوق السامية املتحدة ال مم مفوضية أ حرزته اذلي التقدم تالحظ -2

 ينظم واذلي التعاون خدمات بشأ ن املنقح التفاق ذكل يف مبا الرشعي، الطب خبرباء الاس تعانة

 حكومية؛ غري منظمة أ و عيو دوةل تقدهمم اذلين الرشعي الطب خرباء اس تخدام

جراءات بوضع الاتساق، وحتقيق النوعية لتحسني سعيا العام، ال مني يقوم بأ ن تويص -3  اإ

 اجلهود؛ تكل ونتاجئ الرشعي الطب خربة اس تخدام لتقيمي

مانة التابعة نائيةاجل  والعداةل اجلرمية منع وشعبة السامية املفوضية أ خرى مرة تدعو -4  لل 

ىل العامة  أ و تعسفا أ و القياء خارج الإعدام حلالت الفعالني والتقيص املنع دليل تنقيح يف النظر اإ

جراءات  الوفاة بعد املالمئة الفحص لعمليات املوحدة لالإجراءات وصف فيه ورد اذلي موجزة ابإ

 ؛(اجلزيئ الترشحي أ و الترشحي معليات)

 وضع معلية تنس يق زايدة عىل الرشعي الطب خرباء تشجع بأ ن ميةالسا املفوضية تويص -5

نتاج ضافية أ دةل واإ  املتعلق ادلليل بنرش السامية املفوضية مببادرة وترحب ال حياء، بفحوص ت عىن اإ

نسانية أ و القاس ية العقوبة أ و املعامةل رضوب من وغريه التعذيب حالت يف الفعال ابلتحقيق  أ و الالاإ

 تصدرها؛ اليت املهين ابلتدريب اخلاصة السلسةل مضن وذكل احلالت، هذه وتوثيق املهينة

 الصةل ذات املتحدة ال مم وهيئات احلكومات مع تتشاور أ ن السامية املفوضية اإىل تطلب -6

 تقارير يف مذكور هو كام الصةل، ذات واجملالت الرشعي الطب جمال يف للخرباء املهنية واملنظامت

 اللجنة بقرار معال قدم( E/CN.4/2000/57) وأآخرها السامية، املفوضية يروتقار  العام ال مني

 املهنية، املؤهالت ذكل يف مبا اذلاتية، السري ببياانت اخلرباء قامئة استيفاء بغية وذكل ،1998/36
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 فهيا ميكن اليت والفرتات ،(اخلبريات تعيني يشجع) اجلنس ونو  والعناوين، احلالية، والوظائف

 تقدميها؛ هلم ميكن اليت املساعدة ونو  هبم، الاس تعانة

 ال دةل واس تخدام نرش بتشجيع الاقضياء، حسب تقوم، بأ ن السامية املفوضية تويص -7

لهيا املشار عداد القرار، هذا يف اإ  املتعلقة ال نشطة عىل التدريب توفري هبدف تدريبية حلقات وابإ

 فهيا تتوافر ل اليت البدلان يف خاصة نسان،الإ  حقوق انهتااكت بيحااي الصةل ذات الرشعي ابلطب

 مثاًل؛ حملية أ فرقة تدريب خالل من الصةل، ذات وامليادين الرشعي الطب عمل ميدان يف اكفية خربة

 عن وامخلسني الثامنة دورهتا يف اللجنة اإىل تقريراً  تقدم أ ن السامية املفوضية من ترجو -8

 املسأ ةل؛ هذه يف احملرز التقدم

 الراهنة، املتحدة ال مم موارد مجمل من املالمئة، املوارد يوفر أ ن العام ال مني نم ترجو -9

 القرار؛ هذا تنفيذ سبيل يف السامية املفوضية أ نشطة لمتويل

طار يف وامخلسني الثامنة دورهتا يف املسأ ةل هذه يف النظر تقرر -10  جدول من نفسه البند اإ

 .ال عامل
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 رتبطة مباجال الطباملقتضيات امل

استنبول بروتوكولالشرعي يف 
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اس تنبول بروتوكول
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 املعامةل رضوب من وغريه للتعذيب الفعالني والتوثيق التقيص دليل

نسانية أ و القاس ية العقوبة أ و  املهينة أ و الالاإ

 الالزتامات ازدواج عن الناش ئة املعيالت -2

 ذكل، عن خمتلفة تكون منهيفحصو اذلين اصابل شخ عالقهتم فاإن الرشعيون ال طباء أ ما -71

ذ  هذه يف ميكل ل فاملريض. للوقائع مثبت حنو عىل متهمشاهدا عن ابلإبالغ الزتام عادة علهيم يقع اإ

. حدث عام برصاحة الإفصاح عليه يتعذر وقد الاخضيار وحرية السلطة من القدر نفس احلالت

 الكامتن كون هل يوحضوا وأ ن للمريض، دورمه ايرشحو  أ ن الفحص بدء قبل الرشعيني ال طباء وعىل

 ال نظمة تسمح ل وقد. العاليج الس ياق يف احلال هو كام دورمه من عاداي جزءا يشلك ل الطيب

صابة أ ية سبب عن الإفصاح ولكن الفحص، برفض للمريض السارية . للمريض مرتواك خيارا يظل اإ

 ذكل يف مبا حتزي، بال ال دةل عرض هلم بغيين  بل تقاريرمه تزوير الرشعيني لل طباء جيوز ول

ساءة عىل شواهد ل ية واحضة بصورة تسجيلهم  . املعامةل اإ

 الطبية ال دةل -4

جراء أ مر احملقق يرتب أ ن ينبغي -104  هذا واترخي. حضية أ نه املدعى للشخص طيب حفص اإ

جراؤه جيب الطيب والفحص. خاصة أ مهية يكتيس أ مر الفحص  النظر برصفو  ال حوال مجيع يف اإ

ذا ولكن التعذيب، وقو  عىل طويةل مدة انقياء عن  غيون يف وقع قد املدعى التعذيب اكن اإ

جراء يف الاس تعجال عىل احلرص وجب ال خرية الس تة ال سابيع  العالمات ختتفي أ ن قبل الفحص اإ

 عونال وتقدمي وال مراض الإصاابت عالج رضورة ملدى تقيامي الفحص يتيمن أ ن وينبغي. احلادة

 الطب وتقيمي البدين للفحص وصف عىل لالطال  اخلامس الفصل انظر) واملتابعة واملشورة النفيس

 وقد ال حوال مجيع يف رضوري أ مر تعذيبه املدعى للشخص النفيس التقيمي أ ن كام(. للحاةل الرشعي
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ىل مقدم    .1999 أ غسطس/أآب 9بتارخي  الإنسان حلقوق السامية املتحدة ال مم مفوضة اإ
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 انظر) . بدنية دلئل أ ي تتبني ل عندما منفصةل بصورة جيرى أ و البدين الفحص من جزءا يشلك

 .(النفيس للتقيمي وصف عىل لالطال  السادس الفصل

 اللجنة موظفو -4

ذا. خربة ذي حمايد قانوين مستشار خدمات للجنة توفر أ ن جيب -111  حتقق اللجنة اكنت واإ

 خارج من املستشار هذا تعيني املس تصوب من يصبح ادلوةل جانب من سلوك سوء ادعاءات يف

 حائزا لكونه الس يايس، التأ ثري عن مبنأ ى يكون أ ن للجنة الرئييس للمستشار وينبغي. العدل وزارة

. الاكمل الاس تقالل ذوي احملامني هيئة أ عياء من أ و املدنية اخلدمة سكل يف دامئة وظيفة عىل

 جمالت يف الفنية اخلربة للجنة تتاح أ ن وينبغي. اخلربة أ هل من مشورة التحقيق يتطلب ما وكثريا

 النسائية ال مراض وطب النفس وعمل النفيس والطب الرشعي والطب ال مراض عمل قبيل من

 دلى يكون أ ن تقريبا ال حوال مجيع يف س يلزم وواف متاما حمايد حتقيق ولإجراء. ال طفال وطب

قامة اإىل سعيا التحرايت وجيرون اخليوط يتابعون ابحثون اللجنة  عىل اللجنة واعامتد. ال دةل اإ

 .التحقيق مصداقية من كثريا يعزز أ مر هاوحد لها التابعني الباحثني

 احملتجزين لصاحل الإجرائية اليامانت - ابء

 من صادر رمسي طلب عىل قامئا للمحتجزين الرشعي الطب تقيمي يكون أ ن ينبغي -123

 من الصادرة الطيب التقيمي طلبات أ ما. اخملتصني املسؤولني من غريمه أ و العامة النيابة أ عياء

نفاذ نيامللكف املوظفني  النيابة يف عيو من كتابية أ وامر عىل مبنية تكن مل ما ابطةل فضعترب القانون ابإ

 اإىل سعيا طيب تقيمي اإجراء طلب يف احلق مبهأ قار أ و حمامهيم أ و أ نفسهم للمحتجزين أ ن غري. العامة

قامة ساءة التعذيب عىل ادلليل اإ  الطيب الفحص اإىل احملتجز مبرافقة يلكف أ ن وينبغي. املعامةل واإ

ساءة التعذيب ل ن الرشطة أ فراد أ و اجلنود من يكونون ل موظفون الرشعي  أ ن ميكن املعامةل واإ

 حتت الطبيب أ و احملتجز ييع قد معه حيورمه اإن مث هؤلء، عهدة يف وجوده أ ثناء وقعا قد يكوان

كراهية ضغوط ساءة أ و للتعذيب الفعال التوثيق دون احليلوةل تس هتدف مقبوةل غري اإ . ملعامةلا اإ

 من ل العامة النيابة أ مام املسؤولني من احملتجز نقل عىل املرشفون املوظفون يكون أ ن وينبغي

آخرين موظفني أ مام املسؤولني نفاذ امللكفني من أ  عند احملتجز حمايم حيور ويتوجب. القانون ابإ
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 بديل أ و اثن   طيب تقيمي عىل حيصل أ ن احملتجز حق ومن. الفحص انهتاء بعد نقهل وعند حفصه طلب

 .انقياهئا بعد أ و احلجز فرتة أ ثناء ذكل مت سواء مؤهل، طبيب من

حاةل وينبغي -126  عادة يكون وهو رأ سا، التقرير طالب اإىل املكمتل للتقيمي ال صيل النص اإ

ذا. العام املدعي  وعىل. به تزويده وجب طبيا، تقريرا عنه ينوب اذلي احملايم أ و احملتجز طلب واإ

 جلنة أ و وطنية طبية منظمة ترغب فقد. الطبية التقارير لك من بنسخ حيتفظ أ ن احصالف الطبيب

جراء حتقيق  ومعايري الاكفية الإجرائية ابليامانت الالزتام من للتأ كد الطبية للتقارير عامة مراجعة اإ

رسال وينبغي. ادلوةل حلساب العاملني ال طباء جانب من ال خص عىل وذكل املقررة، التوثيق  اإ

 أ ي يف جيوز ول. والكامتن ابلس تقالل املتصةل الاعتبارات مراعاة بعد املنظمة هذه ملثل تقاريرال 

حاةل الظروف من ظرف ىل الطيب التقرير من نسخة اإ نفاذ امللكفني املوظفني اإ جراء ويعد. القانون ابإ  اإ

جراء عليه، القبض وقت للمحتجز طيب حفص  ال مور من عنه الإفراج عند حلالته وتقيمي حفص واإ

لزامية  .  الإ

اتحة وينبغي جراء وقت حمام وجود اإ  أ وضا  معظم يف يس تحيل قد أ نه عىل. الطيب الفحص اإ

 أ طباء متسك اشرتاط احلالت تكل يف فينبغي الفحص، أ ثناء اخلارج من خشص حيور السجون

آداب املسجونني مع العاملني السجن  ابس تقالل املهنية مهتواجبا أ داء من ومتكهنم الطب، همنة بأ

ذا. اثلث طرف أ ي لتأ ثري خيو  ودون  ادعاءات حصة تأ ييد عن الرشعي الطيب الفحص أ سفر واإ

عادة عن الامضنا  وجب التعذيب  العامة النيابة عيو عىل عرضه بل الاحضجاز ماكن اإىل احملتجز اإ

 .أ مره يف القانوين الترصف كيفية لتحديد القايض أ و

 التعذيب عىل املادية ال دةل: اخلامس الفصل

جراء وجيب -162 .  ونزاهة مبوضوعية وذكل نونية، القا ال غراض يف لس تخدامه طيب تقيمي اإ

ىل التقيمي يستند أ ن وينبغي آداب عىل املرتتب فاللزتام. املهنية وخربته الرسيرية الطبيب دراية اإ  أ

 عىل حفاظا اهةزن وال ادلقة مقضييات يف التفريط وعدم اخلري فعل الطبيب عىل يفرض املهنة

 من احملتجزين حالت يقميون اذلين ال طباء اخضيار ينبغي الاس تطاعة وبقدر. املهنة مصداقية

 البدنية الإساءة رضوب من وغريه للتعذيب الرشعي التوثيق جمال يف أ سايس تدريب عىل احلاصلني
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 املنطقة يف املس تخدمة التعذيب وأ ساليب السجن بأ حوال ملمني يكونوا أ ن وينبغي. والنفس ية

 يتصف أ ن وينبغي. التعذيب هذا عىل ترتتب انهأ   املعروف وابلآاثر املصاب، ابه جسن اليت املعينة

ل يفهمها ل اليت الصياغات تاليف وينبغي. بعناية يصاغ وأ ن وقائعي بطابع الطيب التقرير . املهنة أ هل اإ

 وينبغي. الطبية ابملهن تغلنياملش   لغري مفهومة تصبح حبيث تعّرف أ ن ينبغي الطبية املصطلحات فلك

 الوقائع لك أ ورد قد القانوين - الطيب التقيمي اإجراء طلب اذلي املسؤول أ ن الطبيب يفرتض أ ل

 حىت صةل ذات انهأ   يرى اليت املادية الوقائع لك ويسجل يكتشف أ ن الطبيب مسؤولية مفن. املادية

 من حال بأ ي جيوز ول. الفحص طالب الطرف بقيية ضارة أ و الفائدة عدمية اعتربت اكنت لو

 من غريه أ و تعذيب وجود مع تتسق وقائع أ ية القانوين - الطيب التقرير من تستبعد أ ن ال حوال

ساءة رضوب  .املعامةل اإ

    العهد قريب اعتداء أ ثر عىل الفحص( ب)

 عىل التعرف املس تطا  من فيه يظل وقت يف اغتصاب حضية عن الإفراج يمت أ ن يندر -220

دراكها ينبغي قيااي عدة تنشأ   احلالت هذه ويف. الاعتداء يرتكها اليت احلادة ماتالعال  قد انهل   اإ

 يعانون قد علهيم الاعتداء وقو  عىل كبري وقت ميض مل اذلين فاليحااي. الطيب للتقيمي معرقةل تكون

 أ و خصيةالش  خملاوفهم نظرا القانوين أ و الطيب العون طلب أ مر من حرية يف ويظلون احلرج من

 أ ن ينبغي احلالت هذه ويف. ذاته لالعتداء املدمرة للطبيعة أ و الثقافية - الاجامتعية لالعتبارات

. اليحية لرغبات وفقا يترصف وأ ن املمكنة والقيائية الطبية اخليارات لك لليحية الطبيب يرشح

جراء عىل عمل عن صادرة موافقة عىل حيصل أ ن الطبيب واجب ومن  لك جليس وأ ن الفحص اإ

 وينبغي. علهيا الرشعي الطيب الفحص لإجراء عينات ويأ خذ الاعتداء عىل املرتتبة الطبية النتاجئ

ن اجلنس ية، الاعتداءات توثيق يف خبريا الفاحص يكون أ ن الإماكن بقدر  كذكل ال مر يكن مل واإ

 يالرشع الطب جمال يف معمتد مرجع نصوص اإىل يرجع أ و خبري مع الفاحص يتحدث أ ن ينبغي

ذا. الرسيري  اليحية عىل تعرض أ ن وجب اليحية جنس نو  عن خمتلفا الطبيب جنس نو  اكن واإ

ماكنية ذا. الغرفة يف جنسه نو  من رقيب حيور اإ  فميكن شفوي مبرتمج الاس تعانة املزمع من اكن واإ

 . كذكل الرقيب بدور للقيام يصلح ليك اليحية جنس نو  من اخضياره
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 أ قارب من يكون خشص أ ي فاإن اجلنس ية، الاعتداءات يف تحقيقلل  احلساسة للطبيعة ونظرا

(. طاء الفر  الرابع، الفصل انظر) ادلور هبذا للقيام مثاليا خشصا الطبيعية ال حوال يف يعد ل اليحية

جراء ويتعني. الفحص قبل التوتر وعدم الراحة من حاةل يف املصاب يكون أ ن وينبغي  بدين حفص اإ

،  أ مكن لكام وينبغي واللون، واملوقع احلجم ذكل يف مبا البدنية النتاجئ للك يقادق  توثيقا شامال واف 

ثبات الفحص أ ثناء عينات ومجع النتاجئ هذه تصوير  .احلاةل لإ

    العهد قريب اعتداء أ ثر عىل الفحص( ب)

ذا -222  قبل ابخملترب التصال وجب مضوفرة، الرشعي للطب خمصص خمترب خدمات اكنت واإ

جراء  فعال تؤخذ اليت العينات حتديد وابلتا ي اخضبارها ميكنه اليت العينات عىل للتعرف صالفح اإ

 لك أ خذ من يمتكنوا ليك اللوازم لك حتوي بعلب ال طباء يزود اخملتربات من والكثري. أ خذها وكيفية

ن وحىت. علهيم جنيس اعتداء وقو  يدعون ممن املطلوبة العينات أ نوا   من يظل قد خمترب يوجد مل اإ

 مث الهواء يف ذكل( DNA) املس تطا  ومن بعد جتفف رطبة، مسحات عىل احلصول ديلمجا

 لغاية املنوي السائل عىل التعرف اخلالاي يف النووي احلامض اخضبارات يف اس تخداهما بعد فامي ميكن

 من ةاملأ خوذ العينة حاةل يف أ ايم ثالثة ولغاية معيقة همبلية مبسحة املأ خوذة العينات من أ ايم 5

اثرة ملنع مشددة احضياطات اختاذ وجيب.  الرشج  عريض ث تلو حبدوث بعد فامي ادعاءات أ ي اإ

ذا ال خص وعىل خمتلفني، حضااي عدة من عينات أ خذت قد تكون عندما  عينات أ خذت قد اكنت اإ

 الطب عينات مجليع اكمةل حامية توفري وجيب. الاعتداء مرتكيب من منهأ   يدعى أ شخاص من

 .خيصها فامي العهدة لتسلسل اكمل توثيق ثباتواإ  الرشعي

 النفيس التقيمي س ياق -2

آخر اإىل ماكن من كثريا سيضفاوت أ مر ابطمئنان معينة أ س ئةل فضوجيه -239  مدى حسب أ

متامه ملزتما لسجن زائر طبيب مثال جيريه اذلي والفحص. فيه وال مان الكامتن ضامن  دقيقة 15 يف ابإ

 خاصة عيادة يف الرشعي الطب أ خصايئ جيريه اذلي الفحص نوالم  نفس عىل يسري أ ن ميكن ل

ذا ما تقدير حماوةل عند أ خرى قيااي وتنشأ  . ساعات عدة يدوم قد حنو عىل  ال عراض اكنت اإ

 حتت عيشه أ و حبسه أ ثناء خشص حفص فعند. تكيفية أ م مرضية تعد املشاهدة والسلوكية النفس ية
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. احلال مقضييات مع التكيف ابب يف ال عراض بعض تدخل قد جائر وضع ظل يف أ و كبري ديدهت

 مفهومان أ مران الاغرتاب، أ و ابلنفصال الشعور وقوة ابل نشطة، البادي الاهامتم قةل أ ن ذكل مثال

 املفرط ابلتيقظ املتسم السلوك فاإن وابملثل. الانفرادي احلبس يف املود  الشخص حاةل يف

ل. مقعية جممتعات يف يعيشون اذلين لل شخاص رضوراي يكون قد والاجضناب  اليت القيود أ ن اإ

 يف الواردة الإرشادات تطبيق حماوةل دون حتول أ ن ينبغي ل معينة أ حاكم املقابالت عىل تفرضها

 مراعاة برضورة املس تطا ، بقدر المتسك، الصعبة الظروف يف مباكن ال مهية ومن. ادلليل هذا

 .املعايري لهذه املعنية والسلطات احلكومات



 

                                      مديرية الشؤون اجلنائية والعفو                              268                  حباث السياسة اجلنائيةأمركز الدراسات و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للاجنة الوزراء  R (99) 3التوصية رقم 

 بالدول األعضاء مباجلس أوروبا
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Recommandation R(99)3 sur l’harmonisation des règles  

en matière d’autopsie médico-légale
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COMITÉ DES MINISTRES 

RECOMMANDATION N° R (99) 3 DU COMITÉ DES MINISTRES 

 AUX ÉTATS MEMBRES RELATIVE A L’HARMONISATION DES 

 RÈGLES EN MATIÈRE D’AUTOPSIE MÉDICO-LÉGALE
31

  

(adoptée par le Comité des Ministres le 2 février 1999, 
 lors de la 658e réunion des Délégués des Ministres) 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de 

l’Europe, 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union 

plus étroite entre ses membres; 

Tenant compte des principes énoncés dans la Convention de sauvegarde 

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et, en particulier, de 

l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, et du droit à la vie; 

Conscient du fait que des autopsies sont normalement pratiquées dans tous 

les Etats membres du Conseil de l’Europe afin de déterminer la cause et les 

circonstances du décès à des fins médico-légales ou pour d’autres raisons, ou 

pour établir l’identité de la personne décédée; 

Considérant l’importance que peut avoir l’indemnisation des victimes et 

des familles dans les procédures judiciaires civiles et pénales; 

Soulignant le fait qu’au cours de l’autopsie médico-légale les modalités 

d’investigation, de description des lésions, de documentation photographique et 

de prélèvement des échantillons doivent être conformes aux principes 

fondamentaux de l’art médical et de la science tout en prenant en considération 

les impératifs des procédures judiciaires en vigueur; 
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 Lors de l’adoption de cette recommandation, les Délégués du Danemark et des Pays-Bas, par 

application de l’article 10.2c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, 

ont réservé le droit de leurs Gouvernements de se conformer ou non au paragraphe 2 (Champ 

d’application de la recommandation) de la présente recommandation. 

Lors de l’adoption de cette recommandation, le Délégué de l’Allemagne, par application de 

l’article 10.2c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, a réservé le 

droit de son Gouvernement de se conformer ou non au paragraphe 2 f et h (Champ 

d’application de la recommandation) de la présente recommandation 
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Conscient du fait que la mobilité croissante de la population en Europe et 

dans le monde entier, ainsi que l’internationalisation croissante des procédures 

judiciaires, exige que soient adoptées des règles uniformes sur la manière dont 

les autopsies doivent être pratiquées, ainsi que sur la manière d’établir les 

rapports d’autopsie; 

Considérant l’Accord du Conseil de l’Europe sur le transfert des corps des 

personnes décédées (Série des traités européens n° 80) et tenant compte des 

difficultés souvent rencontrées par l’Etat receveur lorsqu’un corps est rapatrié 

d’un Etat membre à un autre; 

Conscient de l’importance de procédures idoines de l’autopsie, notamment 

pour faire la lumière sur les exécutions illégales et les meurtres commis par des 

régimes autoritaires; 

Soulignant la nécessité d’assurer l’indépendance et l’impartialité du 

médecin légiste, ainsi que celle de mettre à sa disposition les moyens nécessaires 

aux plans juridique et technique pour exercer ses fonctions de façon adéquate et 

promouvoir sa formation; 

Considérant l’importance des systèmes de contrôle de qualité au niveau 

national afin d’assurer une réalisation adéquate des autopsies médico-légales ; 

Soulignant la nécessité de renforcer la coopération internationale afin 

d’harmoniser progressivement les procédures d’autopsie médico-légale au 

niveau européen; 

Compte tenu de la Recommandation 1159 (1991) relative à l’harmonisation 

des règles en matière d’autopsie, adoptée lors de sa 43e session ordinaire par 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe; 

Compte tenu du Protocole type d’autopsie des Nations Unies, entériné en 

1991 par l’Assemblée générale des Nations Unies; 

Prenant en considération le Guide d’identification des victimes de 

catastrophes, adopté en 1997 par l’Assemblée générale de l’Organisation 

internationale de police criminelle (Interpol), 

1. Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

i. d’adopter dans leur droit interne les principes et les règles contenus dans 

la présente recommandation ; 

ii. de prendre ou de renforcer, selon le cas, toutes les mesures appropriées 

pour faire appliquer progressivement les principes et les règles contenus dans la 

présente recommandation; 

iii. de mettre en place un programme d’assurance qualité afin de garantir la 

mise en œuvre appropriée des principes et des règles contenus dans la présente 

recommandation; 

2. Invite les gouvernements des Etats membres à informer le Secrétaire 

Général du Conseil de l’Europe, à sa demande, des mesures prises pour donner 

suite aux principes et aux règles contenus dans la présente recommandation. 
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Principes et règles relatifs aux procédures 

d’autopsie médico-legale 

Champ d’application de la recommandation 

1. En cas de décès qui pourrait être dû à une cause non naturelle, l’autorité 

compétente, accompagnée d’un ou de plusieurs médecins légistes, devrait 

procéder, dans les cas appropriés, à l’examen des lieux et du cadavre, et décider 

si une autopsie s’avère nécessaire. 

2. Les autopsies devraient être réalisées dans tous les cas de mort non 

naturelle évidente ou suspectée, quel que soit le délai entre l’événement 

responsable de la mort et la mort elle-même, en particulier dans les cas suivants: 

a. homicide ou suspicion d’homicide; 

b. mort subite inattendue, y compris la mort subite du nourrisson; 

c. violation des droits de l’homme, telle que suspicion de torture ou de 

toute autre forme de mauvais traitement; 

d. suicide ou suspicion de suicide; 

e. suspicion de faute médicale; 

f. accident de transport, de travail ou domestique; 

g. maladie professionnelle; 

h. catastrophe naturelle ou technologique; 

i. décès en détention ou associé à des actions de police ou militaires; 

j. corps non identifié ou restes squelettiques. 

3. Le médecin légiste doit exercer ses fonctions en toute indépendance et 

impartialité. Il ne devrait être soumis à aucune sorte de pression et il devrait 

exercer son mandat objectivement, notamment dans la présentation complète de 

ses résultats et conclusions. 

Principe I – Examen des lieux 

a. Principes généraux 

1. En cas de décès non naturel, manifeste ou suspecté, le médecin ayant 

constaté le décès devrait rendre compte à l’autorité compétente, à laquelle il 

appartiendra de décider s’il convient de procéder à un examen par un médecin 

légiste ou par un médecin familier des techniques d’examen médico-légal. 

2. Particulièrement en cas d’homicide ou de décès suspect, le médecin 

légiste devrait être informé sans délai et, le cas échéant, se rendre 

immédiatement sur les lieux, et y avoir immédiatement accès. A cet égard, une 

structure de coordination adéquate entre toutes les personnes concernées, 

notamment entre les organes de justice, le médecin légiste et la police devrait 

être mise en place. 

b. Examen du corps 

1. Rôle de la police 

Les tâches suivantes devraient, entre autres, être réalisées par les officiers 

de police: 

a. relever l’identité de toutes les personnes présentes sur les lieux; 

b. photographier le corps en l’état; 
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c. s’assurer que tous les indices sont notés, et que les pièces à conviction, 

telles que les armes et les projectiles, sont saisies pour un examen plus 

approfondi; 

d. en accord avec le médecin légiste, obtenir des informations permettant 

l’identification du corps ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’elles 

sont disponibles, auprès des témoins présents sur les lieux ainsi qu’auprès des 

personnes ayant vu pour la dernière fois la victime encore en vie; 

e. protéger les mains et la tête du cadavre avec des sachets en papier sous le 

contrôle du médecin légiste; 

f. préserver l’intégrité des lieux et des environs. 

2. Rôle du médecin légiste 

Le médecin légiste devrait sans délai: 

a. être informé de toutes les circonstances relatives à la mort; 

b. s’assurer que les photographies du corps sont prises de façon appropriée; 

c. noter la position du corps et sa compatibilité avec l’état des vêtements, le 

degré de la rigidité et de la lividité cadavériques, ainsi que l’état de 

décomposition post mortem; 

d. examiner et noter la localisation et la forme de toute trace de sang sur le 

corps et sur les lieux, ainsi que tout autre indice biologique; 

e. procéder à un examen préliminaire du corps; 

f. noter la température ambiante, la température rectale profonde du corps, 

et estimer l’heure du décès en relevant le degré, la localisation et l’état de 

réversibilité de la rigidité et de la lividité cadavériques, ainsi que toute autre 

constatation, sauf lorsque le corps est en état de décomposition ou de squelette; 

g. s’assurer que le corps est transporté et conservé en l’état dans un lieu 

réfrigéré sûr. 

Principe II – Médecins chargés de l’autopsie 

Les autopsies médico-légales devraient être pratiquées, dans la mesure du 

possible, par deux médecins, dont l’un au moins devrait être médecin légiste. 

Principe III – Identification 

Une identification exacte devrait être faite, conformément au Guide de 

l’identification des victimes de catastrophes, adopté par l’Assemblée générale 

d’Interpol en 1997 et d’après les critères suivants: identification visuelle, effets 

personnels, caractéristiques physiques, examen dentaire, empreintes digitales, 

examen anthropologique et identification génétique. 

1. Identification visuelle 

L’identification visuelle d’un corps devrait être effectuée par des proches 

ou par des personnes ayant connu et vu le défunt récemment. 

2. Effets personnels 

La description des vêtements, des bijoux et du contenu des poches devrait 

être enregistrée. Elle peut aider à une identification correcte. 

3. Caractéristiques physiques 
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Les caractéristiques physiques devraient être obtenues à partir d’examens 

externe et interne. 

4. Examen dentaire 

Dans les cas appropriés, un examen des dents et des maxillaires devrait être 

effectué par un odontologiste ayant une expérience en médecine légale. 

5. Examen anthropologique 

Lorsque les restes humains sont à l’état de squelette ou dans un état avancé 

de décomposition, un examen anthropologique devrait être effectué si 

nécessaire. 

6. Empreintes digitales 

Le cas échéant, les empreintes digitales devraient être relevées par des 

officiers de police. 

Il devrait y avoir une collaboration étroite entre tous les experts impliqués. 

7. Identification génétique 

Lorsqu’une identification génétique apparaît appropriée, celle-là devrait 

être effectuée par un expert en génétique médico-légale. 

Il est opportun de prélever des échantillons biologiques sur le corps du 

défunt, afin de permettre l’identification génétique. Des mesures devraient être 

prises afin d’éviter toute contamination et pour garantir une conservation 

appropriée de ces échantillons biologiques. 

 Principe IV – Considérations générales 

1. Les autopsies médico-légales et toutes autres mesures liées à celles-là, 

doivent être réalisées conformément aux principes de l’éthique médicale et en 

respectant la dignité de la personne décédée. 

2. Lorsque cela est approprié, les proches devraient avoir la possibilité de 

voir le corps. 

3. Avant de commencer l’autopsie, il convient d’appliquer les règles 

minimales suivantes: 

a. noter la date, l’heure et le lieu de l’autopsie; 

b. noter le(s) nom(s) du (des) médecin(s) légiste(s), assistant(s) et autres 

personnes présentes lors de l’autopsie, en indiquant leur qualité et le rôle de 

chacun dans l’autopsie; 

c. le cas échéant, prendre des photographies en couleur ou tourner une 

vidéo de toutes les constatations pertinentes faites sur le corps habillé et 

déshabillé; 

d. déshabiller le corps, examiner et répertorier les vêtements et les bijoux, 

vérifier la concordance entre les blessures observées sur le corps et l’état des 

vêtements; 

e. le cas échéant, procéder à des radiographies, notamment en cas de 

suspicion de sévices sur des enfants et afin de découvrir et de localiser des objets 

étrangers. 
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4. Avant le début de l’autopsie, tous les orifices devraient, le cas échéant, 

faire l’objet d’un écouvillonnage approprié afin de conserver et d’identifier les 

traces d’éléments biologiques. 

5. Si la victime a été hospitalisée avant son décès, il conviendrait d’obtenir 

les échantillons biologiques prélevés à l’admission, les radiographies et tout 

autre élément figurant dans le dossier médical constitué par l’établissement. 

Principe V – Procédures de l’autopsie 

I. Examen externe 

1. L’examen des vêtements constitue une partie essentielle de l’examen 

externe, et tous les indices trouvés doivent être clairement décrits. Cela est 

particulièrement important dans les cas où les vêtements sont endommagés ou 

souillés : chaque partie endommagée récemment doit être décrite complètement, 

et pour tous les indices importants une concordance avec les blessures 

corporelles devrait être recherchée. Toute discordance concernant ces indices 

doit être décrite. 

2. La description du cadavre effectuée au cours d’un examen externe doit 

mentionner: 

a. l’âge, le sexe, la corpulence, la taille, le groupe ethnique, le poids, l’état 

nutritionnel, la couleur de la peau et les signes particuliers (tels que cicatrices, 

tatouages, amputations); 

b. les modifications cadavériques, comprenant celles relatives à la rigidité 

et aux hypostases post mortem – leur répartition, leur intensité, leur couleur et 

leur réversibilité – et celles relatives à la putréfaction et aux modifications 

entraînées par les conditions environnementales; 

c. les découvertes faites au cours du premier examen externe et la 

description qui, le cas échéant, doit inclure les taches ou autres traces visibles 

sur la surface du cadavre, ainsi qu’un nouvel examen du corps après enlèvement 

et nettoyage; 

d. l’inspection du revêtement cutané des surfaces postérieures du corps; 

e. la description et l’examen minutieux de la tête et des orifices de la face 

doivent comprendre: la couleur, la longueur, la densité et la distribution de la 

chevelure (et des poils de la barbe) ; le squelette nasal ; les muqueuses buccales, 

la dentition et la langue ; les oreilles, y compris les régions rétro-auriculaires et 

les conduits auditifs externes ; les yeux ; la couleur de l’iris et des sclérotiques, 

la forme et l’apparence des pupilles, les sclérotiques et la conjonctive ; la peau 

(pour la recherche d’éventuelles pétéchies à décrire) ; la présence d’écoulements 

au niveau des différents orifices de la face, avec leur couleur et leur odeur ; 

f. cou: recherche d’une mobilité anormale et contrôle de la présence ou de 

l’absence d’abrasions ou de toutes traces et contusions (y compris sous forme de 

pétéchies) sur toute la circonférence cervicale; 

g. thorax: aspect et stabilité; seins: aspect, mamelons, pigmentation; 

h. abdomen : distensions externes, pigmentations, cicatrices, malformations 

et contusions; 
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i. anus et organes génitaux; 

j. au niveau des membres: aspect et mobilité anormale, malformations ; 

traces d’injection et cicatrices; surfaces palmaires; ongles des doigts et des 

orteils ; 

k. indices matériels sous les ongles. 

3. Toutes les blessures, y compris les abrasions, contusions, lacérations et 

toutes autres marques doivent être décrites avec leur forme, leur taille exacte, 

l’orientation, leurs bords et leur situation par rapport aux repères anatomiques. 

Des photographies devraient être prises. Les traces de morsures feront l’objet 

d’un écouvillonnage et, le cas échéant, d’un moulage. 

4. Les signes de réaction vitale autour des plaies, la présence de particules 

étrangères à l’intérieur et sur le pourtour des blessures doivent également être 

décrits, de même que les réactions secondaires telles que décoloration, 

cicatrisation ou infection. 

5. L’appréciation des contusions cutanées ou sous-cutanées peut nécessiter 

une incision locale de la peau. 

6. Le cas échéant, des prélèvements au niveau des blessures sont 

nécessaires pour un examen complémentaire, par exemple d’histologie ou 

d’histochimie. 

7. Toutes traces récentes ou anciennes d’intervention médicale, chirurgicale 

ou de réanimation doivent être décrites. Les dispositifs médicaux ne doivent pas 

être retirés du corps du défunt avant l’intervention du médecin légiste. 

8. A ce stade, il y a lieu de déterminer la stratégie à suivre en matière 

d’investigation et la nécessité ou non de recourir à des examens radiologiques et 

à tout autre procédé d’imagerie médicale. 

II. Examen interne 

A. Généralités 

1. Tout artefact produit par la dissection ou les procédures de prélèvement 

doit être répertorié. 

2. Les trois cavités du cadavre – la boîte crânienne, le thorax et l’abdomen 

– doivent être ouvertes plan par plan. Le cas échéant, le canal rachidien et les 

cavités articulaires devraient être examinés. 

3. L’examen et la description des cavités doivent comporter : un examen de 

la présence de gaz (pneumothorax), la mesure du volume des liquides ou du 

sang ; l’aspect de la face interne des parois, l’absence d’anomalie au niveau des 

limites et des structures anatomiques; l’aspect externe des organes et leur 

localisation ; les adhérences et obstructions intracavitaires, ainsi que les lésions 

et hémorragies. 

4. L’exploration et la dissection des tissus mous et des muscles de la région 

cervicale font partie intégrante de toute autopsie médico-légale (voir le 

paragraphe concernant les techniques particulières). 

5. Tous les organes doivent être examinés et découpés conformément aux 

règles de la pratique anatomo-pathologique. Cela doit toujours inclure 
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l’ouverture de tous les vaisseaux importants, par exemple les artères et les sinus 

crâniens, les carotides, les artères coronaires, les artères et les veines 

pulmonaires, l’aorte et les vaisseaux abdominaux, les artères fémorales et les 

veines des membres inférieurs. D’autres conduits doivent être disséqués, par 

exemple les voies aériennes supérieures et périphériques, les voies biliaires, les 

uretères. Tous les organes creux doivent être ouverts, et leur contenu décrit en 

fonction de la couleur, de la viscosité et du volume (le cas échéant, les 

échantillons doivent être conservés). Tous les organes doivent être découpés, et 

l’aspect de la tranche de section précisé. Si des lésions sont constatées, la 

technique de dissection pourra s’écarter de la procédure habituelle ; la technique 

utilisée devrait être décrite et documentée de façon appropriée. 

6. Toutes les lésions et blessures internes doivent être minutieusement 

décrites selon leur dimension et leur localisation. Le trajet des plaies doit être 

décrit afin d’établir leur direction en relation avec l’anatomie de l’organe. 

7. Le poids des organes majeurs doit être noté. 

B. Examen détaillé 

1. Tête 

a. Avant l’ouverture de la boîte crânienne, le périoste doit être détaché afin 

de mettre en évidence ou d’exclure toute fracture. 

b. L’examen de la tête doit impliquer l’inspection et la description du cuir 

chevelu, des surfaces externe et interne de la boite crânienne et des muscles 

temporaux. 

c. L’épaisseur et l’aspect des os et des sutures du crâne, l’aspect des 

méninges, du liquide céphalo-rachidien (LCR), les parois et le contenu des 

artères cérébrales et des sinus doivent être décrits. La description des os doit 

aussi comporter la vérification de leur intégrité, y compris au niveau de la 

charnière cervico-occipitale et des deux premières vertèbres cervicales. 

d. En cas de blessure à la tête, suspectée ou manifeste, (notamment si des 

examens détaillés sont nécessaires ou en cas de suicide ou de putréfaction), il 

conviendra de fixer le cerveau dans sa totalité avant de procéder à sa dissection. 

e. Les oreilles moyennes doivent toujours être ouvertes ; les sinus nasaux 

doivent l’être également lorsque cela est indiqué. 

f. Les tissus mous et le squelette de la face ne sont disséqués qu’en cas de 

nécessité, selon une technique préservant autant que possible l’aspect esthétique. 

2. Thorax et cou 

L’ouverture du thorax doit être effectuée selon une technique permettant la 

mise en évidence d’un pneumothorax, ainsi que l’examen de toutes les parois 

thoraciques, y compris celles des régions postérolatérales. La dissection in situ 

du cou doit permettre de visualiser les détails de son anatomie. 

3. Abdomen 

L’ouverture de l’abdomen doit permettre de procéder à un examen précis 

de tous les plans de tissus, y compris ceux des régions postérolatérales. La 

dissection in situ est nécessaire dans certains cas, notamment pour l’évacuation 
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des liquides d’épanchement, ou encore pour reconstituer les trajets des plaies. La 

dissection des organes devrait assurer, si possible, la continuité anatomique des 

viscères. L’ensemble de l’intestin doit être disséqué et son contenu décrit. 

4. Squelette 

a. L’examen de la cage thoracique, de la colonne vertébrale et du bassin 

doit faire partie intégrante de l’autopsie médico-légale. 

b. Les décès d’origine traumatique nécessitent, le cas échéant, une 

dissection minutieuse des membres, autant que possible complétée par un 

examen aux rayons X. 

5. Techniques particulières 

a. S’il y a le moindre doute au sujet d’un traumatisme cervical, l’encéphale 

et les viscères thoraciques doivent être extraits avant la dissection détaillée du 

cou afin de permettre des investigations sur un champ non souillé de sang. 

b. En cas de suspicion d’embolie gazeuse, une radiographie du thorax doit 

être pratiquée avant l’autopsie. Dans ce cas, la première étape de l’autopsie doit 

comporter l’ouverture partielle et prudente du thorax et la dislocation des trois 

quarts inférieurs du sternum, suivie de l’ouverture du cœur sous l’eau, 

permettant ainsi la mesure et le prélèvement de l’air ou du gaz pouvant s’en 

échapper. 

c. Dans le but de mettre en évidence certains types de blessures, la 

technique normale et habituelle d’autopsie peut être modifiée, à condition que 

cette technique soit spécifiquement décrite dans le rapport d’autopsie. 

d. Dans les cas de décès d’origine traumatique, la dissection doit comporter 

la mise à nu des tissus mous et de la musculature de la partie postérieure du 

corps. La même procédure doit être appliquée au niveau des quatre membres 

(technique dite de « l’écorchage »). 

e. En cas d’agression sexuelle évidente ou suspectée, les organes génitaux 

internes doivent être extraits « en bloc » en même temps que les organes 

génitaux externes, le rectum et l’anus, pour être ensuite disséqués. Cette 

dissection sera précédée de prélèvements par écouvillonnage au niveau des 

différents orifices et cavités. 

6. Prélèvements 

La procédure de prélèvement varie d’un cas à l’autre. Il convient cependant 

d’appliquer les règles minimales suivantes: 

a. dans toute autopsie, l’échantillonnage de base en matière de prélèvement 

doit comprendre un échantillon des principaux organes pour des examens 

histologiques et un échantillon de sang (afin par exemple de rechercher le taux 

d’alcool, de réaliser les analyses toxicologiques ou de procéder à l’identification 

génétique), d’urine et du contenu gastrique. Tous les échantillons de sang 

doivent être constitués de sang périphérique et non thoracique ou cardiaque ; 

b. si la cause de la mort ne peut être établie avec certitude, les prélèvements 

doivent comprendre des échantillons et liquides biologiques additionnels pour 

les analyses métaboliques et toxicologiques. Cela doit inclure le sang, l’humeur 
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vitrée, le liquide céphalo-rachidien, la bile, des échantillons de cheveux et tout 

autre prélèvement tissulaire justifié; 

c. si la mort est d’origine violente, il y aura lieu de réaliser des 

prélèvements au niveau des blessures, par exemple, afin d’en déterminer l’âge 

ainsi que l’existence de matériel étranger dans celles-ci; 

d. s’il paraît souhaitable de procéder à une reconstruction corporelle, le 

prélèvement de structures osseuses peut être nécessaire; 

e. si l’identification constitue l’objectif principal, l’extraction des 

maxillaires et d’autres os peut être nécessaire; 

f. en cas de suspicion ou de diagnostic de strangulation ou de toute forme 

de violence au niveau de la région cervicale, il importe de préserver pour 

examen histologique, la totalité des structures du cou, y compris les plans 

musculaires et les axes vasculo-nerveux. L’os hyoïde et les cartilages du larynx 

doivent faire l’objet d’une dissection particulièrement soignée; 

g. les prélèvements biologiques de l’autopsie doivent être placés dans des 

bocaux bien fermés, dans de bonnes conditions de conservation, mis sous 

scellés, et transportés au laboratoire dans des conditions de parfaite sécurité ; 

h. certains échantillons et fluides doivent être prélevés de manière 

spécifique et analysés sans délai. 

7. Restitution du corps 

Après avoir effectué une autopsie médico-légale, les médecins-légistes 

devraient s’assurer de la restitution du corps dans des conditions compatibles 

avec le respect de la dignité. 

  

Principe VI – Rapport d’autopsie 

1. Le rapport d’autopsie est aussi important que l’autopsie elle-même 

puisque cette dernière a peu de valeur si les découvertes et l’avis du médecin 

légiste ne sont pas communiqués dans un document clair, précis et permanent. 

Le rapport d’autopsie devrait être partie intégrante de la procédure et devrait être 

rédigé avec le plus grand soin. 

2. Le rapport devrait être en conséquence: 

a. complet, détaillé, compréhensible et objectif; 

b. clair et compréhensible non seulement pour d’autres médecins, mais 

aussi pour des lecteurs qui n’ont pas de formation médicale; 

c. rédigé selon un déroulement logique, systématique et établi de sorte que 

l’on puisse se référer aisément aux différentes parties du rapport; 

d. présenté sous une forme lisible et permanente, avec des copies papier 

même s’il y a une mise en mémoire électronique; 

e. écrit dans un style "d’essai" discursif. 

3. La teneur du rapport d’autopsie devrait comprendre au minimum: 

a. une préface juridique pour répondre aux conditions stipulées par la loi, si 

nécessaire; 
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b. la référence du dossier, le code de récupération sur ordinateur et le code 

« Classification Internationale des maladies» (CIM); 

c. des informations personnelles complètes sur la personne décédée (nom, 

âge, sexe, adresse et profession), à moins qu’elle n’ait pu être identifiée; 

d. la date, l’heure et le lieu du décès, dès lors qu’ils sont connus; 

e. la date, le lieu et l’heure de l’autopsie ; 

f. le nom, la qualification et le statut du ou des médecin(s) légiste(s); 

g. les personnes présentes à l’autopsie et leur fonction; 

h. la dénomination de l’autorité ayant ordonné l’autopsie; 

i. la ou les personnes qui ont identifié le corps auprès du médecin légiste; 

j. le nom et l’adresse du médecin traitant de la personne décédée; 

k. un synopsis du déroulement et des circonstances du décès, tels qu’ils ont 

été indiqués au médecin légiste par la police, les magistrats, la famille ou 

d’autres personnes, ainsi que les informations trouvées dans le dossier, si elles 

sont disponibles; 

l. la description des lieux du décès, si le médecin légiste s’est rendu sur ces 

lieux, une référence devrait être faite aux dispositions contenues dans le principe 

I énoncé ci-dessus; 

m. l’examen externe, une référence devrait être faite aux dispositions 

contenues dans le principe V énoncé ci-dessus; 

n. l’examen interne, par système anatomique, accompagné d’un 

commentaire sur chaque organe ; il faudrait se référer au principe V ci-dessus; 

o. une liste de tous les échantillons conservés aux fins toxicologique, 

d’identification génétique, d’histologie et de microbiologie ainsi qu’à d’autres 

fins devrait être incluse. Tous ces éléments devraient être identifiés et contrôlés 

par le médecin légiste selon le système juridique de l’Etat concerné, afin de 

préserver les indices; 

p. il y a lieu d’inclure le résultat des examens annexes (radiologie, 

odontologie, entomologie et anthropologie par exemple) lorsque ces résultats 

sont disponibles. 

q. l’une des parties les plus importantes du rapport d’autopsie concerne 

l’évaluation de la signification de l’ensemble des constatations effectuées par le 

médecin légiste. A l’issue de l’autopsie, cette évaluation revêt généralement un 

caractère provisoire dans la mesure où les constatations ultérieures et les 

informations recueillies par la suite au sujet d’autres circonstances de la mort 

peuvent susciter des révisions et des modifications. Les médecins légistes 

doivent interpréter l’ensemble de leurs constatations de manière à pouvoir 

fournir le plus d’informations et d’avis possible. De plus, ils doivent les 

interpréter de manière que les questions n’ayant pas été soulevées par l’autorité 

compétente puissent être abordées, le cas échéant; 

r. sur la base de l’interprétation finale, la cause du décès devrait être 

indiquée (selon le système de la Classification internationale des maladies). 

Lorsque plusieurs causes de décès existent, et que les faits ne permettent pas de 
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trancher, le médecin légiste devrait décrire ces causes et, si possible, les classer 

par ordre de probabilité. Si cela n’était pas possible, il y aurait lieu de certifier 

que la cause du décès «n’a pas été établie»; 

s. enfin, le rapport devrait être relu et vérifié, puis daté et signé par le ou les 

médecin(s) légiste(s). 

4. Le laps de temps entre la date de l’autopsie et la date du rapport 

provisoire ne devrait pas dépasser un jour ou deux. Le délai entre la date de 

l’autopsie et la date du rapport final devrait être aussi bref que possible. 

  

Annexe à la Recommandation n° R (99) 3 

Procédures particulières (quelques exemples) 

  

1. Strangulation (par pendaison, strangulation manuelle ou au lien) 

Les constatations sur les lieux de découverte du corps sont extrêmement 

importantes: présence d’une chaise ou de toute autre plate-forme; mode de 

serrage du dispositif de strangulation; technique de confection du lien et du 

nœud ; prélèvement au moyen de ruban adhésif sur les mains et sur des objets 

pour mettre en évidence des traces: 

- signes de strangulation: profondeur, largeur du sillon, sillons 

intermédiaires, direction, point de suspension, phlyctènes, stigmates unguéaux, 

zones d’hyperhémie, présence de doubles marques de strangulation ; autres 

lésions spécifiques cervicales : excoriations parcheminées dues au frottement du 

lien, marques dues à la structure ou aux motifs du lien (tissu), distribution des 

ecchymoses, pétéchies et excoriations de la peau; 

- présence d’écoulements sanguins au niveau des narines et de la bouche, 

inégalité du diamètre des pupilles, localisation des hypostases, présence et 

localisation de congestions; 

- blessures en rapport avec des phénomènes convulsifs, lésions de défense, 

plaies dues à une immobilisation forcée. 

La dissection des tissus mous, de la musculature et des organes du cou, sur 

un champ non souillé de sang, est essentielle. 

2. Noyade / Immersion 

Il convient de noter soigneusement les constatations suivantes: présence de 

mousse au niveau de l’orifice buccal ; peau ansérine; traces de macération, de 

boue et d’algues ainsi que de lésions provoquées par la faune aquatique ou par 

l’environnement (rocher et bateau, par exemple); détachement des ongles et 

décollement du revêtement cutané; localisation des lividités cadavériques. 

Au plan technique, il convient de procéder à un prélèvement du contenu 

gastrique, de décrire précisément l’état des poumons (poids, taille, degré 

d’emphysème), et d’effectuer les prélèvements, échantillons pulmonaires, 

hépatiques et autres, nécessaires pour la mise en évidence de diatomées et 

d’autres contaminants. 
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Le cas échéant, il convient de prélever un échantillon du milieu liquide (par 

exemple : rivière, eau du bain). 

3. Meurtres à motivation sexuelle 

L’inspection des lieux du crime est particulièrement importante, 

notamment pour comprendre l’origine des blessures constatées. Toutes les 

blessures doivent être photographiées avec une échelle de référence. Si 

nécessaire, le revêtement cutané du cadavre doit être étudié sous lumière 

ultraviolette puis faire l’objet de tamponnements. Il faut s’attacher tout 

particulièrement à rechercher du matériel biologique étranger, tel que poils 

pubiens et sécrétions présentes sur la surface du corps, provenant par exemple 

de morsures. Ces matériaux doivent être préservés soigneusement aux fins de 

recherche d’ADN et protégés de toute contamination. Il est fortement 

recommandé de procéder au prélèvement « en bloc » des organes génitaux avant 

la dissection. Il est également nécessaire de procéder à un curage soigneux des 

ongles, ainsi qu’à une recherche de cheveux, l’ensemble de ces prélèvements 

étant conservé. 

4. Décès d’enfants victimes de sévices et de privations 

Avant la dissection, l’état général et l’état nutritionnel doivent être évalués, 

avec entre autre la description des cicatrices, des plaies ou lésions diverses, 

accompagnée d’un examen radiographique pour la recherche de fractures 

osseuses. 

Il convient au cours de l’autopsie d’envisager des prélèvements aussi variés 

que ceux de toutes les blessures, des aires ganglionnaires en cas de malnutrition, 

des organes endocriniens, de tout tissu intervenant dans le processus de défense 

immunitaire et des échantillons de différentes régions de l’intestin. 

5. Infanticide / mort-né 

Des techniques particulières d’autopsie sont nécessaires pour mettre en 

évidence la faux du cerveau et la tente du cervelet; décrire la localisation de la 

bosse sérosanguine; prélever « en bloc » toutes les zones de fracture ; rechercher 

tous les points d’ossification et en mesurer la taille. Il convient d’accorder une 

attention particulière aux organes thoraciques: degré d’aération des poumons, 

docimasie pulmonaire globale et fragmentaire dont les limites doivent être 

appréciées. Toutes les malformations doivent être décrites. Au niveau des 

organes abdominaux la présence de gaz dans l’intestin doit être recherchée. Le 

cordon ombilical et le placenta doivent être soumis à un examen morphologique 

et histologique. 

6. Mort subite 

Les cas de mort subite peuvent se subdiviser en trois catégories, en fonction 

des résultats de l’examen macroscopique: 

a. les constatations macroscopiques expliquent à l’évidence la raison de la 

mort subite (par exemple, hémopéricarde, rupture de l’aorte). Les cas relevant de 

cette catégorie peuvent être considérés comme résolus; 
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b. les constatations qui pourraient expliquer le décès mais qui permettent 

d’autres explications. Les cas appartenant à cette catégorie nécessitent d’exclure 

une autre cause telle qu’un empoisonnement; par ailleurs, des investigations 

histologiques sont nécessaires pour apporter la preuve éventuelle du caractère 

récent ou chronique des lésions susceptibles d’être à l’origine du décès; 

c. les constatations macroscopiques sont soit négatives soit insuffisantes; en 

tout état de cause, ne peuvent expliquer l’origine du décès. Les cas appartenant à 

cette catégorie justifient habituellement le recours à des examens 

complémentaires plus élaborés. C’est le cas notamment de la mort subite du 

nourrisson. Dans ce cas, il est essentiel de se référer à un protocole 

d’investigation plus complet et systématique. 

7. Décès par projectiles d’armes à feu 

Il devrait être procédé: 

- à un rapport détaillé sur les lieux et les circonstances de l’incident, l’arme 

utilisée, le type de projectile, l’emplacement des dommages 

« environnementaux», les douilles, la position relative des personnes 

impliquées; 

- à un examen approfondi des vêtements, à la description des dommages 

pertinents et à leur prélèvement soigneux; 

- à des investigations approfondies et parfaitement documentées sur toute 

tache de sang (éclaboussure) sur la surface du corps (y compris au niveau des 

vêtements et des mains) ; 

- à une description précise des plaies correspondant aux orifices d’entrée et 

de sortie des projectiles, en mentionnant leur localisation par rapport aux repères 

anatomiques, leur distance par rapport à la plante des pieds et la trajectoire à 

l’intérieur du corps; 

- à une description de toutes marques de pression de la bouche du canon sur 

le revêtement cutané; 

- à des prélèvements du revêtement cutané non lavé situé au pourtour des 

orifices d’entrée et de sortie des projectiles; 

- à un examen radiographique avant et/ou pendant l’autopsie (si 

nécessaire); 

- à la détermination des trajets et trajectoires des projectiles; 

- à une conclusion concernant l’orientation du ou des tirs, quant à l’ordre de 

succession des coups de feu, quant à ceux survenus du vivant ou non de la 

victime et quant aux positions de cette dernière durant les faits. 

8. Décès causé par un engin explosif 

a. De même qu’elle tend à établir la cause du décès, l’autopsie est 

essentielle pour la reconstruction de la nature de l’explosion, pour 

l’identification du type et de l’origine de l’engin explosif, surtout en cas de 

sabotage d’avion ou de tout autre acte de terrorisme. 
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b. Le corps doit être complètement radiographié afin de détecter et de 

localiser des objets métalliques, tels que des composants de détonateur qui 

peuvent conduire à l’identification de l’engin explosif. 

c. La disposition des blessures peut indiquer que la personne décédée était 

l’auteur de l’explosion ; des blessures importantes dans la région basse de 

l’abdomen peuvent par exemple indiquer que l’auteur portait l’engin sur ses 

genoux, lors de l’explosion prématurée. 

d. Lors de l’autopsie, tout objet étranger présent dans les tissus, identifié 

lors d’examens radiologiques, doit être soigneusement conservé aux fins d’un 

examen médico-légal. 

e. Des échantillons de tissu, de vêtement, etc., doivent être conservés aux 

fins d’analyses chimiques afin d’identifier le type d’explosif. 

9. Décès par instrument tranchant et/ou contondant 

Il devrait être procédé: 

- à l’examen des armes ou des objets susceptibles d’être en cause (il 

faudrait notamment relever leurs dimensions); 

- à l’examen approfondi des vêtements (à la recherche de déchirures et de 

taches); 

- à la dissection soigneuse et à la description de toutes les plaies (plan par 

plan), de leur taille, de leur trajet intra-corporel, avec recherche de toutes traces 

liées à l’arme utilisée et avec contrôle du caractère vital des lésions. 

10. Décès par le feu 

Il devrait être procédé: 

- à l’état des vêtements ou de ce qu’il en reste, degré et caractéristiques des 

lésions de brûlures du revêtement cutané et des muqueuses; 

- à la recherche des lésions dues à la chaleur et caractéristiques; 

- à la mise en évidence ou à l’exclusion de la présence d’agents 

inflammables; 

- à la recherche de réactions vitales: monoxyde de carbone, HCN, 

inhalation de particules de suie, lésions cutanées. 

11. Intoxications (généralités) 

11.1 Lorsque les constatations anatomiques ne révèlent pas la cause du 

décès et/ou s’il y a suspicion d’empoisonnement, il conviendrait d’effectuer des 

prélèvements systématiques de sang périphérique, d’urine, du contenu de 

l’estomac, de bile, de foie et de rein. 

11.2 En cas de suspicion d’intoxication, les prélèvements devraient être 

regroupés comme suit: 

- les médicaments hypnotiques, sédatifs, et plus généralement 

psychotropes, les médicaments à visée cardio-vasculaire et analgésique, ainsi 

que les pesticides, au niveau des prélèvements précédemment mentionnés 

(11.1); 
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- les stupéfiants, au niveau des prélèvements précédemment mentionnés 

(11.1), sans oublier ceux du liquide cérébro-spinal, du tissu cérébral, des points 

d’injection et des cheveux, ou, à défaut, de poils; 

- des substances volatiles liposolubles telles que les agents inflammables et 

les solvants, au niveau des prélèvements précédemment mentionnés (11.1), en y 

ajoutant un prélèvement de sang effectué au niveau du ventricule gauche, un 

prélèvement de tissu cérébral, de graisse sous-cutanée, du tissu pulmonaire et un 

fragment de vêtement; 

- une intoxication alimentaire, grâce aux prélèvements précédemment 

mentionnés (11.1) en y ajoutant le contenu intestinal prélevé si possible en trois 

endroits différents; 

- en cas de suspicion d’intoxication chronique (métaux lourds, stupéfiants, 

pesticides, etc.), au niveau des prélèvements précédemment mentionnés (11.1) 

en y ajoutant une mèche de cheveux, un fragment osseux, un prélèvement de 

tissu adipeux, et le contenu intestinal. 

12. Cadavres putréfiés 

La présence d’un état de putréfaction n’empêche pas la nécessité d’une 

autopsie complète. 

Les investigations radiologiques permettront d’exclure ou de mettre en 

évidence des fractures osseuses, la présence de corps étrangers tels que des 

projectiles d’armes à feu ou des prothèses. 

Les études toxicologiques (notamment la détermination de l’alcoolémie) 

devraient être effectuées, mais interprétées avec la plus grande précaution. 
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 ع والتقصي الفعالني لعمليات مبادئ املن

 خارج نطاق القانون واإلعدام  اإلعدام

التعسفي واإلعدام دون حماكمة
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 مبادئ املنع والتقيص الفعالني لعمليات الإعدام

خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون حمامكة
32

 

 اعمتدها اجمللس الاقضصادي والاجامتعي 

آاير/مايو  24يف املؤرخ  65/1989يف قراره   1989أ

 كام اعمتدت ونرشت عيل املل  مبوجب قرار امجلعية العامة

 1989اكنون ال ول/ديسمرب  15املؤرخ  44/163لل مم املتحدة 

 الوقائية الإجراءات

 والإعدام القانون نطاق خارج الإعدام معليات مجيع القانون، مبوجب احلكومات، حتظر. 1

 يعاقب اجلنائية، قوانيهنا مبوجب جرامئ العمليات هذه اعتبار وتكفل ،حمامكة دون والإعدام التعسفي

 حاةل ذكل يف مبا الاس تثنائية، ابحلالت التذر  جيوز ول. خطورهتا تراعي مناس بة بعقوابت علهيا

 ،ىأ خر  عامة طوارئ حاةل أ ي أ و ادلاخيل الس يايس الاس تقرار عدم أ و ابحلرب، الهتديد أ و احلرب

 يف حىت الظروف، اكنت أ اي هذه الإعدام معليات تنفيذ جيوز ول. هذه لإعداما معليات لتربير

 ادلاخيل، املسلح الزنا  حالت احلرص، سبيل عيل ل املثال سبيل عيل تيم، اليت الظروف

 خشص أ ي أ و معويم موظف جانب من للقانون خمالفة أ و مفرطة بصورة القوة اس تخدام وحالت

 منه، مضنية أ و رصحية مبوافقة أ و بتحريض يعمل خشص جانب من أ و الرمسية، بصفضه يترصف أآخر

 تصدرها اليت املراس مي من مفعوهل يف أ قوي احلظر هذا ويكون. الاحضجاز أ ثناء الوفاة وحالت

 .احلكومية السلطة

 حمامكة، دون والإعدام التعسفي والإعدام القانون نطاق خارج الإعدام معليات ملنع توخيا. 2

 املسؤولني املوظفني مجيع عىل واحض، قيادي تسلسل ذات دقيقة، رقابة بفرض ماتاحلكو  تتكفل

 قانوان هلم اخملول املوظفني وعىل وجسهنم، وحبسهم واحضجازمه وتوقيفهم ال شخاص عىل القبض عن

 .النارية وال سلحة القوة اس تعامل

                                                           
32

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b054.html. 
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 ل شخاص ترخص أ وامر اإصدار العامة السلطات وعىل الرؤساء عىل احلكومات حتظر. 3

آخرين  دون الإعدام أ و التعسفي الإعدام أ و القانون نطاق خارج الإعدام أ نوا  من نو  أ ي بتنفيذ أ

. ال وامر لهذه الامضثال عن الامضنا  وواجب حق اكن خشص ول ي. ذكل عىل حترضهم أ و حمامكة

نفاذ امللكفني املوظفني تدريب يف أ عاله الواردة ال حاكم عيل ويشدد  .القوانني ابإ

فراد فعاةل حامية الوسائل، من وغريها القيائية ابلوسائل تكفل،. 4  املهددين واجملموعات لل 

 يتلقون من ومضهنم حمامكة، دون الإعدام أ و التعسفي الإعدام أ و القانون نطاق خارج الإعدام خبطر

 .ابلقضل هتديدات

 يذهب أ ن ميكن أ نهب لالعتقاد جوهرية أ س باب توجد بدل اإىل يسمل أ و عنوة أ حد يعاد ل. 5

عدام حضية فيه  .حمامكة دون الإعدام أ و التعسفي الإعدام أ و القانون نطاق خارج لالإ

 رمسيا، هبا معرتف لالحضجاز أ ماكن يف احلرية من اجملردين ال شخاص وضع احلكومات تكفل. 6

 عن دقيقة مبعلومات فورا، بثقهتم، املمتتعني ال شخاص من غريمه أ و حمامهيم أ و أ قارهبم وموافاة

 .نقلهم معليات ذكل يف مبا وجودمه، وأ ماكن احضجازمه

 هلم، مناظرة مس تقةل سلطة أ و طبيون، موظفون مضهنم مؤهلون، مفتشون ييطلع. 7

جراءات صالحية ومينحون الاحضجاز، أ ماكن يف منتظمة تفضيش بعمليات  مفاجئة، تفضيش معليات اإ

 بال الوصول حق هلم ويكون. املهمة هذه أ داهئم يف هلملس تقال اكمةل ضامانت توفري مع مهنم، مببادرة

 .ملفاهتم مجيع اإىل وكذكل هذه الاحضجاز أ ماكن يف احملتجزين ال شخاص مجيع اإىل قيود

 التعسفي والإعدام القانون نطاق خارج الإعدام معليات ملنع هجدها قصارى احلكومات تبذل. 8

ماكنيات وحتسني ادلبلوماس ية، الوساطة مثل تدابري ابختاذ وذكل حمامكة، دون والإعدام  اتصال اإ

 دولية أ ليات وتس تخدم. العلين والشجب القيائية، والهيئات احلكومية ادلولية ابلهيئات الشاكني

عدام معليات أ ي عن البالغات تتيمنه فامي للتحقيق حكومية جراءات ولختاذ القبيل هذا من اإ  اإ

 فهيا حتدث أ نه يف يشتبه اليت البدلان حكومات ومضهنا احلكومات، وتقمي. املامرسات هذه ضد فعاةل

عدام معليات عدام أ و القانون نطاق خارج اإ عدام أ و تعسفي اإ  يف بيهنا فامي اتما تعاوان حمامكة، دون اإ

 .املوضو  هذا عن ادلولية التحقيقات
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 التحقيق

عدام حباةل اشتباه لك عند نزيه عاجل شامل حتقيق جيري. 9 عدام أ و ونالقان نطاق خارج اإ  اإ

عدام أ و تعسفي  ىأ خر  تقارير أ و ال قارب شاكوي فهيا تويح اليت احلالت ذكل يف مبا حمامكة، دون اإ

لهيا املشار الظروف ظل يف طبيعية غري وفاة حبدوث ابلثقة، جديرة  احلكومات وحتتفظ. أ عاله اإ

جراءات مباكتب  الوفاة سبب ديدحت هو التحقيق من والغرض. ال مور هذه حتري بغية للتحقيق واإ

. وقوعها يف السبب يكون قد ممارسة أ و منط وأ ي عهنا، املسؤول والشخص حدوهثا ووقت وطريقة

 املادية ال دةل لك وحتليل ومجع اجلثة بترشحي املناسب، النحو عىل القيام، التحقيق ويتيمن

 .والقضل والانتحار حبادث والوفاة الطبيعية الوفاة بني التحقيق وميزي. الشهود وأ قوال واملستندية

 وتوفر. للتحقيق الالزمة املعلومات مجيع عىل احلصول سلطة التحقيق لهيئة يكون. 10

 أ ييا هلم وتكون فعال، حتقيق لإجراء الالزمة والتقنية املالية املوارد مجيع به القامئني لل شخاص

لزام سلطة  والإدلء أ ماهمم ولابملث هذه، الإعدام معليات من أ ي يف تورطهم املدعي املوظفني اإ

 الشهود، لإحيار أ وامر اإصدار الغاية، لهذه وخيولون،. أ ييا الشهود عيل ذكل وينطبق بشهاداهتم،

براز مهنم ليطلبوا القيية، يف تورطهم يزمع اذلين املوظفون ومضهنم  .أ دةل من عندمه ما اإ

جراءات تكون حيث. 11  الزناهة، أ و خلربةا اإىل الافضقار بسبب وافية غري املعتادة التحقيق اإ

 عليه اجملين أ رسة تقدم وحيث واحض، تعسفي منط وجود بسبب أ و املسأ ةل، أ مهية بسبب أ و

 احلكومات تواصل ،ىأ خر  جوهرية أ س باب هناك تكون أ و هذه، القصور أ وجه وجود من شاكوي

جراء طريق عن أ و مس تقةل، حتقيق جلنة بواسطة التحقيق  للجنةا هذه مثل لعيوية وخيتار. مماثل اإ

 بأ ي مرتبطني غري خاص بوجه ويكونون ك فراد، والاس تقالل والكفأ ة ابلزناهة هلم مشهود أ شخاص

 مجيع عىل احلصول سلطة للجنة ويكون التحقيق، موضع يكون قد خشص أ و هجاز أ و مؤسسة

 .املبادئ هذه متليه ملا وفقا التحقيق ىوجتر  للتحقيق، الالزمة املعلومات

ل املتوىف جثة يف الترصف جيوز ل. 12 جراء بعد اإ  يكون، طبيب بواسطة لها واف ترشحي اإ

ن  البياانت مجيع عىل الاطال  ابلترشحي للقامئني وحيق. الرشعية الباثولوجيا يف خبريا أ مكن، اإ

 حصلت الوفاة أ ن يعتقد اذلي واملاكن اجلثة، فيه اكتشفت اذلي املاكن ودخول ابلتحقيق، املتعلقة
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ذا. فيه جراء يتطلب الوضع أ ن ادلفن بعد اتيح واإ  ودون العلمية القواعد وفق اجلثة خترج حتقيق، اإ

بطاء ذا. لترشحيها اإ  الإنرثوبولوجية للتقنيات وفقا وتدرس بعناية خترج عظمي، هيلك بقااي اكتشفت اإ

 .املهنجية

 ويسعى. شامل حتقيق لإجراء تكفي زمنية لفرتة الترشحي رونجي ملن املتوىف جثة تتاح. 13

 مضن وحيدد، وكيفيهتا، الوفاة وسبب املتوىف الشخص هوية ال قل، عىل حيدد، أ ن اإىل حيالترش

 بغية املتوىف للشخص تفصيلية ملونة صورا الترشحي تقرير ويتيمن. وماكهنا الوفاة وقت الإماكن،

لهيا خيلص اليت النتاجئ ودمع توثيق  ،املتوىف عىل تظهر اإصاابت أ ي الترشحي تقرير ويصف. التحقيق اإ

 .للتعذيب تعرضه عىل دليل أ ي ذكل ومضن

 ابلترشحي القامئني ابس تطاعة يكون أ ن جيب موضوعية، نتاجئ عىل احلصول ضامن وبغية. 14

 .القيية يف يد هلم تكون أ ن حيمتل هيئات أ و منظامت أ و أ شخاص أ ي عن مس تقلني بزناهة، العمل

 وأ ي ابلعنف والهتديد لعنفا من وأ رسمه واحملققون والشهود الشاكوي مقدمو حيمي. 15

بعاد وجيب. التخويف أ شاكل من أآخر شلك  الإعدام معليات يف مضورطني يكونوا أ ن حيمتل من اإ

 أ و همينة هلم جيعل مركز أ ي عن حمامكة دون الإعدام أ و التعسفي الإعدام أ و القانون نطاق خارج

 .ابلتحقيق القامئني عىل أ و وأ رسمه والشهود الشاكوي مقديم عيل مبارشة، غري أ و مبارشة سلطة،

 حبيورها هلم ويسمح تعقد، اس امت  جلسة بأ ية القانونيون وممثلوها املتوفني أ رس ختطر. 16

 ل رسة وحيق. أ خري أ دةل تقدمي هلم وحيق ابلتحقيق الصةل ذات املعلومات مجيع عىل وابلضطال 

 حتدد وعندما. الترشحي معلية ميثلها، مؤهل أآخر خشص أ و طيب، ممثل حيور تفرض أ ن املتوىف

 املتوىف أ رسة اإىل فورا ال مر ويبلغ العامة الإعالانت لوحة يف ابلوفاة اإعالن يلصق املتوىف، هوية

لهيم وتعاد. وأ قاربه  .التحقيق انهتاء بعد اجلثة اإ

 وما التحقيقات يف اتبعت اليت ال ساليب عن كتايب تقرير معقوةل، فرتة خالل يعد،. 17

 والإجراءات التحقيق نطاق مبينا فورا، املل   عيل التقرير هذا ويعلن. نتاجئ من عنه أ سفرت

 وقائع من تكشف ما اإىل املستندة والتوصيات والاس تنضاجات ال دةل، لتقيمي املس تخدمة والطرائق

ىل  وقوعها يثبت اليت احملددة ال حداث ابلتفصيل أ ييا التقرير ويصف. التطبيق الواجب القانون واإ
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لهيا استندت اليت وال دةل  ابس تثناء بشهاداهتم، أ دلوا اذلين الشهود أ سامء ويعدد الاس تنضاجات هذه اإ

ما معقوةل، فرتة خالل احلكومة وتقوم. حاميهتم بغية هوايهتم عن يفصح مل من  تقرير عىل ابلرد اإ

ما التحقيق،  .عليه ردا ستضخذ اليت التدابري ببيان واإ

 القانونية الإجراءات

 الإعدام معليات يف اشرتكوا أ هنم التحقيق يظهر اذلين ال شخاص حمامكة احلكومات تكفل. 18

قلمي أ ي يف حمامكة، دون الإعدام أ و التعسفي الإعدام أ و القانون نطاق خارج  لنطاق خييع اإ

ما وتيطلع اخضصاصها، ما للمحامكة بتقدميهم اإ  اليت ال خرى البدلان اإ ي تسلميهم عىل ابلتعاون واإ

 أ و اجلناة هوية عن النظر بغض املبدأ   هذا وينطبق. علهيم القانوين اصهااخضص ممارسة يف ترغب

 .اجلرمية ارتاكب وماكن وجنس ياهتم علهيم اجملين

 عامة سلطة أ و رئيس عن يصدر بأ مر التذر  جيوز ل أ عاله، 3 ابملبدأ   الإخالل عدم مع. 19

 اعتبار وميكن. حمامكة دون الإعدام أ و التعسفي الإعدام أ و القانون نطاق خارج الإعدام لتربير

 من يرتكهبا اليت ال عامل عن مسؤولني العموميني املوظفني من وغريمه املوظفني وكبار الرؤساء

ذا رئاس هتم حتت يعملون  متنح ول. ال فعال هذه حدوث ملنع معقوةل فرصة هلم تيحتأ   قد اكنت اإ

 أ و القانون نطاق خارج امالإعد معليات يف تورطه يزمع خشص ل ي املالحقة من شامةل حصانة

 أ و احلصار أ و احلرب حاةل ذكل يف مبا الظروف، اكنت أ اي. حمامكة دون الإعدام أ و التعسفي الإعدام

 .العامة الطوارئ حالت من غريها

 الإعدام أ و التعسفي الإعدام أ و القانون نطاق خارج الإعدام معليات حضااي ل رس حيق. 20

 .واكف عادل تعويض عىل معقوةل فرتة خالل احلصول اليحااي، ءهؤل يعوهلم وملن حمامكة، دون

 

 

 

 

 


