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ب دورا Jاسام يف التحقGقات علوت .يف القضاA املدنية ٔ�و اجلنائية حسن سري العدا.، سواء ٔ�مهية �لغة يف ضامنٔ��شطة الطب الرشعي  ك3يس1 

ٔ�و Zرشحي اجلثة يف Jا. الوفاة وٕاصدار شهادات الطب الرشعي يف Jاالت الرضب  صحف(سالمهتم البدنية  ٔ"فراد ٔ�وحبياة ا�ملساس جلنائية املرتبطة ا

 ٔ�و ء املعامhسو  يف التحقGق والتحري fشeٔن ادdاءات Jامسةاملعاينات الطبية الرشعية تعد كام . )واجلرح العمدي ٔ�و _ري العمدي ٔ�و \عتداء اجل]يس

تعد wربة الطب الرشعي و . املشu3ه فهيموحتديد سن الضlاA ٔ�و  ةلك العظمياالهي بقاAالتعذيب ٔ�و يف إالجراءات املتعلقة بتlديد حضاA الكوارث امجلاعية ٔ�و 

افق ومدى تو  اهتمخشصي دراسة ٔ�و اجلرامئ مر1كيبدر�ة مسؤولية د|ر أ"رضار اجلسدية من ٔ��ل �رب هذه أ"رضار وكذا من ٔ��ل تق تقGمييف  ٔ�ساسxيةٔ�يضا 

  .السw �xالل فرتة الوضع حتت احلراسة النظرية، لحرية� ة ٔ�و سالبةدقGم  اتص مع ٕاجراءاش��ٔ احلا. اجلسامنية والنفسxية ل

        

 مهنجية ا�راسةمهنجية ا�راسةمهنجية ا�راسةمهنجية ا�راسة .2

  

و  لضlاA،وحقوق اا�فاع  وقdىل ٕاعامل حق وعيا م�ه بeٔمهية ا�ور ا�ي تلعبه ٔ��شطة الطب الرشعي من ٔ��ل ضامن الولوج حملامكة dاد. قامئة

fشeٔن ٔ��شطة الطب الرشعي من ٔ��ل حتديد £يفGات تنفGذ  دراسةا¢لس الوطين حلقوق إال�سان  جنز�ٔ  مسامهة م�ه يف الورش الكuري ٕالصالح العدا.،

  .يف املغرب ٕاصالح هذا القطاع

اسxتحضارها جمددا من طرف جلنة املتابعة و تنفGذ توصيات  صاحلة، و اليت متو تندرج هذه ا�راسة يف ٕاطار روح توصيات هيeٔة إالنصاف و امل

، و رفع مزيان¬»ه و مراجعة dالقاته الرشعي، و تقوية موارده الªرشية و|ر wدمات الطبط، و اليت ٔ�كدت فGه ا�لجنة ٔ�مهية ت2009الهيeٔة يف تقر|رها لسxنة 

  . املنجزة من طرف أ"طباء الرشعيني يتعلق �خلربات الرتاتGªة مع الوزارة املعنية ف�

مبا يف  �لوفGاتاملتعلقة �شطة ا"ٔ : حقول ٔ"�شطة الطب الرشعي  ةومهت ثالثالتخصصات  فريق م»عددمن طرف  �راسةو لقد مت القGام هبذه ا

�ل]ساء و أ"طفال حضاA خمتلف ٔ�شاكل  من لك أ"نواع مبا يف ذ¶ ت« املسلمة شواهد الطب الرشعي جمالو  ؛ال3رشحي والفحص اخلار¹ �لجثثذ¶ 

     .القضائيةالطبية اخلربة و كذا  العنف؛

و  و يف هذا إالطار، قام فريق العمل بدراسة خمتلف �ٓليات و تقار|ر القانون ا�ويل حلقوق إال�سان ذات العالقة مب¿ال ٔ��شطة الطب الرشعي،

  . شار ٕاىل هذه النصوص يف امللحقو Å . عنرصا مرجعيا 16كذا ال3رشيع املغريب، ا�ي يتضمن 

، من ٔ��ل التعرف fشلك ٔ�دق dىل خصائص الوضعية املغربية الطب الرشعيكام قام الفريق بدراسة ٕاJدى عرش منوذ�ا دوليا مقارÆ يف جمال 

فر�سا، سوÅرسا، الربتغال، هولندا، حGث متت يف هذا إالطار دراسة جتارب تو�س، اجلزاÊر، . و \سxتلهام من \قرتاJات املتعلقة ٕ�صالح هذا القطاع

  .  مرص، السويد، ٕاسxبانيا، ٔ�ملانيا و ٕايطاليا

لعامة �لجامdات بعد �لسات إالخuار والت]سxيق أ"ولية fشeٔن الزAرات والتوثيق مع إالدارات املركزية Îلك من وزارة الصlة والعدل واحلرAت واملد|رية ا

Aلية، مشلت املهمة زwلك من طن¿ة واجلديدة و�ٓسفي وخريبكة احمللية بوزارة ا�اÎ يةÐة البlرة احملامك \بتدائية واملراكز \س3شفائية وماكتب حفظ الص

  . 2013فربا|ر  12ينا|ر ٕاىل  18والر�ط وفاس وا�ار البيضاء يف الفرتة املمتدة من 

بوزارة الصlة ومد|رية والتنظمي املليك ومد|رية املنازdات  مع ممثلني عن ا�رك 2013ماي  21وقد شلك مرشوع التقر|ر موضوع �لسة معل بتارخي 

احمللية بوزارة  املس3شفGات بنفس الوزارة ومد|رية الشؤون املدنية ومد|رية الشؤون اجلنائية والعفو بوزارة العدل واحلرAت واملد|رية العامة �لجامdات

 . مك�ت �لسة العمل هذه من اعÛد wالصات هذا التقر|ر  والتوصيات الوجهية اليت تضمهنا وقد. ا�اwلية والرشطة العلمية �ملد|رية العامة لٔ�من الوطين
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وال يو�د �ملغرب . مربز �لتعلمي العايلمساdدان ؤ�سxتاذ  �لتعلمي العايلم»خصصا يف الطب الرشعي، من مضهنم ٔ�سxتاذان  13يتوفر املغرب dىل 

طب¬uا  70وقد مسحت بعض التكوينات اليت مهت جوانبا من الطب الرشعي بتكو|ن حنو . wاصة هبذا التخصصة وحGدية �امعية ئ سوى وJدة اس3شفا

طب¬ب من القطاع اخلاص والعام يف  300كام مت 1كو|ن حوايل . جمال ٔ��شطة ال3رشحيÐرك املليك يف �طب¬uا  15و   .)ص.ح.م(ةالصlحفظ اكتب ملàبعني 

  .جمال اخلربة الطبية

  

        طة الطب الرشعي املرتبطة حباالت الوفاةطة الطب الرشعي املرتبطة حباالت الوفاةطة الطب الرشعي املرتبطة حباالت الوفاةطة الطب الرشعي املرتبطة حباالت الوفاةٔ��شٔ��شٔ��شٔ��ش    1.31.31.31.3

        

 dات أ"موات �ملس3شفGات ٔ�و يف مسxتودdات أ"موات البÐيةدو ممارسxهتا ٕاما يف مسxتتمت  -

 ٕاال Æدرا يف ٔ�ما£ن اك3شافهاالفحوصات الطبية الرشعية �لجثت ال متارس  -

_ري اكفGة  ال3شارحيكام ٔ�ن املعدات الالزمة ٕالجراء  ،هبا التربيدمuاãهيا ومعدات  قادمبت \س3شفائية �ملراكزت3سم معظم مسxتودdات أ"موات  -

ب]Gات  وما توفره من معزو. عن ب¬åة املس3شفى ٕاال ٔ�هنأ�ما مسxتودdات أ"موات التابعة �لبAÐت فهæي حبا. ٔ�فضل �سGªا، . ٔ�و يف Jا. س¬åة

  .طبية م»عددة التخصصاتتق�ية وفرق 

ميارسون  ناملس3شفGات ا�|طباء �ٔ ، فٕان ني يف الطب الرشعيصتاسxت�êاء أ"طباء اu éف . ة يف جمال ال3رشحيطبية اéتصنقص يف أ"طر ال هناك   -

ون  يف جمال ال3رشحي مرشفتب حفظ الصlة �لبAÐت املكوننيكام ٔ�ن dددا íام من أ"طباء يف ماك. ال3رشحي ل¬س هلم ٔ�ي 1كو|ن يف هذا ا¢ال

 ؛dىل املدى القصري حبدة ة اخللفٕاشاكليdىل سن التقاdد مما يطرح 

م عنه ضعف ٔ�داهئم ال يمت تeٔطري ٔ�و تقGمي معلهم مما ينجو. رهاÆت و_اAت التحقGقÎ ال يمت دامئا ٕاطالع أ"طباء امللكفني ٕ�جراء معليات ال3رشحي -

 ات اجلنائية؛يف التحقGق

dىل سGªل  درمه عن معلية ال3رشحي 100( ، هزيhلصواÊر العدليةنظام أ"داءات وا التعويضات املمنوJة نظري ٔ��شطة الطب الرشعي، يف ٕاطار -

 .رافق ووسائل العملاملالب]Gات وهتيئة من 1اكليف املس3شفGات والبAÐت  ما جيب ٔ�ن توفره تغطي وال) املثال

 

        شواهد الطب الرشعي يف املس3شفGات شواهد الطب الرشعي يف املس3شفGات شواهد الطب الرشعي يف املس3شفGات شواهد الطب الرشعي يف املس3شفGات Zسلمي Zسلمي Zسلمي Zسلمي ٔ��شطة ٔ��شطة ٔ��شطة ٔ��شطة     2.32.32.32.3

        

 صص لها مرافق wاصة هباíيلكة وال خت ¬ست يف ٔ�_لب احلاالتل هذه أ"�شطة  -

 _ري معمم؛) carnets à souche(شواهد الطب الرشعي  ل3سلميالس¿الت اخلاصة اسxتعامل  -

 ؛العاهة املسxتدميةمفهوم  ٔ�و حيدد، املؤقتاللكي ٕاطار مرجعي وطين حيدد مدة العجز عن العمل الشخيص ٔ�و العجز  اليو�د -

 جودة شواهد الطب الرشعي املسلمة؛dىل افرتاضية ال متارس النيابة العامة ٕاال مراقuة  -
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كام ٔ�ن حمتواها يف»قر �لمعاينات املوضوعية وال . أ"طباءالعديد من شواهد الطب الرشعي املسلمة مك»وبة خبط تصعب قراءته حىت من قuل  -

 مت تقد|رها؛ييتضمن ٔ�ي تعليل ملدة العجز اليت 

معليات حفص ٔ�ما . العنف اجل]يس Jاالتdىل معاينة  يف _الب أ"مرÆدرا ويق»رص عاينة ٔ��ر العنف ٕاال مل مسطرة \نتدابال يمت ا�لجوء ٕاىل  -

 .احلراسة النظرية فال زالت ممارسة Æدرة �ملغربأ"ش�اص املوضوdني حتت 

ٔ�هنا ال تتوفر dىل  كام. وÆدرًا ما يمت وضع ما Åشري ٕاىل وجودها الهوية اسxتقuال ال]ساء وأ"طفال املوجودة داwل املس3شفGات _ري �رزةJدات و  -

 ةالرشعي يةعينات الطب ال ويبقى ا�لجوء ٕاىل w�ٔذ . ٔ�دوية ملنع امحلل اخلاصة �حلاالت املسxتع¿h ٔ�و لعالج التعف�ات املنقو. �]سxيًا ٔ�و �لوقاية مهنا

 .ٔ�مرا Æدرا اجل]يس يف Jاالت العنف

  

    قضائيةقضائيةقضائيةقضائيةالالالال    يةيةيةيةربة الطب ربة الطب ربة الطب ربة الطب اخلاخلاخلاخل 3.33.33.33.3

    

يف �داول اخلرباء املقuولني �ى حمامك \سxت��اف، ومه ٔ�طباء ل¬س ٔ"_لهبم ٔ�ي 1كو|ن مسxبق يف يمت ٕاسxنادها، fشلك dام، لٔ�طباء املس¿لني  -

 .ديةوتقGمي أ"رضار اجلسقضائية ال يةالطب     ربةاخلجمال 

، حب¿ة ٔ�ن يف �دول اخلرباء القضائينيال3سجيل   -و الطب الرشعي ئ�خصائ و ويف مقدمهتم أ"ساتذة اجلامعيون  -ال Åسمح ٔ"طباء القطاع العام  -

 .معومGةوظيفة شغل  ي�3اىف مع�شاط íين حر  يهممارسة اخلربة 

 ؛دون _ريمه مجموdة من اخلرباءي بني يداخلربات  دٕاسxنا 1ركزييمت ٔ�حGاÆ 1لكيف wرباء ٕالجراء wربة يف جمال wارج اخ»صاصهم، و_البا ما يمت  -

الوقت ذاته ٔ�طباء مس3شار|ن �ى رشاكت �لتeٔمني اليت 1كون طرفا يف القضاÅ  Aسxهتان به من اخلرباء القضائيني ا�|ن يعملون يف هناك dدد ال -

 املطروJة dىل القضاء، وهو أ"مر ا�ي يرضب يف الصممي مuدٔ� \سxتقاللية واحلياد؛

|ر اخلربة، هذه أ"wرية، Æدرا اخلربة م»باينة سواء dىل مسxتوى املساطر ٔ�و £يفGة حتر|ر تقار  ٕاجنازíام اخلربة _ري موJدة بني احملامك كام ٔ�ن طرق  -

  . عنارص الرضر من دون تعليلما تتضمن م�اقشة �لمعاينات اليت قام هبا اخلبري، كام يمت حتديد 

 )درمه 200ٕاىل  100(اخلرباء wاصة يف ٕاطار املساdدة القضائية  مuلغ ٔ�تعابdدم كفاية  -

  

        توصيات من ٔ��ل ٕاصالح شامل توصيات من ٔ��ل ٕاصالح شامل توصيات من ٔ��ل ٕاصالح شامل توصيات من ٔ��ل ٕاصالح شامل  ....4444
        

    الطيب الرشعي الطيب الرشعي الطيب الرشعي الطيب الرشعي ٕاJداث ٕاطار مؤسسإاJداث ٕاطار مؤسسإاJداث ٕاطار مؤسسإاJداث ٕاطار مؤسسايتيتيتيت وطين �ل]شاط  وطين �ل]شاط  وطين �ل]شاط  وطين �ل]شاط  1.1.1.1.4444
    

J�ٕداث ب]Gة مركزية ٕالdداد و ٔ�جرٔ�ة خمطط مد|ري �ل]شاط الطيب الرشعي، و ذ¶ dىل شلك جملس وطين ٔ�و d�ٔىل �لطب الرشعي  يويص فريق العمل
و اسرتاتيجياته dىل مركز وطين و ميكن لهذا ا¢لس ٔ�ن Åس�3د يف ٕاعامل سxياساته . لقطاعيتeٔلف من خمتلف املتدwلني املؤسساتيني و املهنيني املعنيني هبذا ا

ٔ�ن |متتع  واحلرAت ٔ�و يف مجيع أ"حوال ماليا بوزارة العدلميكن ٔ�ن |رتبط وظيفGا ٔ�و نظامGا، و ميكن Zسميته �ملعهد الوطين �لطب الرشعي، و ا�ي
 . واسع مايلٕاداري و سxتقالل �
  

    وضع ٕاطار Zرشيعي و تنظوضع ٕاطار Zرشيعي و تنظوضع ٕاطار Zرشيعي و تنظوضع ٕاطار Zرشيعي و تنظميميميميي م»اكمل لٔ��شطة الطبية الرشعية ي م»اكمل لٔ��شطة الطبية الرشعية ي م»اكمل لٔ��شطة الطبية الرشعية ي م»اكمل لٔ��شطة الطبية الرشعية  2.2.2.2.4444
    

  : ال3رشيعىي والتنظميي املتعلق بeٔ�شطة الطب الرشعي وذ¶ �لقGام dىل و�ه اخلصوص بـٕالطار ٔ�ن تعاجل الب]Gة اجلديدة dددا من القضاA املتعلقة � يقرتح
  

   ؛حتديد املؤهالت املطلوب توفرها يف أ"طباء ملامرسة ٔ��شطة الطب الرشعي -
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  ؛حتديد جمال تدwل الطب¬ب الرشعي -

- éة التحتية و املعايري امللها ممارسة ٔ��شطة الطب الرشعي وحتديد ارتباطها املؤسسايت، و  ولحتديد املؤسسات اG[التجهزيات طلوب توفرها يف الب
  ؛املتعلقة و كذا £يفGات تنظمي هذه أ"�شطة

  .وضع املعايري و القواdد أ"ساسxية املتعلقة ٕ�جناز خمتلف اخلدمات الطبية الرشعية -
  

    وضع املرفق العمووضع املرفق العمووضع املرفق العمووضع املرفق العمويميميميم \س3شفا \س3شفا \س3شفا \س3شفايئيئيئيئ يف قلب املنظومة  يف قلب املنظومة  يف قلب املنظومة  يف قلب املنظومة         3.3.3.3.4444
        

اخلدمات �ٓن واJد  يwٔeذ يف \عتبار يفمن شeٔن إالدماج \س3شفايئ �لطب الرشعي ٔ�ن ميكن من تªين مقاربة م»اكمh �لتخصص، fشلك  -
تندرج طبيعيا يف  ٔ�ن طة املتعلقة �جلثثٔ��شومن هذا املنظور، ميكن ل. املشu3ه فهيملٔ�حGاء و أ"موات، حفص الضlاA و  ةالرشعي يةالطب 

  القضائية �لقرب ٔ�و داwل املسxتع¿الت؛        –مسxتودع أ"موات \سxت3شفايئ، كام ٔ�ن أ"�شطة الرس|رية ميكن  ٔ�ن متارس يف الوJدات الطبية 

املتوا�دة ٔ�و اليت ميكن  \س3شفائية لرشعية_ري ٔ�نه يقرتح ٔ�يضا ٔ�ن تقدم مسxتودdات أ"موات البÐية يف املدن الكربى دعام �لمرافق الطبية ا -
  ٕاJدا ا

، و يف Jا. ما ٕاذا تطلب أ"مر ٕاJداث مسxتودdات ٔ�موات �ديدة من طرف اس3شفGاهتم يف معليات ال3رشحي  اليت جترىٔ�ما يف املدن أ"خرى  -
ن |سxتفGداكتب البÐية حلفظ الصlة و امل فٕان ٔ�طباء امل و هكذا. القGام J�ٕدا ا ٕاما داwل املس3شفGات نفسها ٔ�و مبقربة مهنا ردجيالبAÐت، فٕانه 

  ؛من 1كو|ن يف املامرسة ال3رشحيية، ميكهنم ٔ�ن يلتحقوا �لفريق الطيب الرشعي �لمؤسسات \س3شفائية

- \ Aاlبة لضxية�ل]سxقرتح توجهيهم ٕاىل عتداءات اجل]سGدات ال، فJات ال-طبيةال وGىل 1كفل م�دمج قضائية �ملس3شفd م»عدد و �لحصول
   ؛التخصصات

اشu3ه يف ا�|ن حصلوا dىل ٕا$ر عنف تعرضوا # dىل شهادات طبية حتدد مدة العجز يف ٔ�كرث من عرش|ن يوما ٔ�و يف Jا. ما ٕاذا  صابونٔ�ما امل -
حقGق ٔ�و النيابة يف ٕاطار تنفGذ الرشطة القضائية ٔ"وامر قضاة الت  ،ٕاىل ٕاJداث dاهة مسxتدمية فميكن عرضهم، عند \ق»ضاء قد ٔ�دى العنف ٔ�ن

 .        العامة dىل الوJدة الطبية القضائية
  

        مراجعة النصوص التنظمراجعة النصوص التنظمراجعة النصوص التنظمراجعة النصوص التنظميميميميية احملددة �لمعايري املطلوبة من ٔ��ل ال3سجيل يف �داول اخلرباءية احملددة �لمعايري املطلوبة من ٔ��ل ال3سجيل يف �داول اخلرباءية احملددة �لمعايري املطلوبة من ٔ��ل ال3سجيل يف �داول اخلرباءية احملددة �لمعايري املطلوبة من ٔ��ل ال3سجيل يف �داول اخلرباء        4444....4444

  ٕاعطاء أ"ولوية ملعيار الكفاءة £يفام اكن منط ممارسة íنة الطب سواء يف القطاع العام ٔ�و اخلاص؛  -

  لٔ�طباء الرشعيني يف اجلداول �لنظر لكون تو%هم املهين يندرج بطبيعته يف ٕاطار wدمة العدا.؛ ال3سجيل التلقايئ -

 .أ"رضار اجلسدية تقGميٕاعطاء أ"ولوية يف ال3سجيل يف اجلداول لٔ�طباء ا�|ن حصلوا dىل 1كو|ن يف اخلربة ويف  -
 

        تقوية التكو|ن �ل]سxبة éتلف املتدwلني تقوية التكو|ن �ل]سxبة éتلف املتدwلني تقوية التكو|ن �ل]سxبة éتلف املتدwلني تقوية التكو|ن �ل]سxبة éتلف املتدwلني             5.5.5.5.4444

        

  : يتطلب دمعه fشلك ملموس dرب ف املتدwلنيٕان 1كو|ن خمتل

  توظيف ٔ�ساتذة يف الطب الرشعي؛ -

  ٕاJداث ٔ�قسام الطب الرشعي يف املراكز \س3شفائية اجلامعية مكرhJ ٔ�وىل؛ -

 . تدعمي التكوينات التمكيلية يف بعض جماالت الطب الرشعي و1مثيهنا -
  

        ضامن متويل م�صف ومسxتدضامن متويل م�صف ومسxتدضامن متويل م�صف ومسxتدضامن متويل م�صف ومسxتدميميميمي            6.6.6.6.4444

        

رض �لرضورة موا£بته Îمتويل اكف خلدماته dىل نفقة العدا. مع ختصيص حصة مالية �لمس3شفى ٔ�و البÐية عي يفلطب الرش تطو|ر wدمات إان  -
  املؤسسة؛  صاريفمكقابل مل

wدمة مقدمة وذ¶ بتخصيص اعÛد مايل لك تق»يض تعديل مسطرة أ"داء عن ) داwل املس3شفGات م*ال(ٕان مeٔسسة ٔ��شطة الطب الرشعي  -
  .   ة املقدمةالرشعي يةالطب  ةط�شا"ٔ ناسب مع جحم ٕاجاميل سxنوي م» 
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    ملحقملحقملحقملحق

        

  : يف ٕاطار صيا_ة هذا التقر|ر مت حتليل العنارص املرجعية املعيارية والترصحيية التالية

        املرجعية ا�ولية املرجعية ا�ولية املرجعية ا�ولية املرجعية ا�ولية 

  Î�ٔ2000ريل  20بتارخي  60حقوق إال�سان والطب الرشعي؛ اجللسة رمق :  32/2000قرار جلنة حقوق إال�سان رمق . 1

وجب قرارها مجموdة املبادئ محلاية مجيع أ"ش�اص ا�|ن يتعرضون ٔ"ي شلك من \ح»¿از ٔ�و السجن، املعمتدة من قuل امجلعية العامة لٔ�مم املتlدة مب. 2
  .1988دج�رب  9الصادر يف  173/43رمق 

 14الصادر يف  113/45عية العامة لٔ�مم املتlدة مبوجب قرارها رمق قواdد أ"مم املتlدة fشeٔن حامية أ"Jداث ا¢رد|ن من حر|هتم، املعمتدة من قuل امجل . 3
  .1990دج�رب 

4 .Gية ٔ�و الالٕا�سانية وٕاثبات احلقxٔن التعذيب و_ريه من رضوب العقوبة القاسeشf دة املتعلقة �لتقيص والتوثيق الفعالنيlمم املت قة، املعمتدة من قuل مuادئ ا"ٔ

        ).89/55قرار رمق ( 2000دج�رب  4امجلعية العامة لٔ�مم املتlدة يف 

 ;.HR/P/ PT/8/Rev.1دليل م»علق �لتقيص والتوثيق الفعالني fشeٔن التعذيب و_ريه من رضوب العقوبة القاسxية ٔ�و املهينة؛ : Îروتو£ول اسطنبول. 5
  الصادر عن املفوضية السامGة لٔ�مم املتlدة حلقوق إال�سان 2005

عمليات إالdدام wارج نطاق القانون وإالdدام التعسفي وإالdدام دون حمامكة، ٔ�وىص هبا ا¢لس \ق»صادي و\جÛعي يف مuادئ املنع والتقيص الفعالني ل . 6
  .1989ماي  24بتارخي  65/1989قراره رمق 

ن قuل امجلعية العامة مبوجب قرارها رمق املعمتد م ٕاdالن أ"مم املتlدة fشeٔن املبادئ أ"ساسxية لتوفري العدا. لضlاA اجلرمية وٕاساءة اسxتعامل السلطة،. 7

  .1985نونرب  29الصادر يف  34/40

ت اخلطرية �لقانون املبادئ أ"ساسxية لٔ�مم املتlدة fشeٔن احلق يف \نتصاف واجلرب لضlاã\ Aهتااكت اجلسxمية �لقانون ا�ويل حلقوق إال�سان و\ãهتااك. 8

  .  2005دج�رب  16د من قuل امجلعية العامة لٔ�مم املتlدة يف املعمت 147/60إال�ساين ا�ويل ؛ القرار رمق 

  .1971دج�رب  20ٕاdالن أ"مم املتlدة fشeٔن حقوق املت�لفني عقليا ٔ�قرته امجلعية العامة يف . 9

¢لس  22ة ٔ�و املهينة، املقدم ٔ�مام ا�ورة و_ريه من رضوب املعامh ٔ�و العقوبة القاسxية ٔ�و الالٕا�ساني مبسeٔ. التعذيب املعينأ"ممي املقرر اخلاص تقر|ر .  10 

        2013فربا|ر  28حقوق إال�سان بتارخي 

فربا|ر  �2لجنة الوزراء ��ول أ"عضاء مب¿لس ٔ�ورو�، واملتعلقة مبوامئة قواdد ال3رشحي يف جمال الطب الرشعي، املعمتدة يف  R (99) 3التوصية رمق . 11
  .ءملفويض الوزرا 658ٔ�ثناء \جÛع  1999
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    املرجعية الوطنية املرجعية الوطنية املرجعية الوطنية املرجعية الوطنية 

-36.10-37.10- 58.11-35.11مبثابة قانون املسطرة اجلنائية كام مت تغيريه و1متميه �لقوانني ٔ�رقام  2002ٔ�كتوÎر  3الصادر يف  1.02.255الظهري الرشيف رمق . 1

  . 03.03 و  13.10-24.05-23.05

 30اجلريدة الرمسية بتارخي (�ملصادقة dىل نص قانون املسطرة املدنية، كام مت تغيريه و1متميه  1394رمضان  11الصادر يف  1.74.447الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق . 2

  ).1974شxت]رب 

ذات  يتعلق بتعويض املصابني يف حوادث Zسxبªت فهيا عر�ت Îرية) 1984ٔ�كتوÎر  2( 1405حمرم  6الصادر يف  1.84.177الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق . 3
  ).1984ٔ�كتوÎر  3، بتارخي 3753اجلريدة الرمسية dدد (حمرك، 

املتعلق ب�3ظمي املصاريف القضائية  23.86الصادر ب�3فGذه القانون رمق ) 1986دÅسمرب  31( 1407من ربيع ا"ٓخر  28الصادر يف  1.86.238الظهري الرشيف رمق . 4
  ).47-39ص ( 1987فربا|ر  18 بتارخي 3877يف امليدان اجلنايئ، اجلريدة الرمسية dدد 

من ذي احل¿ة  25املغري مبق»ضاه من حGث الشلك الظهري الرشيف الصادر يف ) 1963فربا|ر  6( 1382من رمضان  12الصادر يف  1.60.223الظهري الرشيف رمق . 5
  )379-357ص ( 1963مارس  15بتارخي  �2629لتعويض عن حوادث الشغل ؛ اجلريدة الرمسية dدد ) 1927يونيو  25( 1345

ا�ي تنطبق مبوجuه dىل أ"مراض الناشxئة عن اخلدمة والصناdة ومق»ضيات الظهري  1943مايو  31الظهري الرشيف القايض ب3متمي الظهري الرشيف املؤرخ يف . 6
  wدمهتم ومعلهم؛ املتعلق �ملسؤولية الناجتة عن النوازل الطارئة اليت تص¬ب العمh ٔ�ثناء 1927يونيو  25الرشيف املؤرخ يف 

اجلريدة . بتlديد نظام ا�راسة و\م»lاÆت لنيل دبلوم التخصص يف الطب) 1993مايو  14( 1413من ذي القعدة  22الصادر بتارخي  2.92.182املرسوم رمق . 7

  .1993يونيو 16بتارخي  4207الرمسية dدد 

fشeٔن النظام أ"سايس اخلاص هبيئة أ"طباء والصياد. وجرا; أ"سxنان املشرتكة، ) Î1999ر ٔ�كتو  6( 1420جامدى الثانية  25صادر يف  2.99.651املرسوم رمق . 8
  )862-858ص ( 4736اجلريدة الرمسية dدد 

ينا|ر  16 بتارخي 3768املتعلق جبدول تقد|ر �سب العجز ؛ اجلريدة الرمسية dدد ) 1985ينا|ر  14( 1405من ربيع ا"ٓخر  22الصادر يف  2.84.744املرسوم رمق  . 9
  ). 57-55ص ( 1985

  .828: ؛ ص1953يونيو  19بتارخي  2121املتعلق مبدونة ا"ٓداب املهنية لٔ�طباء؛ اجلريدة الرمسية dدد  1953يونيو  08قرار املقمي العام بتارخي . 10

�سب العجز ا�ي Åسxت�دم يف حتديد إالdاقة ا�امئة اليت قد واملتعلق جبدول تقد|ر  1943مايو  21قرار ملد|ر االتصاالت وإالنتاج الصناعي والشغل صادر يف . 11
   230-183. ، الفاكك محمد، مك»بة الوJدة العربية، ا�ار البيضاء، املغرب، ص1994يصاب هبا حضاA احلوادث؛ فهرس ال3رشيع املتعلق �لشغل، 

بتغيري و1متمي قرار وز|ر ) 1999دÅسمرب  23( 1420من رمضان  14صادر يف  919-99قرار لوز|ر التمنية \جÛعية والتضامن وال3شغيل والتكو|ن املهين رمق . 12
Îمتديد ) 1943ماي  31( 1362من جامدى أ"وىل  26بتطبيق الظهري الرشيف الصادر يف  1967مايو  20بتارخي  100-68ال3شغيل والشؤون \جÛعية رمق 

  ). 299-242ص ( Î�ٔ2000ريل  20، بتارخي 4788ىل أ"مراض املهنية، اجلريدة الرمسية رمق مق»ضيات ال3رشيع املتعلق �لتعويض عن حوادث الشغل إ 

 17بتارخي  5926يف شeٔن النظام ا�اwيل �لمس3شفGات، اجلريدة الرمسية dدد ) 2010يوليو  6( 1431من رجب  23صادر يف  456.11قرار لوز|رة الصlة رمق . 13

  ).308-291ص ( 2011مارس 

بتlديد الكGفGات اخلاصة بتطبيق ال3رشيع املتعلق �لتعويض dىل أ"مراض املهنية  1967مايو  20صادر يف  101-68|ر الشغل والشؤون \جÛعية رمق قرار لوز. 14
  ).522-519ص ( 1968ماي  22بتارخي  2899اليت تص¬ب الرئة، اجلريدة الرمسية رمق 

بتlديد تعريفة اخلدمات وأ"عامل اليت تقدíا ) 2004مارس  25( 1425صفر  3صادر بتارخي  10.04صة رمق قرار مشرتك لوز|ر الصlة ووز|ر املالية واخلوص. 15
  ).707-705ص ( 2004ماي  06بتارخي  5210املس3شفGات واملصاحل التابعة لوزارة الصlة، اجلريدة الرمسية dدد 

  .¿انية شواهد الطب الرشعي املسلمة لفائدة ال]ساء وأ"طفال حضاA العنفيتعلق مب 2010دج�رب  17صادر بتارخي  162م]شور لوز|ر الصlة رمق . 16


