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تقدمي 
يعترب الطب ال�رشعي من الدعامات الأ�سا�سية امل�ساعدة على حتقيق 

العدالة وتعزيز ا�سطالعها بوظائفها على قدر عال من النزاهة واملو�سوعية 

واإحقاق العدل، كما اأنه من املداخل الهامة للوقاية من التعذيب والوقوف 

على حقيقة اإدعاءاته ومدعم حلقوق ال�سحايا ومتطابات جرب ال�رشر.

ول �سك اأن توثيق احلالت ونهج امل�ساطر ال�رشورية املعتمدة دوليا يف 

هذا املجال اأ�سبح �رشورة ل حميد عنها للطب وللق�ساء يف املجتمعات 

التي اختارت بناء دولة القانون وحماية حقوق الإن�سان، لذلك ي�سبح من 

الالزم بناء منظومة للطب ال�رشعي تكوينا وتنظيما ومكانة ت�ستجيب 

حلاجيات البلد وتوفر �رشوط املمار�سة املهنية املطلوبة لقيامه بدوره على 

اأح�سن وجه.

كما اأن ذلك يتطلب متلك املبادئ املوؤطرة لهذا احلقل، والجتهادات 

املتوا�سلة لتطويره لي�ض فقط على م�ستوى الفكر ولكن اأي�سا على م�ستوى 

املمار�سة. ويف هذا الإطار ياأتي هذا العمل الذي يقدمه مركز درا�سات 

حقوق الإن�سان والدميقراطية يف اإطار برنامج التعاون والدعم مع وزارة 

حقوق  بثقافة  للنهو�ض  خدمة  بناء  تعاون  روح  يرتجم  والذي  العدل 

الإن�سان يف املمار�سة املهنية. كما اأنه يعك�ض موا�سلة اهتمام فريق املركز 

بهذا املجال الذي حظي بعنايته منذ �سنوات، واجنز فيه عدة درا�سات 

واأطباء وحمامني  ق�ساة  م�ساركة  عرفت  والتي  لذلك،  وور�سات مكملة 

من  دوليني  وخرباء  �رشكاء  جانب  اإىل  مواقع خمتلفة،  من  وحقوقيني 

موؤ�س�سات خمت�سة.
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الطب  فاإن  بالدنا،  املبدولة يف  املجهودات  و رغم  الإطار،  ويف هذا 

ال�رشعي مل يجد بعد تلك الروؤيا وذلك الدعم املطلوبني للنهو�ض به، كما 

تكوينا  اإليه  املنتمني  الأطباء  من  الهزيل  والعدد  واقعه  ذلك  على  يدل 

وتخ�س�سا، و�سعف بنياته، وانعدام ال�رشوط املحفزة لالنخراط املهني فيه 

ولتطوير بنائه وطنيا وجهويا على كافة امل�ستويات.

ال�رشعي يف جمال  الطب  دور  على  اأ�سا�سا  الرتكيز  هنا  اخرتنا  لقد 

الوقاية من التعذيب ور�سد خملفاته املادية والنف�سية ودوره يف م�ساعدة 

الق�ساء يف مواجهة هذه املمار�سات احلاطة بالكرامة الإن�سانية واملنافية 

التي  لالأعمال  ا�ستكمال  وذلك  والدولية،  الوطنية  والقوانني  للت�رشيعات 

اإ�سدارت(،  ور�سات،  )ندوات،  املجال  هذا  يف  اجنزها  اأن  للمركز  �سبق 

وم�سوؤويل  واأطباء  وحمامني  ق�ساة  من  متعددة  فئات  اإىل  واملوجهة 

املوؤ�س�سات ال�سجنية و�رشطة ق�سائية وغريها.

اإل اأننا واعون بكون الطب ال�رشعي له اأدواره ومكانته يف غري ذلك 

من املجالت كالعنف �سد الن�ساء، والت�رشيح وغريها مما يتطلب عمال 

خا�سا به، وهو ما ناأمل العودة اإليه يف حمطات قادمة.

الق�ساء  م�ساعدة  ال�رشعي يف  الطب  مكانة  اإبراز  منه يف  وم�ساهمة 

الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  اأعد  منه،  والوقاية  التعذيب  ومناه�سة 

والدميقراطية هذا امل�رشوع، واعتمد يف اجناز مواد هذا الدليل على فريق 

متخ�س�ض ومرافق لهذا املجال منذ عقود، كل ع�سو من زاوية تخ�س�سه.

لقد �ساهم معنا يف هذا العمل م�سكورا الدكتور �سعيد الواهلية الذي 

ي�ستغل  كان  ملا  املغرب  التخ�س�ض يف  هذا  وموؤ�س�سي  رواد  اأبرز  يعترب 

بها  ال�رشعي  الطب  مركز  ومدير  البي�ساء  بالدار  الطب  بكلية  اأ�ستاذا 

لعدة �سنوات، والذي بدل جمهودات متعددة للنهو�ض بهذا التخ�س�ض 
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ورغم  بنياته.  تطوير  على  وعمل  حقوقيا  وانخراطا  وترافعا  ممار�سة 

ان�سغالته املهنية بكندا حيث ا�ستقر الآن وظروف اجلائحة فقد اأبى اإل 

اأن يتجاوب مع دعوة مركز درا�سات حقوق الن�سان والدميقراطية الذي 

هو من الأع�ساء املوؤ�س�سني له.

التعليم  ا�ستاذ  بلماحي،  اإدري�ض  الأ�ستاذ  العمل  هذا  �ساهم يف  كما 

وترافع  بدوره  ا�ستغل  والذي  الرباط،  بهيئة  وحمام  القانون  يف  العايل 

التعذيب ويف الجتهاد  القانوين ملواجهة  التاأ�سيل  ل�سنوات يف جمال 

الق�سائي الدويل والوطني املرتبط بهذا املو�سوع، ومكانة الطب ال�رشعي 

يف ذلك.

كما اكتمل العمل بامل�ساهمة القيمة للدكتور عمر بطا�ض ا�ستاذ التعليم 

الطب  بكلية  العقلية  وال�سحة  الأع�ساب  علوم  خمترب  ومدير  العايل 

بالدار البي�ساء، وامل�سوؤول ال�سابق عن ق�سم الأمرا�ض العقلية بامل�ست�سفى 

اجلامعي واملرافق لعمل هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف عالقتها ب�سحايا 

النتهاكات.

وقد عمل اأع�ساء هذا الفريق اأي�سا كمتعاونني مع مراكز وهياآت دولية 

خمت�سة وذات عالقة بهذا امليدان.

فاإليهم جميعا جندد ال�سكر والتقدير على عملهم املتوا�سل للنهو�ض 

بثقافة حقوق  للنهو�ض  دائم خدمة  علمية وعطاء  بروح  الر�سالة  بهذه 

الإن�سان وتاأ�سيلها يف املمار�سة املهنية لفئات متعددة من املكلفني باإنفاذ 

القانون وغريهم.

كما يتوجه املركز بال�سكر اجلزيل لوزارة العدل وعلى راأ�سها ال�سيد الوزير 

على روح التعاون البناء والت�سجيع اللذين وجدهما با�ستمرار لإجناز هذا 

العمل وغريه ومن الأعمال ال�سابقة.
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وناأمل اأن ي�سكل هذا الدليل مدخال نوعيا جديدا �سمن م�ساهمات 

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية يف تعزيز الثقافة احلقوقية 

وحت�سني مكت�سبات بالدنا، وفتح اآفاق واعدة ملوا�سلة هذا العمل �سمانا 

ل�سيادة القانون وحتقيق العدالة.

احلبيب بلكو�ض
رئي�ض مركز درا�شات حقوق الإن�شان والدميقراطية



I. التعذيب: 
اعتبارات طبية �شرعية 

وجمع الأدلة
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اأول: متهيد
املجتمع  ويف  الإن�سان.  حلقوق  ج�سيم  وانتهاك  جرمية  التعذيب 

املتح�رش احلديث، اأ�سبح يعترب التعذيب بجميع اأ�سكاله، بغ�ض النظر 

عن الدافع، جرمية كما اأنه مدان عامليا.

وترتبط مهنة الطب بحقوق الإن�سان ارتباًطا وثيًقا. وعادة ما يكون 

الأطباء اأول من يتعامل مع الناجني من التعذيب، مما اأدى اإىل ظهور 

طب التعذيب، وهو فرع يف طور التطور من علم الطب ال�رشعي ال�رشيري، 

كما  للتعذيب.  والأخالقية  الت�سخي�سية  واجلوانب  الطب  مع  يتعامل 

يعترب التحقيق والتوثيق الفعالن يف ادعاء التعذيب عن�رشين اأ�سا�سيني 

يف اإثبات وقوع التعذيب، من اأجل �سمان العدالة املن�سفة. ويطرح توثيق 

ال�سعوبات خا�سة مع  العديد من  التعذيب  وحفظ الأدلة الطبية على 

وجود خطر اإبطال الأدلة، حيث يجب اإثبات فعل التعذيب مبا ل يدع 

جماًل ل�سك معقول.

وقد اأ�سبحت اأ�ساليب التعذيب اأكرث تعقيًدا، مما يخلف اأق�سى قدر من 

التاأثري النف�سي واأقل ما ميكن من الآثار اجل�سدية التي ميكن اكت�سافها، 

اأو حمرومني من  اأنف�سهم عاجزين  املمار�سني  العديد من  وبالتايل يجد 

الت�سخي�ض والعالج املنا�سبني.

مبادئ  التي جتمع  ال�رشعي  الطب  اأداة  ا�سطنبول  بروتوكول  ويعترب 

كيفية التحقيق الفعال يف التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة لإثبات حقيقة الأفعال.

عندما تكون اإجراءات التحقيق املعمول بها غري منا�سبة، اإما ب�سبب 

الفتقار اإىل املهارات التقنية الالزمة اأو اإىل احلياد ال�رشوري، اأو ب�سبب 

النتهاكات التي تبدو ممنهجة اأو لأي �سبب خطري اآخر، حتر�ض الدول 
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على اأن يتم اإ�سناد التحقيق اإىل جلنة حتقيق م�ستقلة اأو وفقا مل�ساطر 

مماثلة. يتم اختيار اأع�ساء اللجنة بناء على نزاهتهم وكفاءتهم وا�ستقاللهم 

ال�سخ�سي امل�سهود به. ويجب اأن يكونوا، على وجه اخل�سو�ض، م�ستقلني 

جتاه امل�ستبه بهم واملوؤ�س�سات.

يف هذا ال�سدد، �سنو�سح املبادئ املذكورة اأعاله، من خالل الرتكيز 

الإن�سان، ثم  التعذيب يف جوانبه الأخالقية ويف عالقته بحقوق  على 

نقدم حتلياًل نقدًيا لتقارير الطب ال�رشعي التي مت اإعدادها خالل اإجراء 

، والتي قام بها اأطباء �رشعيون، 
1
خربة عن ادعاءات تعذيب �سحايا اأحياء

وهو تقييم مدى املالءمة الذي طلب منا كع�سو يف املجموعة الدولية 

خلرباء الطب ال�رشعي امل�ستقلني ) IFEG (. وكان الغر�ض من هذا التقييم 

اإثبات مدى مالءمة تقارير الطب ال�رشعي املنجزة بخ�سو�ض اإحدى ق�سايا 

.
2
ادعاء التعذيب واحرتامها للمعايري الدولية

ول بد اأن نوؤكد بهذا ال�سدد على اأهمية العمل، يف مثل هذه احلالت، 

لفريق خرباء  املوكولة  الدور واملهمة  ا�سطنبول وحتديد  بروتوكول  بدليل 

الطب ال�رشعي امل�ستقل ) IFEG ( يف تقدير مزاعم التعذيب وفًقا ملعايري 

ومبادئ بروتوكول ا�سطنبول.

ثانيًا: تعريفات عامة للتعذيب
التعذيب هو املعاناة اجل�سدية والعقلية التي يتعر�ض لها الإن�سان عن 

عمد من قبل اأي اإن�سان اآخر، مما يت�سبب يف املعاناة لأي �سخ�ض من 

1- Dans cette étude nous avons sciemment omis de ne pas inclure la médecine légale 
thanatologique, nous nous réservons à l’étude de la médecine légale clinique non autopsique.

2- ال تتضمن التقارير املقدمة للتقييم أي سرد لألحداث السابقة أو أسباب وظروف االحتجاز، فهي تقارير 
طبية محضة محررة من قبل أخصائيي الطب الشرعي.
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.
3
اأجل غر�ض معني اأو بدون غر�ض

وتعترب اجلمعية الطبية العاملية، ح�سب اإعالن طوكيو 1975، اأنه ميكن 

الوح�سية  اأو  النظامية  اأو  املعتمدة  »العقوبة  باعتباره  التعذيب  تعريف 

ما،  بدرجة  املرتكبة  النف�سية  اأو  اجل�سدية  الآلم  قوامها«  يكون  التي 

ب�سكل مق�سود، ممنهج اأو بدون �سبب جلي، من طرف �سخ�ض اأو عدة 

اأ�سخا�ض يت�رشفون مبح�ض اإرادتهم اأو باأمر من �سلطة، للح�سول بالقوة 

.
4
على معلومات اأو اعرتاف اأو تعاون ال�سحية، اأو لأي �سبب اآخر «

ويق�سد ب »التعذيب« كما مت حتديده يف اتفاقية مناه�سة التعذيب 

ل�سنة 1984، »اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد، ج�سديا كان اأم 

عقليا، يلحق عمدا ب�سخ�ض ما بق�سد احل�سول من هذا ال�سخ�ض، اأو 

من �سخ�ض ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل 

ارتكبه اأو ي�ستبه يف انه ارتكبه، هو اأو �سخ�ض ثالث اأو تخويفه اأو ارغامه 

هو اأو اأي �سخ�ض ثالث - اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي 

�سبب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه، اأو يحر�ض عليه اأو يوافق عليه 

اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�ض يت�رشف ب�سفته الر�سمية 

ول يت�سمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�سئ فقط عن عقوبات قانونية اأو 

3- مجموعة القانون الجنائي، صيغة محينة بتاريخ 25 مارس 2019، الفصل 231-1، : »يقصد بالتعذيب 
بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نف�سي يرتكبه عمدا موظف عمومي 
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على 
اإلدالء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص 

آخر، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه. 
وال يعتبر تعذيبا األلم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو املترتب عنها أو املالزم لها«. يوجد على املوقع

www.adala. Justice.gov.ma

4- تم اعتماده من قبل الدورة التاسعة والعشرين للجمعية الطبية العاملية طوكيو )اليابان(، أكتوبر 1975 
ومراجعته من قبل الدورة 170 للمجلس، ديفون ليه با، فرنسا، مايو 2005 من قبل الدورة 173 للمجلس، 
والجمعية العمومية السابعة والسبعين للجمعية العمومية للجمعية   2006 مايو  فرنسا،  ديفون ليه با، 

الطبية العاملية، تايبيه، تايوان، أكتوبر 2016
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 ل ي�سمل هذا 
5
املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها. »

امل�سطلح الأمل اأو املعاناة الناجمني فقط عن العقوبات امل�رشوعة، �سواء 

املتاأ�سلة يف هذه العقوبات اأو الناجمة عنها «.

هكذا، فاإن التعذيب تعريفا هو فعل يتم عن معرفة وق�سد، اأما الأفعال 

التي ت�سبب الأمل عن غري ق�سد، اأو ت�سبب الأمل دون نية حمددة للقيام 

انتهاك حلقوق  التعذيب  ويعد  تعذيبًا.  عام  ب�سكل  تعترب  فال  بذلك، 

الإن�سان، يرتكبه اأفراد اأو جمموعات اأو دول عرب تاريخ الب�رشية، ويجد 

له تربيرات يف العقاب، والنتقام، والنزاعات ال�سيا�سية، واإكراه ال�سحية اأو 

طرف ثالث، وال�ستنطاق لنتزاع املعلومات اأو اعرتافات، اأو ملجرد اإر�ساء 

نزوة �سادية. وتت�سبب بع�ض اأ�سكاله يف الأمل ول ترتك �سوى القليل من 

الأدلة املادية بينما ترتك دماًرا نف�سًيا لدى ال�سخ�ض الذي تعر�ض له.

ثالثًا: مكانة الطب ال�شرعي ال�شريري يف مناه�شة التعذيب
1. الطب ال�شرعي ال�شريري وحقوق الإن�شان

ب�سكل عام، يق�سد بالطب ال�رشعي ال�رشيري تطبيق املعارف الطبية 

الطب  فح�ض  اأن  غري  العدل.  اإقامة  بهدف  الإ�سابات  حجم  لتقدير 

داخل  ن�سبًيا  مهماًل  جماًل  يعد  التعذيب  ادعاءات  ل�سحايا  ال�رشعي 

الطب ال�رشعي.

يف بع�ض البلدان، يوجد �سلك تعليمي يتم فيه تكوين الأطباء على 

اإجراء الفح�ض ال�رشيري وت�رشيح اجلثث لأغرا�ض الطب ال�رشعي، وهو 

تكوين يتوج باحل�سول على �سهادة توؤدي اإىل العرتاف بخربة �ساحبها 

تم  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.   -5
 10 املؤرخ   39/46 اعتمادها وعرضها للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل الجمعية العامة في قرارها 

ديسمبر 1984، دخلت حيز التنفيذ: 26 يونيو 1987، وفًقا ألحكام املادة 27 )1(
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بها من قبل الزمالء )الطب ال�رشعي(، بينما يف بلدان اأخرى، ما زالت 

اأنه  هياكل الطب ال�رشعي ووظائفه ب�سيطة للغاية، حيث من املفرت�ض 

)اأو  نف�سه  اأن يعر�ض  اإما  ال�سحية  فاإن  التعذيب،  ادعاء  اأمام حالة تهم 

نف�سها( اأمام اأي طبيب من اختياره، يف القطاع اخلا�ض اأو العام، يف 

حتيل  ال�رشطة  فاإن  النظرية،  احلرا�سة  اأو  العتقال  حالة  يف  اأنه  حني 

ال�سحية على م�ستعجالت اأقرب م�ست�سفى، حيث �سيتم فح�سها من قبل 

اأ�سا�سي  اإجراء ال�ستقبال ب�سكل  الداخلي، واأحياًنا يتم  طبيب احلرا�سة 

من قبل املمر�سات دون تدخل كبري من الأطباء.

واملهنية  املدنية  املجتمعات  اأ�سوات  ترتفع  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

ا فرعًيا من الطب،  مطالبة بالعرتاف بالطب ال�رشعي باعتباره تخ�س�سً

6
ول ُي�ستثنى بلدنا من هذه املطالبة.

فح�ض  الت�رشيحي  غري  ال�رشعي  للطب  ال�رشيرية  املمار�سة  وت�سمل 

ال�سحايا واجلناة املفرت�سني للتعذيب واإ�ساءة معاملة الأطفال والعتداء 

اجلن�سي والإهمال والعنف الأ�رشي واإيذاء النف�ض والت�سويهات وحوادث 

املر�سى  �سن  وتقدير  وتقييم  ت�سخي�ض  اأجل  من  فحو�سا  وكذا  ال�سري، 

كانوا  اإن  ما  لتحديد  الأفراد  وتقييم  ال�رشعي  للطب  بالن�سبة  النف�سيني 

موؤهلني لالعتقال اأم ل.

اإن حقوق ال�سخ�ض، اأو حقوق الإن�سان، هي مبادئ ومعايري اأخالقية 

بانتظام  حمايتها  تتم  والتي  الب�رشي  لل�سلوك  معينة  معايري  ت�سف 

من   1 املادة  وتن�ض  والدولية.  املحلية  الت�رشيعات  يف  قانونية  كحقوق 

الذي   77.17 2020، على مشروع القانون رقم  فبراير   11 الثالثاء  6- صادق مجلس املستشارين املغربي، 
يهدف هذا النص إلى تحديد اإلطار القانوني املندمج ملمارسة  ينظم ممارسة الطب الشرعي في املغرب. 
الطب الشرعي كإحدى املهن املساعدة للقضاء. ومن ثم فهو يحدد أسس تنظيم املمارسة، ومهام األطباء 
الشرعيين، وحقوقهم والتزاماتهم وكذلك شروط تعيينهم من قبل السلطات القضائية املختصة ومعايير 

إعداد تقارير التشريح.
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الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان: »يولد جميع النا�ض اأحرارا ومت�ساوين 

يف الكرامة واحلقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم اأن يعاملوا 

7
بع�سهم بع�سا بروح الإخاء«.

وللمجتمع الطبي، وخا�سة جمتمع الطب ال�رشعي، احلق وعليه الواجب 

يف التحقيق يف جميع اأ�سكال انتهاكات حقوق الإن�سان والإبالغ عنها.

وتذكر جلنة حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ب�سكل ل لب�ض فيه يف 

اأمام �سحية  اإثبات  قراراتها ل�سنة 1998 اإىل قيمة الطب ال�رشعي كاأداة 

ادعاءات التعذيب:

2. قرار جلنة حقوق الإن�شان 1998/36

، اإذ ت�سري اإىل قراراتها 33/1993 املوؤرخ يف 5 
8
اإن جلنة حقوق الإن�سان

مار�ض 1993، و 31/1994 املوؤرخ يف 4 مار�ض 1994 و 31/1996 املوؤرخ 

يف 19 اأبريل 1996.

واإذ ترحب بتقرير الأمني العام عن حقوق الإن�سان والعلوم ال�رشعية 

)E/CN.4/1998/32 و Add.1 ( املقدم عمال بقرارها 31/1996.

واإذ تعرتف باأن علم الطب ال�رشعي اأداة مهمة يف ك�سف الأدلة على 

التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 

املهينة،؛

الأموات  ت�سمل فح�ض  ال�رشعي  الطب  اأن ممار�سة علم  واإذ تالحظ 

والأحياء على ال�سواء، واأنها ت�سمل اأي�سا اإجراءات تعيني الهوية.

7- Universal declaration of human rights [Internet]. New York: United Nations; 1948 Dec 10 
[cited 2017 Jun 15]. 8 p. Available from:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf.

املجلس االقتصادي   ،1998 أبريل   – تقرير لجنة حقوق اإلنسان عن دورتها الرابع والخمسين مارس   -8
واالجتماعي، ص138 
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خربة  املعنية  البلدان  من  كثري  يف  تتوافر  ل  اأنه  اأي�سا  تالحظ  واإذ 

كافية يف ميدان علم الطب ال�رشعي وامليادين ذات ال�سلة للتحقيق يف 

انتهاكات حقوق الإن�سان ب�سورة فعالة.

واإذ تالحظ حاجة احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات 

غري احلكومية اإىل اخلربة يف ميدان علم الطب ال�رشعي للتحقيق يف 

الوفيات وتو�سيح حالت الختفاء، كما مت التاأكيد على ذلك يف تقارير 

الفريق العامل املعني بحالت الختفاء الق�رشي اأو غري الطوعي ويف تقارير 

املقرر اخلا�ض املعني بحالت الإعدام خارج نطاق الق�ساء اأو باإجراءات 

موجزة اأو الإعدام التع�سفي، ف�سال عن تقارير �سائر املقررين القطريني.

املبذولة  باجلهود  رحبوا  قد  خا�سني  مقررين  عدة  اأن  منها  واإدراكا 

لإن�ساء فريق دائم من خرباء الطب ال�رشعي واخلرباء يف امليادين ذات 

ال�سلة مل�ساعدتهم يف تنفيذ ولياتهم املتعلقة بحقوق الإن�سان.

الإن�سان . 1 ال�سامية حلقوق  املتحدة  الأمم  ترجو من مكتب مفو�سة 

اأن يجري م�ساورات مع احلكومات، والهيئات ذات ال�سلة يف الأمم 

املتحدة، ومع املنظمات املهنية خلرباء الطب ال�رشعي واخلرباء ذوي 

ال�سلة كما وردت الإ�سارة اإىل ذلك يف تقارير الأمني العام، ومنها 

بغر�ض   Add.1 و   E/CN.4/1998/32 الوثيقة الوارد يف  الأخري  التقرير 

ا�ستيفاء قائمة اخلرباء بيانات �سريهم الذاتية، مبا يف ذلك موؤهالتهم 

املهنية، ووظائفهم الراهنة، وعنوان الت�سال بهم، واجلن�ض )ي�سجع 

تعيني اخلبريات(، واإ�سارات اإىل الفرتات التي ميكن منها ال�ستعانة 

بهم، ونوع امل�ساعدة التي ميكنهم تقدميها.

حلقوق . 2 ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سة  مكتب  من  اأي�سا  ترجو 

الإن�سان اأن ي�سجع خرباء الطب ال�رشعي وغريهم من اخلرباء على 
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خارج  الإعدام  لعمليات  الفعالني  والتق�سي  املنع  مببادئ  اللتزام 

القانون والإعدام التع�سفي والإعدام باإجراءات موجزة التي اعتمدها 

املجل�ض القت�سادي والجتماعي يف قراره 65/1989 املوؤرخ يف 24 

ماي 1989.

تدعو مكتب مفو�سة الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان و�سعبة . 3

املنع  دليل  تنقيح  النظر يف  اإىل  الأمانة  لدى  الدولية  اجلرمية  منع 

والتق�سي الفاعلني لعمليات الإعدام خارج القانون والإعدام التع�سفي 

والإعدام باإجراءات موجزة الذي ورد فيه و�سف لالإجراءات املوحدة 

لعمليات الفح�ض املالئمة بعد الوفاة )عمليات الت�رشيح اأو الت�رشيح 

اجلزئي(.

خرباء . 4 قيام  اإمكانية  يف  النظر  اإىل  ال�سامية  املفو�سة  مكتب  تدعو 

اإ�سافيني يتعلقان بعمليات  ال�رشعي بتن�سيق وو�سع دليلني  الطب 

فح�ض الأحياء يف املجالني التاليني من جمالت الطب ال�رشعي:

عمليات الفح�ض ال�رشعي الإكلينيكية، على اأن جتري على نحو أ. 

تراعي فيه الفوارق بني اجلن�سني وتوثق فيه الإ�سابات التي ميكن 

القا�سية  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  �سببها  يكون  اأن 

البدنية  الأعرا�ض  تقييم  ذلك  يف  مبا  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو 

والنف�سية لالأ�سخا�ض املعتقلني، واأ�رشى احلرب، والن�ساء الالتي رمبا 

املناطق  واملدنيني يف  اجلن�سي،  والعنف  لالغت�ساب  تعر�سن  قد 

التي رمبا انتهكت فيها حقوق الإن�سان، والالجئني من املناطق 

اأو الرتياب يف ا�ستخدام  التي تتوفر فيها الأدلة على ا�ستخدام 

اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب 

يف  والأطفال  العقلي،  الطب  موؤ�س�سات  يف  واملعتقلني  املهينة، 

موؤ�س�سات ال�سباب يف املناطق التي يرتاب اأن تكون حقوقيهم قد 
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من  اأو غريه  للتعذيب  فيها  تعر�سوا  قد  يكونوا  اأن  اأو  انتهكت 

�رشوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة ؟

عمليات الفح�ض لتعيني هوية اأطفال الأ�سخا�ض الذين اختفوا اأو ب. 

الأطفال الذين تعر�سوا لالختفاء الق�رشي.

ح�سب . 5 يقوم،  باأن  ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سة  مكتب  تو�سي 

اإليها يف هذا  القت�ساء، بت�سجيع ن�رش وا�ستخدام الكتيبات امل�سار 

القرار، وباإعداد حلقات تدريبية بهدف توفري التدريب على الأن�سطة 

حقوق  انتهاكات  ب�سحايا  ال�سلة  ذات  ال�رشعي  بالطب  املتعلقة 

يف  كافية  خربة  فيها  تتوافر  ل  التي  البلدان  يف  خا�سة  الإن�سان، 

ميدان علم الطب ال�رشعي وامليادين ذات ال�سلة، من خالل تدريب 

الفرق املحلية مثال.

تو�سي اأي�سا مكتب املفو�سة ال�سامية بو�سع اإجراءات لتقييم ا�ستخدام . 6

الطب ال�رشعي ونتائج هذه اجلهود؛

اللجنة يف . 7 اإىل  تقريرا  يقدم  اأن  ال�سامية  املفو�سة  من مكتب  ترجو 

دورتها ال�ساد�سة واخلم�سني عن التقدم املحرز يف هذه امل�ساألة، مبا 

يف ذلك:

مدى توافر قائمة �ساملة وم�ستوفاة بخرباء الطب ال�رشعي.أ. 

الطب ب.  بخرباء  ال�ستعانة  ينظم  املوحدة  للخدمات  منقح  اتفاق 

ال�رشعي، مبا يف ذلك اأحكام حلماية اخلرباء الذين يوؤدون خدماتهم 

بهذه ال�سفة؛

ترجو من الأمني العام اأن يوفر املوارد املالئمة، من موارد الأمم املتحدة . 8

العامة القائمة، لتمويل اأن�سطة مكتب املفو�سة ال�سامية عند تنفيذ 

هذا القرار.
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تقرر النظر يف هذه امل�ساألة يف دورتها ال�ساد�سة واخلم�سني يف اإطار . 9

البند املنا�سب من جدول الأعمال.

رابعا: عر�ض حالت ادعاء التعذيب: م�شاهمة �شخ�شية
1. الولية واملهمة

الطب  يف  امل�ستقلني  اخلرباء  جمموعة  يف  كع�سو  بنا  الت�سال  مت 

ال�رشعيIFEG 9، وهي جمموعة مت اإن�ساوؤها �سنة 2009 من قبل املجل�ض 

الدويل لإعادة تاأهيل �سحايا التعذيب )IRCT( ب�رشاكة مع ق�سم الطب 

الطب  يف  دوليني  خرباء  من  وتتكون  كوبنهاغن،  جامعة  يف  ال�رشعي 

ال�رشعي ذوي جتربة وا�سعة يف تقييم وتوثيق التعذيب و�سوء املعاملة. 

ي�سارك هوؤلء اخلرباء امل�ستقلون يف التحقيقات يف مزاعم التعذيب و�سوء 

القانونية  وال�سهادات  املحايدة  ال�رشعي  الطب  تقارير  ويقدمون  املعاملة 

والتقنية  الفنية  امل�سورة  يقدمون  كما  اإليها،  تو�سلوا  التي  النتائج  حول 

ب�ساأن ق�سايا الطب ال�رشعي املتعلقة بالتعذيب و�سوء املعاملة، وي�ساركون 

يف تطوير وحتديث بروتوكول ا�سطنبول.

 التي اأوكلت اإلينا يف ما يلي:
10
وقد حددت املحكمة املهمة

تقييم تقارير الطب ال�رشعي التي اأجنزها الأطباء ال�رشعيون يف بلد  •

.
11
اأ�سيوي

9- International Forensic Expert Group, Correspondence to irct@irct.org

10- مالحظة شخصية: هذه الخبرة هي ألغراض استشارية وال تلزم بأي شكل من األشكال قرارات مكتب املدعي 
العام الذي كان أصل هذا الطلب. تعتبر االستعانة بخبراء مستقلين مبادرة جديرة بالثناء من جانب مكتب 

املدعي العام إلثبات قناعته الداخلية وتسجيل إلى حد ما يدل على حياد القضاة املسؤولين عن القضية.

وليس خبرة  لم يتم الكشف عن بلد موقع األحداث، ألن األمر يتعلق بتقييم مطابقة تقارير الخبراء   -11
رسمية اسمية.
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ادعاء  • �سحايا  لتقييم  الدولية  املعايري  مع  متا�سيها  مدى  اإثبات 

التعذيب وغريه من �رشوب املعامالت القا�سية والالاإن�سانية واملهينة.

وقد مت اإعداد تقارير الطب ال�رشعي هذه من قبل اأطباء �رشعيني، مت 

 املفرت�سني 
12
تعيينهم لإجراء فحو�سات الطب ال�رشعي ل�سحايا التعذيب

اأثناء احتجازهم اأثناء احلرا�سة النظرية. وعليه طلبت منا النيابة العامة 

ذات  الدولية  للمعايري  مالءمتها  مدى  وتقييم  املذكورة  التقارير  درا�سة 

ال�سلة، وعند القت�ساء، الك�سف عن اأوجه الق�سور والثغرات يف �سياغة 

الدولية  املعايري  عن  التقارير  هذه  ابتعاد  مدى  وحتديد  اخلربة،  تقارير 

العرتافات  انتزاع  ويف  واملهينة  ال�سيئة  املعامالت  من  املعتقلني  حلماية 

حتت التهديد اأو العنف.

2. عر�ض تقارير الطب ل�شرعي

1. تقرير الطب ال�رشعي: يتعلق الأمر ب 3 معتقلني مت فح�سهم من قبل 

طبيبني �رشعيني اثنني

ملف املدعي العام: غري متوفر

ال�سيد �ض: كدمة يف املع�سمني، كدمة من 2 �سم يف الذراع اليمنى.

ال�سيد �ض: كدمة يف املع�سمني، وتاآكل يف الرقبة يبلغ 2.3 �سم. كدمة 

من 3 �سم على الذراع الأي�رش، 1 �سم على املرفق الأمين و 2 �سم على 

ال�ساق اليمنى.

ال�سيد ز: كدمة على املع�سمني وكدمة 3 �سم يف املرفق الأمين و 2 

�سم على املرفق الأي�رش وتاآكل 2 �سم خلف الكعب الأي�رش و 1 �سم خلف 

الكعب الأمين.

8 من ضحايا التعذيب املزعوم لتوضيح مالحظاتنا، بهدف تعليمي بحت من  12- ألغراض التقييم، اخترنا 
أجل تسليط الضوء على الثغرات وأوجه القصور في التقارير واقتراح منهجية ملعالجتها.
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غري  الأ�سفاد،  ب�سبب  حادة  ر�سة  ال�رشعي:  الطب  تقرير  ا�ستنتاج 

موؤملة، �سفاء خالل �سهر واحد بدون اآثار.

طبيبني  قبل  من  واحد  معتقل  فح�ض  مت  ال�رشعي:  الطب  تقرير   .2

�رشعيني بح�سور �رشطي.

ال�سيد �ض: كدمة يف ال�سبابة.

ال�ستنتاج الطبي ال�رشعي: �سدمة حادة، ال�سبب غري حمدد.

3. تقرير الطب ال�رشعي: فح�ض 4 معتقلني كل على حدة من قبل 3 

اأطباء �رشعيني، مع اأخذ ب�سمات الأ�سابع للتعرف على كل منهم.

اأثناء اجلل�سة ولكن مل يتم و�سفها  املدعي  مت الطالع على ملفات 

يف التقرير. اأكد املعتقلون للنائب العام اأنهم تعر�سوا للتعذيب والإيذاء 

بالفلقة واحلروق بالكهرباء.

وتاريخها،  ر�سو�ض،  هناك  كانت  اإذا  ما  اخلرباء حتديد  من  ُطلب 

وظروفها الدقيقة وما اإذا كانت هناك حروق كهربائية.

نتائج فح�ض الطب ال�رشعي: ر�سو�ض على م�ستوى املع�سمني ب�سبب 

الأ�سفاد، كدمات ب�سبب الحتكاك ب�سطح حاد.

الر�سو�ض التي لوحظت ل عالقة لها بادعاء التعذيب بالفلقة واحلروق 

الكهربائية.
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3. قراءة نقدية للتقارير13
14

3.اأ: اعتبارات عامة

يتيح لنا تقييم التقارير امل�سار اإليها اأعاله اإبداء عدة مالحظات:

لي�ض هناك ما ي�سري اإىل مدة الفح�ض الطبي )ل يوجد وقت بداية . 1

ول وقت نهاية الفح�ض(.

�رشيحة . 2 موافقة  اأعطى  قد  املعتقل  اأن  اإىل  ي�سري  ما  يوجد  ل 

للخ�سوع لفحو�سات الطب ال�رشعي.

الطبيب، . 3 فردي يف عيادة  ب�سكل  املعتقلني  اأنه مت فح�ض  يبدو 

ولكن ل توجد اأية اإ�سارة اإىل املدة الزمنية والكيفية التي مت بها 

الفح�ض.

با�ستثناء توقيعات الأطباء الإثنني والثالثة واخلم�سة الذين اأجروا . 4

اأثناء الفح�ض  اآخرين  اأ�سخا�ض  اإىل  اإ�سارة  اأية  الفح�ض، ل توجد 

الطبي، با�ستثناء تقرير واحد يذكر فيه اأن �رشطيا كان حا�رشا.

لي�ست هناك اأية اإ�سارة اإىل مكان العتقال الذي قد يكون مت فيه . 5

فح�ض املعتقلني.

3.ب: املحتوى العام لتقارير الطب ال�ضرعي

يالحظ، ب�سكل عام، اأن التقارير موجزة للغاية، حيث اإن الأجزاء املتعلقة 

بجوهر التقرير ل ت�سم �سوى ب�سع جمل فقط. اأما تقارير الطب ال�رشعي 

املنجزة من قبل اأكرث من طبيبني حول حالة ادعاء تعذيب التي ا�ستمرت 

13- Basée sur la démarche élaborée dans Medical Investigation and Documentation of Torture, 
January 1, 2005 by Michael Peel, Noam Lubell, Jonathan Beynon.

14- في هذا التقييم لم نكن على اتصال بضحايا التعذيب املزعوم، إذ يقتصر التقييم على تحليل التقارير 
التي سبقت صياغتها من قبل أخصائيي الطب الشرعي.
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ثالثة اأ�سابيع يف احلجز، فاإنها كانت ق�سرية ب�سكل غري معقول، وي�سري 

اإجراء تقييم معمق. وعلى الرغم من  اأنه مل يتم  ذلك يف حد ذاته اإىل 

ادعاءات التعذيب من قبل املعتقلني، اإل اأنه مل تتم الإ�سارة اإىل �سوابق 

اإل بالن�سبة لأربعة معتقلني فقط: »الفلقة« و»احلروق  ال�سيئة  املعاملة 

الكهربائية« دون اأي اإ�سارة اإىل املدة التي مور�ست خاللها هذه الأفعال. 

معتقل.  لكل  البدين  الفح�ض  عن  وتام  فردي  تقرير  اأي  يوجد  ل  كما 

ويالحظ اأي�سا اأنه ل يوجد ر�سم بدين داعم للو�سف. فعلى الرغم من 

اأن الأطباء ال�رشعيني يوؤكدون اأنهم �ساهدوا �سوًرا، اإل اأنهم ل يقدمون 

اأية معلومات اأخرى ول يعلقون على ما راأوه. اإ�سافة اإىل ذلك، ل يوجد 

و�سف لالأعرا�ض النف�سية للمعتقلني اأثناء وبعد الإ�سابات املزعومة. ول 

حتتوي التقارير على اأي تقييم لالإنعكا�سات النف�سية املحتملة لإدعاءات 

التعذيب، ول على اأية اإ�سارة اإىل اإحالة ال�سحايا على اأخ�سائي لإجراء 

تقييم نف�سي معمق.

ففي حالة اأي ادعاء عام بالعتداء اجل�سدي، ول �سيما فيما يتعلق 

بادعاء التعر�ض للتعذيب، فاإن مثل هذا الفح�ض يجب اأن يعترب فح�سا 

ج�سديا غري مالئم على الإطالق.

املعاملة  �ضروب  من  وغريه  التعذيب  ادعاء  تفا�ضيل  3.ج: 
ال�سيئة

اأعمال  ادعاءات  عن  تفا�سيل  على  احل�سول  التقارير  حتاول  ل 

املعتقلني  ادعاءات  اإىل  الإ�سارة  متت  فقد  اأعاله،  ورد  وكما  التعذيب. 

اأكرث  للتف�سيل  اأي حماولة  دون  الكهربائية(  واحلروق  )الفلقة  الأربعة 

يف هذه الدعاءات. وب�سكل عام، مل ُتبذل اأي حماولة ملعرفة اأو توثيق 

تعر�سوا  قد  املعتقلون  فيها  يكون  قد  التي  املرات  عدد  حول  تفا�سيل 

للتعذيب خالل هذه الفرتة. ولي�ست هناك اأية حماولة ملعرفة اأو توثيق 
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)الفلقة  املدعى  للتعذيب  اأ�ساليب  بخ�سو�ض خمتلف  مدققة  تفا�سيل 

واحلروق الكهربائية(، وعدد املرات تعر�ض فيها املعتقلون لهذه الأ�ساليب 

من التعذيب ول اأي تدقيق عن اأجزاء اجل�سم امل�ستهدفة. كم ل توجد اأية 

اإ�سارة لآثار جروح خطرية قد يكون املعتقلون اأ�سيبوا بها وقت ال�سدمة 

املزعومة، ول عن اأي عالج طبي يكونون قد تلقوه.

اإ�سارة موجزة جدا للطبيعة املحتملة  التقارير �سوى على  ول حتتوي 

لالإ�سابات، مثل تلك التي متت عن طريق مالم�سة �سطح حاد اأو ب�سبب 

الأ�سفاد.

مل يح�سل الأطباء الذين قاموا بالفح�ض على اأي و�سف دقيق لطبيعة 

الأربطة املزعومة املو�سوعة حول املع�سمني والكاحلني، ول اأي تفا�سيل 

تقييد  مت  هل  املثال،  �سبيل  )على  فيه  تقييدهم  مت  الذي  الو�سع  عن 

املع�سمني خلف الظهر، اأم اأمام اجل�سم اأو مع الكاحلني(.

ورد يف تقرير الطب ال�رشعي املتعلق باثنني من املعتقلني اأن الطبيب 

ال�رشعي انتقل اإىل امل�ست�سفى الع�سكري لفح�ض ملفات املعتقلني، لكنه 

مل يتمكن من احل�سول على اأية معلومات بهذا اخل�سو�ض. ول يوجد 

�سجالت  اأو  تقارير  اأي  على  احل�سول  حاولوا  الأطباء  اأن  اإىل  ي�سري  ما 

طبية �سابقة تتعلق بالإ�سابات املزعومة، على افرتا�ض اأن املعتقلني قد مت 

فح�سهم من قبل اأطباء اآخرين من قبل.

ومل يتم اإجراء اأي فح�ض ع�سبي للج�سم. وبعد حديث عن اأربطة مت 

لفها حول املع�سمني والكاحلني اأثناء التعذيب، يتوقع املرء تفا�سيل اأكرث 

لفح�ض ع�سبي لالأطراف العلوية، وخا�سة املع�سمني واليدين والأطراف 

والأوتار،  والقوة،  الع�سلية،  )الكتلة  والقدمني  والكاحلني  ال�سفلية 

واحل�سا�سية، الخ( لأنه بالإمكان ت�سخي�ض اعتاللت الأع�ساب املحيطية 

احل�سية واحلركية بعد و�سع الأربطة على املع�سمني والكاحلني.
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بالن�سبة  القدمني  باطن  بعناية  فح�ض  اأنه  طبيب  اأي  يو�سح  ومل 

للحالت الأربع املتعلقة بادعاء التعذيب بالفلقة )�رشبات قوية متكررة 

عن عمد على باطن القدمني(. يف حالة ال�ستباه يف وجود فلقة، �سيكون 

وبنية  الرخوة  لالأن�سجة  اإجراء فح�ض مف�سل  املتوقع  الطبيعي ومن  من 

ال�سينية.  بالأ�سعة  الفح�ض  للقدمني وكذلك  الع�سبي  والفح�ض  العظام 

كما مل يو�سح اأي طبيب اأنه فح�ض بعناية خمتلف اأجزاء اجل�سم بحًثا 

عن حروق كهربائية: ففي حالت حروق كهربائية م�ستبه فيها، �سيكون 

طبيعًيا اأن يتم ال�سوؤال عن �سبب ال�سدمة الكهربائية املزعومة، ومواقعها 

مت  يكون  قد  التي  والكيفية  البليغة  واجلروح  والأعرا�ض  اجل�سم،  يف 

اعتمادها لعالج هذه احلروق والتئامها. كما مل ي�رش اأي طبيب اإىل اأنه 

فح�ض بعناية الأع�ساء التنا�سلية اخلارجية وما اإذا كان املعتقلون قد مت 

فح�سهم وهم عراة اأم ل.

3. د: ملخ�ض النتائج

ب�سكل عام، ل ترقى تقارير الطب ال�رشعي املتعلقة بهوؤلء املعتقلني اإىل 

م�ستوى املمار�سة املقبولة، على امل�ستوى الدويل، للفح�ض الطبي ل�سحايا 

الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  من �رشوب  وغريه  التعذيب 

وتوثيق  الفعالة  التحقيقات  دليل  يف  بدقة  عليه  املن�سو�ض  املهينة،  اأو 

اأ�سدرته الأمم املتحدة �سنة  القا�سية الذي  التعذيب وغريه من املعاملة 

.
15
2001 واملعروف با�سم بروتوكول ا�سطنبول

مت تعيني الأطباء من قبل املحكمة لإجراء فح�ض للمعتقلني، وتقدمي  �

الطب  تقارير  اأن  التعذيب. غري  ادعاءات  تقرير دقيق ومف�سل عن 

ال�رشعي املقدمة هنا ل حتتوي �سوى على اأكرث الأو�ساف �سطحية 

15- https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50c83f6d2
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اأنها  املعتقلون، كما  له  الذي يكون قد تعر�ض  التعذيب  لإدعاءات 

ل ت�ستعر�ض بدقة الفحو�سات التي اأجريت، واكتفت بتقدمي و�سف 

موجز لنتائج هذه الفحو�سات.

لي�ست هناك اأية اإ�سارة لأية حماولة للح�سول على تقارير طبية �سابقة  �

يف حال وجودها، با�ستثناء حمتجزين اثنني مل يتمكن الطبيب من 

احل�سول على �سجالت خا�سة بهما من امل�ست�سفى الع�سكري.

ا�ستفادوا  � قد  املعتقلون  كان  اإذا  التقارير معلومات عما  تت�سمن  ل 

من زيارة الطبيب اأثناء احتجازهم، ول اأي تقرير طبي من ال�سجن 

الذي احتجزوا فيه وقت الفح�ض. لذلك، يبدو اأنه مل تكن هناك اأية 

حماولة لالطالع على تقارير طبية اأخرى تتعلق بادعاءات التعذيب.

ل توجد اأية اإ�سارة اإىل اأن النزلء اأعطوا موافقتهم ال�رشيحة والواعية  �

على خ�سوعهم لهذا الفح�ض، خا�سة واأنهم كانوا يف ال�سجن وقت 

اإجرائه.

الأ�سفاد  � و�سع  مت  قد  املعتقلني  اأن  اإىل  اإ�سارة  اأية  هناك  لي�ست 

باأيديهم اأو تقييدهم باأي �سكل من الأ�سكال اأثناء الفح�ض.

يف حالة تقرير الطب ال�رشعي، ي�سري احل�سور املوثق ل�سابط �رشطة  �

اأثناء الفح�ض يف حد ذاته اإىل اأن الفح�ض مل يتم يف احرتام لل�رشية 

الطبية وخ�سو�سية ال�سحية املزعوم. وبالتايل، قد يكون هذا الفح�ض 

بدون اأدنى م�سداقية لأن ال�سحية يدعي اأنه تعر�ض للتعذيب على 

اأيدي اأفراد من اأجهزة اأمن الدولة، يف حني مت اإجراء الفح�ض بح�سور 

عون من قوات النظام.

للغاية، كما مل يتم احلديث  � التقارير موجزة  الأق�سام اجلوهرية من 

عن ادعاءات التعذيب بالن�سبة لبع�ض املعتقلني �سوى يف جملتني 
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اأو  نقطتني  اقت�رش على  البدين  الفح�ض  اأن  على  ق�سريتني، عالوة 

ثالث نقاط ثانوية. ول توجد ر�سوم بيانية اأو �سور ملحقة بالتقرير 

ت�سري ب�سكل اأدق اإىل املوقع الت�رشيحي وطبيعة العالمات املو�سوفة. 

اأو  الن�سجام  اأية حماولة لإبراز مدى  التقرير على  كما ل يحتوي 

التناق�ض بني نتائج الفح�ض البدين وادعاءات التعذيب.

مل ت�سمح هذه الدرجة من الإيجاز يف التقرير بالإ�سارة اإىل اإجراء  �

فحو�ض معمقة لدعاءات ال�سحايا.

التعذيب وغريه من �رشوب  � اأن  بو�سوح  ا�سطنبول  بروتوكول  اأكد 

�سوء املعاملة، قد يخلف عالمات ج�سدية طفيفة، اأو منعدمة، بعد 

الطب  فح�ض  اإجراء  مت  وقد  التعذيب.  ادعاءات  على  الوقت  مرور 

ال�رشعي هذا بعد ثالثة اأ�سابيع من ادعاءات التعذيب، لذا من املحتمل 

ي�سبح  الذي  الأمر  اجل�سد؛  على  �سوى عالمات طفيفة  تبقى  األ 

معه الفح�ض ال�سامل جل�سد املعتقلني اأكرث اأهمية، كما ي�سبح من 

ا، اإىل ما اإذا كانت هناك، اأم ل، اأية ندوب  ال�رشوري الإ�سارة، اأي�سً

اأو كدمات على اأجزاء اجل�سد التي يزعم املعتقلون اأنها كانت حتمل 

جروحا يف ذلك الوقت.

ل ت�سكل العالمات اجل�سدية للتعذيب و�سوء املعاملة �سوى جانب  �

اأن  من  الرغم  وعلى  التعذيب.  يخلفها  قد  التي  الآثار  من  واحد 

التقرير تناول ادعاءات العتداء اجل�سدي باأكرث الطرق �سطحية، فاإنه 

للمعنيني.  اأو عقلي  نف�سي  اإجراء فح�ض  اإىل  اإ�سارة  اأية  مل يت�سمن 

ويعترب هذا اإغفال رئي�سي يف مثل هذه التقييمات والتقارير، كما اأنه 

يك�سف، يف حد ذاته، اأن الفحو�ض مل تتقيد باملعايري الدولية لتقييم 

ادعاءات التعذيب.
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ادعاءات  � نفي  اإىل  ذاته  حد  ج�سدية يف  عالمات  غياب  يوؤدي  لن 

التعذيب اأو غريه من �رشوب �سوء املعاملة، لذلك ي�سف بروتوكول 

ا�سطنبول بدقة كيفية اإجراء الفحو�ض حتى يتم اأخذ جميع جوانب 

الدعاءات يف العتبار، مبا يف ذلك التفا�سيل املتعلقة بالإ�سابات 

املادية وال�سدمات النف�سية، والإ�سابات املعا�رشة، والعالجات الطبية 

وفح�ض ج�سدي  احلالية،  والنف�سية  اجل�سدية  وال�سكاوى  الالحقة، 

مع  معينة  ادعاءات  تطابق  حول  ت�رشيحات  مع  مف�سل  ونف�سي 

املعاينات اجل�سدية والعقلية احلالية.

�سوى على معلومات مفرطة  ال�رشعي هذه  الطب  تقارير  ل حتتوي 

يف الإيجاز وهي بذلك بعيدة كل البعد عما تتطلبه عملية اإجناز تقييم 

يحرتم املعايري املقبولة دولًيا وبروتوكول ا�سطنبول.

خام�شا: كيف يتم التحقيق بفعالية يف التعذيب؟
1. التعذيب م�شاألة اأخالقية قبل كل �شيء

: »العلم بال �سمري ما هو اإل خراب للروح«. ميكن 
16
قال فران�سوا رابليه

ا منطلقا لأخالقيات علم الأحياء، الذي ي�سعى اإىل  اعتبار هذه الفكرة اأي�سً

التوفيق بني القدرات العلمية والقبول الأخالقي لها، غري اأن هناك من ل 

يعري اأي اهتمام بالأخالق رغم اأن جمال التعذيب واملعامالت الالاإن�سانية 

واملهينة، ي�سكل حقال وا�سعا تتجاور فيه املعرفة الطبية وال�سمري املهني 

والإن�سانية الطبية مًعا.

 
17
ميكن اأن يتورط الطبيب يف التعذيب ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش

من خالل:

16- Francois Rabelais, philosophe, écrivain et médecin de la renaissance, 16éme siècle

17- Sobti JC, Makkar SP, Aggarwal P. Role of doctors in prevention of torture. JIMA 1999; 97 )11(
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تقييم قدرة ال�سحية على مقاومة التعذيب.. 1

تزويد اجلالد باملعارف واملهارات املهنية.. 2

الإ�رشاف على عمليات التعذيب من خالل تقدمي العالج.. 3

اأو . 4 الطبية  ال�سهادات  اإ�سدار  عند  الطبية عمداً  املعلومات  اإغفال 

تقارير الت�رشيح.

حجب املعلومات ملتعلقة بحدوث جتاوزات.. 5

ممار�سة التعذيب من خالل امل�ساركة املبا�رشة.. 6

اأي  ي�سارك  األ  ويجب  الإطالق،  على  اأخالقي  غري  التعذيب  يعترب 

طبيب يف مثل هذه العملية، حيث يقت�رش دوره على فح�ض وعالج 

الطب  لأخالقيات  وفًقا  الأطباء،  على  وُيحظر   .
18
التعذيب �سحايا 

املهنية  معرفتهم  ا�ستخدام  ال�سلة،  ذات  والتفاقيات  القواعد  وخمتلف 

لإيذاء مر�ساهم.

)اجلمعية الطبية العاملية، 1975(، يجب على 
19
وح�سب اإعالن طوكيو 

الطبيب األ يقوم مبا يلي:

امل�ساركة اأو التواطوؤ يف ممار�سة التعذيب اأو اأي �سكل من اأ�سكال . 1

العنف القا�سي اأو الالاإن�ساين اأو املهني.

توفري الو�سائل اأو الأدوات اأو املواد اأو املعارف الرامية اإىل ت�سهيل . 2

اأو  القا�سية  املمار�سات  �رشوب  من  غريه  اأو  التعذيب  ممار�سة 

18- Kohli A, Aggarwal NK, Murthy OP. Role of medical ethics in torture cases with two 
illustration cases. J Forensic Med Toxicol 1997; 14)2(

أكتوبر  )اليابان(،  تم اعتماده من قبل الدورة التاسعة والعشرين للجمعية الطبية العاملية طوكيو   -19
 173 2005 من قبل الدورة  170 للمجلس، ديفون ليه با، فرنسا، مايو  1975 ومراجعته من قبل الدورة 

للمجلس، ديفون-
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الالاإن�سانية اأو املهينة.

احل�سور اأثناء الإجراءات التي تنطوي على اأعمال قا�سية اأو اأن�سطة . 3

غري اإن�سانية.

اإطعام بالقوة لأي �سخ�ض م�رشب عن الطعام يعترب قادراً بدنيًا . 4

مثل  يف  ل�سلوكه.  املحتملة  العواقب  على  احلكم  على  وعقليًا 

هذه احلالة، يجب على الأطباء توعية ال�سحية حول امل�ساعفات 

املحتملة لل�سيام لفرتات طويلة واإبراز احتمال وجود خطر و�سيك 

على حياة ال�سخ�ض املعني.

�سمري . 5 اأو  �سخ�سية  على  التاأثري  �ساأنه  من  اإجراء  اأي  ا�ستخدام 

�سخ�ض ما، بهدف احلد من مقاومته اجل�سدية و / اأو العقلية، 

يف اإطار حتقيق ال�رشطة.

واجلمعيات  الدويل  املجتمع  وت�سجع  تدعم  العاملية  الطبية  واجلمعية 

مواجهة  يف  واأ�رشته  الطبيب  م�ساندة  على  والزمالء  الوطنية  الطبية 

التهديدات اأو الأعمال النتقامية الناجتة عن رف�ض الت�سامح مع التعذيب 

.
20
اأو غريه من �رشوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

والدولية،  الوطنية  والإعالنات  القوانني  توؤكد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

خطر.  يف  ل�سخ�ض  امل�ساعدة  تقدمي  واجب  على  خمتلفة،  باأ�سكال 

ويكمن اأحد جوانب هذا الواجب يف التزام الأطباء مبعاجلة املحتاجني 

ال�سادرة   
21
الطب مهنة  لأخالقيات  الدولية  املدونة  كما حتدد  للعالج. 

عن اجلمعية الطبية العاملية، على �سبيل املثال، اللتزام الأخالقي لالأطباء 

بتقدمي العالجات ال�ستعجالية كواجب اإن�ساين. كما اأن خمتلف الثقافات 

20- Fimate L. Medical Ethics and Torture. JIMA 1999; 97 )11( : 453-56.

21- تم اعتماده سنة 1949
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وتعود  الأ�سخا�ض.  ومعاناة  لحتياجات  ال�ستجابة  �رشورة  تت�سمن 

اأ�سول الكثري من الأخالقيات الطبية احلديثة اإىل مبادئ الأزمنة الغابرة 

التي تطلب من الأطباء م�ساعدة املر�سى حتى لو كان ذلك ي�سكل خطرا 

عليهم.

واأعربت اجلمعية الطبية العاملية عن واجب امل�ساعدة من خالل العرتاف 

بحقوق املري�ض؛ حيث ين�ض اإعالن ل�سبونة ب�ساأن حقوق املري�ض على 

متييز،  اأي  دون  املنا�سبة،  الطبية  الرعاية  تلقي  يف  احلق  فرد  لكل  اأن 

ويوؤكد من جديد التزام الأطباء بالعمل دائًما من اأجل امل�سلحة الف�سلى 

والعدالة،  ال�ستقاللية  يف  باحلق  للمر�سى  الإعالن  ويعرتف  للمري�ض. 

ويوؤكد التزام الأطباء وغريهم من مقدمي الرعاية ال�سحية بفر�ض احرتام 

هذه احلقوق.

يلزم اإعالن ل�سبونة الأطباء باحل�سول على املوافقة الطوعية والقائمة 

اأو تدخل.  اأي فح�ض  اإجراء  املوؤهلني عقلًيا قبل  عن معرفة من املر�سى 

من  كل  بعواقب  دراية  على  يكونوا  اأن  يجب  املعنيني  اأن  يعني  وهذا 

املوافقة والرف�ض. لذلك، قبل فح�ض املري�ض، يجب على مهنيي الرعاية 

ال�سحية �رشح الغر�ض من الفح�ض والعالج للمري�ض بو�سوح. ول قيمة 

للموافقة التي يتم احل�سول عليها حتت الإكراه، اأو على اأ�سا�ض معلومات 

كاذبة ُتعطى للمري�ض. فالطبيب الذي يقوم مبثل هذا الت�رشف يخاطر 

بانتهاك اأخالقيات الطب. وكلما زادت خطورة العواقب املحتملة لإجراء 

املوافقة  الأخالقي باحل�سول على  اللتزام  زاد  املري�ض، كلما  معني على 

العالجات  �ساأن  �ساأنه  للفح�ض،  كان  واإذا  معرفة.  عن  القائمة  ال�رشيحة 

املتوخاة، فوائد عالجية وا�سحة لل�سخ�ض املعني، فيمكن اعتبار املوافقة 

عندما  ولكن  العملية كافية.  هذه  خالل  تعاونه  يف  املتمثلة  ال�سمنية 

العالج،  اإىل بدء  الأول  املقام  باإجراء فح�ض ل يهدف يف  الأمر  يتعلق 
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فمن ال�رشوري التاأكد من اأن املري�ض قد فهم الإجراء وقبله واأن ذلك ل 

يتعار�ض باأي �سكل مع م�ساحله الف�سلى.

اإىل  اإىل يومنا هذا،  اأبقراط  املهنة، منذ ق�سم  اأخالقيات  ت�سري جميع 

ال�رشية املهنية كمبداأ اأ�سا�سي. ويظهر ذلك، مثال، يف البيانات ال�سادرة 

اجلانب  هذا  ويعترب  ل�سبونة.  اإعالن  مثل  العاملية،  الطبية  اجلمعية  عن 

مهًما جًدا يف بع�ض البلدان، لدرجة اأنه مت دجمه يف الت�رشيع الوطني. 

ومع ذلك، فاإن اللتزام باملحافظة على ال�رشية املهنية لي�ض مطلًقا وميكن 

�رشر  اإحلاق  يف  ال�سمت  يت�سبب  قد  عندما  ا�ستثنائي،  ب�سكل  رفعه 

ج�سيم باأطراف ثالثة اأو يوؤدي اإىل تاأثري خطري على جمرى العدالة. غري اأن 

القاعدة العامة توؤكد على اأنه ل ميكن خرق واجب ال�رشية الذي يحمي 

�ساأنها  من  اأو  املري�ض،  هوية  حتديد  تت�سمن  التي  ال�سحية  املعلومات 

.
22
ال�سماح بذلك، اإل مبوافقة املري�ض القائمة عن معرفة العواقب

2. املكانة املرجعية لربوتوكول ا�شطنبول لإجراء حتقيق فعال

يهدف دليل التحقيق الفعال يف التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 

اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )بروتوكول ا�سطنبول( اإىل اأن 

التعذيب وغريه  ادعاءات  اأداة مرجعية، دوليا، لفح�ض �سحايا  ي�سكل 

وتبليغ  التعذيب  ادعاءات  يف  وللتحقيق  املعاملة،  �سوء  �رشوب  من 

اأي هيئة خمت�سة  اأو  الق�سائية  ال�سلطة  اإىل  التي مت جمعها  املعلومات 

اأخرى. ويت�سمن امللحق الأول املبادئ املتعلقة بالو�سائل الفعالة للتحقيق 

يف التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

اأو املهينة، التي حتدد املعايري الدنيا التي يجب اأن تطبقها الدول ل�سمان 

اإجراء حتقيقات فعالة يف التعذيب.

22- انتهاك السرية املهنية، باملعنى املقصود في املادة 446 من القانون الجنائي املغربي، جريمة يعاقب عليها 
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 120 درهًما إلى 1000 درهم.
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ل ينبغي التعامل مع التوجيهات الواردة يف الدليل على اأنها بروتوكول 

�سارم. بل هي معايري دنيا م�ستمدة من املبادئ املذكورة، يجب تطبيقها 

ح�سب املوارد والو�سائل املتاحة. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الدليل واملبادئ 

ي�سكالن نتاج ثالث �سنوات من التحليل والبحث وال�سياغة من قبل اأكرث 

 40 الإن�سان، ميثلون  وال�سحة وحقوق  القانون  ا يف  75 متخ�س�سً من 

منظمة اأو موؤ�س�سة من 15 بلدا.

القانون  متخ�س�سني يف  مع  بتعاون  الدليل  وبلورة  ت�سميم  وقد مت 

القارات. كما  واأطباء وعلماء نف�ض ومراقبي حقوق الإن�سان من جميع 

يحتوي بروتوكول ا�سطنبول على تفا�سيل حول كيفية اإجراء الفحو�سات 

اجل�سدية ل�سحايا التعذيب.

2.اأ: درا�ضة طرق التعذيب

خالل التق�سي يف ادعاء التعذيب، من ال�رشوري جمع الوقائع وظروف 

وقوعها: تواريخ واأماكن ومدة الحتجاز وتواتر جل�سات التعذيب ومدتها. 

يف كثري من الأحيان، يتذكر الأ�سخا�ض الذين تعر�سوا للتعذيب عدة 

مرات الوقائع، لكنهم غري قادرين على حتديد مواقع وتواريخ كل جل�سة 

من جل�سات التعذيب. يف مثل هذه احلالت، يجب العمل على الو�سول 

اإىل حكاية ت�ستمل على اأ�ساليب التعذيب واأماكن الحتجاز التي تديرها 

من  يكون  قد  كما  اجلي�ض،  اأو  ال�رشطة  اأو  الأمنية  الأجهزة  خمتلف 

ال�رشوري و�سع خريطة لأماكن التعذيب. 

اأ�ساليب  مبراجعة  ُين�سح  لالأحداث،  املف�سلة  الرواية  جمع  ومبجرد 

التعذيب، مع الأخذ يف العتبار اأن احلكاية ميكن اأن تكون م�سو�سة، 

كون  عن  ذلك  وينجم  نف�سية؛  اأعرا�ض  عليها  ت�سو�ض  الذكريات  لأن 

ال�سدمة تت�سبب يف �سعف القدرات احل�سية، كما من املحتمل وجود 

اآفات ع�سوية بالدماغ، اأو اأن ال�سهادة مقيدة بعوامل تربوية وثقافية.
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نف�سيًا  ي�سبب �رشراً  اأن  التعذيب ميكن  اأن  التاأكيد على  بد من  ل 

وج�سديًا، غالبًا ما يكون التمييز بينهما م�سطنعًا. فج�سم الإن�سان كل 

نف�سية  انعكا�سات  ت�سويه ج�سدي دون  اأو  تغيري  يوجد  يتجزاأ، ول  ل 

التعذيب  فاإن  وهكذا،  متحي.  ل  النف�سية  العواقب  اأن  كما  -ج�سدية، 

اجلن�سي عادة ما يت�سبب يف اأعرا�ض ج�سدية ونف�سية.

ل  املثال  �سبيل  على  ال�سائعة  التعذيب  اأ�سكال  بع�ض  يلي  ما  يف 

احل�رش:

والأ�سالك أ.  بال�سوط  وال�رشبات  وال�سفعات  والركالت  اللكمات 

تخلف  التي  التعذيب  طرق  من  ذلك  وغري  والهراوة  الكهربائية 

كدمات، مثل اإ�سقاط ال�سحية اأر�سا؛

املعني، ب.  ال�سخ�ض  تعليق  يف  يتمثل  والذي  املو�سعي،  التعذيب 

وربط اأطرافه ممددة، واإجباره على و�سعية معينة اأو غري مريحة 

لفرتة طويلة.

احلروق بوا�سطة ال�سجائر اأو الأدوات التي ترتفع درجة حرارتها اأو ج. 

ال�سائل املغلى اأو املواد الكاوية؛

ال�سدمات الكهربائية.د. 

مواد ه.  ا�ستن�ساق  اأو  الإغراق  فيها  الأ�سكال مبا  اخلنق مبختلف 

كيميائية؛

اأو و.  اأ�سطوانة  الظهر-بوا�سطة  اأو  الفخذين  اأو  ال�سحق-الأ�سابع 

مدحاة، على �سبيل املثال؛

اأو ز.  النارية  الطلقات  اأو  الأبي�ض  ال�سالح  الغائر - بوا�سطة  اجلرح 

اجلروح الناجتة عن و�سع �سلك حتت الأظافر؛
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احلروق الناجتة عن و�سع امللح اأو الفلفل اأو البنزين اأو مواد اأخرى ح. 

على اجلروح اأو الأغ�سية املخاطية؛

من ط.  وغريه  التنا�سلية  الأع�ساء  على  اجلن�سي-ال�رشب  العنف 

�رشوب الوح�سية التي توؤثر على الأع�ساء اجلن�سية، والغت�ساب؛

�سحق اأو متزيق الأ�سابع اأو الأطراف؛ي. 

القطع اأو البرت اجلراحي لالأ�سابع اأو الأطراف اأو الأع�ساء؛ك. 

املهدئات ل.  من  �سامة  اإعطاء جرعات  الدوائي عن طريق  التعذيب 

وم�سادات الذهان واملواد امل�سببة لل�سلل، الخ؛

ظروف الحتجاز القا�سية اأو املهينة -الزنازين ال�سيقة اأو املكتظة، م. 

اأو  النظافة، وعدم كفاية  ال�سحية ونق�ض  والعزلة، والظروف غري 

والختالط،  الق�سوى،  احلرارة  ودرجات  وال�رشاب،  الطعام  تلوث 

والعري الق�رشي؛

احلرمان من املنبهات احل�سية العادية، اأو حلرمان من الحتياجات ن. 

الطبيعية اأو تقييدها: ال�سوت وال�سوء والإ�ساءة، ومفهوم الزمن، 

والغذاء،  واملاء،  والنوم،  الف�سيولوجية،  والحتياجات  والعزلة، 

الجتماعية  والت�سالت  الطبية،  والرعاية  والتنقل،  والنظافة، 

داخل مكان الحتجاز ومع العامل اخلارجي )غالًبا ما يتم عزل 

ال�سحايا من اأجل جتنب اإقامة روابط الت�سامن وتعزيز الرتباط 

الع�سابي باجلالد(؛

الإهانات اللفظية واجل�سدية.ض. 

الإ�سايف، ع.  والتعذيب  الأ�رشة،  �سد  والعنف  بالقتل،  التهديد 

وال�سجن، وعمليات الإعدام الوهمية؛



41

دور الخبرة الطبية والطب الشرعي في تعزيز جهود القضاء في مناهضة التعذيب

تهديدات العتداء بوا�سطة احليوانات مثل الكالب اأو القطط اأو ف. 

اجلرذان اأو العقارب؛

التعذيب النف�سي الرامي اإىل تدمري ال�سخ�سية، من خالل اإجبار ض. 

ال�سحية على اخليانة، ومواجهة عجزه، وتعري�سه ملواقف غام�سة، 

باإر�سال ر�سائل متناق�سة اإليه.

انتهاك الطابوهات.ق. 

الإكراه ال�سلوكي-اإجبار ال�سحية على انتهاك تعاليم دينه )على ر. 

�سبيل املثال، اإجبار م�سلم على اأكل حلم اخلنزير(، واإجباره على 

ممار�سة التعذيب اأو غريه من �رشوب �سوء املعاملة على الآخرين، 

وتدمري املمتلكات، وخيانة الآخرين من خالل تعري�سهم للخطر؛

اإجبار ال�سحية على م�ساهدة التعذيب اأو الفظائع التي يتعر�ض ض. 

لها الآخرون.

2.ب: قراءة خملفات التعذيب

تختلف الأعرا�ض اجل�سدية للتعذيب ح�سب �سدة الإ�ساءة وتواترها 

و�سعيته  ح�سب  وكذا  نف�سه  حماية  على  ال�سحية  وقدرة  ومدتها 

اجل�سدية قبل ممار�سة التعذيب عليه. ل ترتك بع�ض اأ�سكال التعذيب 

التعذيب.  اأعرا�سا معينة دالة على وقوع  اآثاراً ج�سدية، لكن قد ترتك 

هكذا، ميكن اأن تخلف ال�رشبات على الراأ�ض امل�سببة لفقدان الوعي نوبات 

�رشع اأو خلال ع�سويا يف الدماغ. كما ميكن اأن يوؤدي التعذيب باحلرمان 

-الغذاء غري املالئم، و�سوء النظافة - اإىل اأعرا�ض نق�ض الفيتامينات.

بالإ�سافة اإىل ذلك، من املهم النتباه اإىل اأن اجلالدين يحاولون اأحياًنا 

اأفعالهم. فتجنبا لرتك عالمات مادية عن التعذيب يلجوؤون اإىل  اإخفاء 
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ا�ستعمال اأدوات تعذيب عري�سة وغري حادة، ويلقون على ال�سحية غطاء، 

اأثار  على  الت�سوي�ض  اأجل  ال�سحية حذاء-من  يلب�سون  الفلقة  حالة  -يف 

على  ي�سعى  اخلنق  اأو  ال�سحق  اأو  بال�سد  التعذيب  اأن  كما  ال�رشبات. 

وا�سحة.  اآثارا  يخلف  اأن  دون  واملعاناة  الأمل  من  قدر  اأق�سى  اإحداث 

لنف�ض  الكهربائي  التعذيب  �سائع يف  املبللة ب�سكل  املنا�سف  وت�ستخدم 

الغر�ض. 

التقرير اإىل موؤهالت وخربة املحقق،  اأن ي�سري  اأخرى، يجب  من جهة 

واإىل ا�سم ال�ساهد اأو املري�ض. واإذا كان هذا املوؤ�رش ينطوي على خماطر 

ج�سيمة على ال�سخ�ض املعني، فيمكن ا�ستخدام ا�سم م�ستعار اأو رمز اآخر 

ميّكن فريق التحقيق وحده من حتديد هوية ال�سخ�ض املعني.

؟
23

2.ج: كيف يتم اإجراء الفح�س ال�ضريري ب�ضكل �ضحيح

قد يكون للفح�ض غر�سان: توفري الرعاية ال�سحية املنا�سبة والتكفل 

بامل�ساكل ال�سحية من جهة وتوثيق مزاعم التعذيب من جهة ثانية. ول 

ميكن اأن يكون الفح�ض البدين وحده كافيا مهما كانت جودته ، اإذا مل 

ي�ساحبه فح�ض نف�سي وفح�ض تكميلي �سبه �رشيري مواز غري جراحي 

للك�رش على �سبيل  ال�سينية  )الأ�سعة  ال�رشيرية  ال�سكوك  بتاأكيد  ي�سمح 

املثال(.

توثيق  على  تركز  التعذيب  �سد  الأوىل  الطبية  الأ�سغال  كانت  لقد 

التعذيب. ويف �سنة 1990، مت ن�رش درا�سة ت�ستند اإىل ال�سجالت الطبية 

. حيث مت 
24
لأول 200 �سحية تعذيب فح�سها الفريق الطبي الدمناركي

اكت�ساف اأن العديد من الناجني من التعذيب يعانون من م�ساكل �سحية 

23- Rasmussen OV, Stine Amris, Margariet Blaauw, Lis Danielsen, L,examen medical physique 
dans les cas de torture. IRCT, 2004

24- Rasmussen OV. Medical aspects of torture. Danish Medical Bulletin 1990;37:Suppl.1.
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خطرية ويحتاجون اإىل العالج. ومت اإن�ساء اأول مركز تاأهيل وبحث لفائدة 

التعذيب يف كوبنهاغن عام 1982. ومنذ ذلك احلني، تزايدت  �سحايا 

�سواء ما تعلق  التعذيب،  ل�سحايا  ال�سحية  بامل�ساكل  املتعلقة  الأدبيات 

منها بامل�ساكل اجل�سدية اأو العقلية.

بعد   .
25
1992 عام  التعذيب  من  الناجني  لفح�ض  دليل  اأول  وُن�رش 

ذلك مت ن�رش ثالثة كتب: )فوري�ست �سنة 2000، اأطباء من اأجل حقوق 

التوثيق  و�سكل   .)
27
2002 �سنة  واإيكوبينو  وبيل   2001

26
�سنة  الإن�سان 

الطبي للتعذيب ن�ساطا م�ستمرا حتى ظهور »بروتوكول ا�سطنبول« يف 

�سنة 1999: دليل التحقيق الفعال وتوثيق التعذيب وغريه من الأعمال 

 الذي مت ال�ست�سهاد مببادئه اأعاله. 
28
القا�سية والالاإن�سانية واملهينة

تو�شيات عامة
�رشورة احل�سول على موافقة واعية من ال�سحية.. 1

يجب اأن يتم الفح�ض من قبل خبري يف املجال، ويف�سل اأن يكون . 2

من قبل خبري واحد اأو جلنة من 3 اأطباء �رشعيني.

ال�رشعي . 3 الطب  معهد  الإمكان يف  قدر  الفح�ض  يتم  اأن  يجب 

بعيًدا عن املكان الذي وقع فيه احلادث املزعوم.

25- Marcussen H, Rasmussen OV, eds. Examining torture survivors: articles and guidelines.
Torture 1992;Suppl.1.

26- Forrest DM, ed. Guidelines for examination of survivors of torture. London: Medical 
Foundation for the Care of Victims of Torture, 2000.

27- Peel M, Iacopino V. The medical documentation of torture. London: Greenwich Medical 
Media, 2002.

28- Allden K, Baykal T, Iacopino V, Kirschner R, Özkalipci Ö, Peel M et al, eds. Istanbul Protocol:
manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment. Geneva: United Nations. Office of the High 
Commissioner for Human Rights, 2001.
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اإح�سار �سخ�ض حمايد )مرافقة اإذا قام رجل بفح�ض امراأة(.. 4

توفري الإ�ساءة الكافية وبيئة مريحة.. 5

ربط عالقة جيدة قبل بدء املقابلة مع �رشح كل خطوة من خطوات . 6

عملية الفح�ض.

اإ�رشاك مرتجم فوري لتوا�سل اأف�سل.. 7

يجب اأن يحرتم الفح�ض القيم الثقافية واجلن�سانية لل�سحايا.. 8

الحتفاظ بالأدلة ال�رشيرية وجعلها قابلة للمراجعة من قبل خبري . 9

اآخر اإذا لزم الأمر، وحتديد ما اإذا كنت الأدلة ت�سجل بالفيديو اأو 

الر�سوم البيانية اأو املالحظات اأو ال�سور، مع التاأكيد على احل�سول 

على موافقة خا�سة على ذلك من قبل ال�سحية.

اأو عدم كتابة  ال�شرعي: كتابة كل �شيء  الطب  تقارير   .1
اأي �شيء؟

ميكن توثيق الإ�سابات بوا�سطة الر�سوم البيانية، واملالحظات، وال�سور 

ال�سينية. ويجب و�سف الإ�سابات مبا يف  الفوتوغرافية و�سور الأ�سعة 

ذلك موقعها العام، واحلجم، وال�سكل، ومو�سعها يف اجل�سم مع اإبراز 

املعامل الرئي�سية وحواف الإ�سابة ولونها. كما يجب و�سف ح�سا�سيتها 

والإ�سارة اإىل تاريخها )فورية اأو حديثة اأو �سبه حديثة اأو قدمية(.

ميكن اأن ي�ستند تف�سري هذه الإ�سابات اإىل اأ�سئلة يجب تو�سيحها:

طبيعة ال�سابة •

كيف حدثت ال�سابة؟ •

هل كانت الإ�سابة تهدد حياة ال�سخ�ض املعني؟ •

ال�سالح اأو الو�سيلة امل�ستخدمة لإحداث هذا النوع من الإ�سابات؟ •
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عند  ال�سببية  م�سكلة  ال�رشعي  الطب  اخت�سا�سيو  يواجه  ما  غالًبا 

الأطباء  يكتب  فعندما  التعذيب.  ق�سايا  حول  اخلربة  تقارير  �سياغة 

للتعذيب، من  اأنه تعر�ض  ل�سخ�ض يدعي  الطبي  الفح�ض  �سهادة بعد 

املهم للغاية اأن ي�سري الطبيب اإىل درجة التوافق بني الدعاءات والندوب 

املحتملة للتعذيب.

يجب اأن ي�ستند ال�ستنتاج الذي ي�سري اإىل العالقة ال�سببية مع ادعاء 

مراعاة  مع  املحتملة:  التفا�سلية  الت�سخي�سات  مناق�سة  اإىل  التعذيب 

ما�سي ال�سحية، والأمرا�ض والظروف ال�سابقة، وطبيعة الإ�سابات اإ�سافة 

اإىل اأقوال ال�سحية.

لي�ست م�ساألة تاأكيد عالقة ال�سببية �سهلًة دائًما، حيث اأنه غالًبا ما يتم 

اللجوء اإىل �سلم تقدير م�ستوى توافق العالقة ال�سببية بني اأقوال ال�سحية 

والإ�سابات املالحظة.

يجب حتديد درجة التوافق على النحو التايل:

درجة عالية من التوافق يف حالة التطابق التام. 1

توافق مع مزاعم التعذيب بدرجة معتدلة. 2

توافق مع ادعاءات التعذيب بدرجة خفيفة. 3

عدم التوافق: الإ�سابات التي متت مالحظتها ل عالقة لها بالوقائع . 4

التي مت ادعاوؤها.

يوفر دليل ا�سطنبول توجيهات وا�سعة للتقييم الطبي للتعذيب وغريه 

من  وغريه  التعذيب  يف  الفعال  وللتحقيق  املعاملة،  �سوء  �رشوب  من 

)بروتوكول  املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب 

�سارم،  ب�سكل  التوجيهات  تطبيق هذه  ينبغي  اأنه ل  ا�سطنبول(، غري 
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اإذ يجب مراعاة الغر�ض من التقييم واملوارد املتاحة. ميكن اإجراء تقييم 

الأدلة اجل�سدية والنف�سية للتعذيب وغريه من �رشوب �سوء املعاملة من 

قبل طبيب اأو اأكرث، ح�سب موؤهالت كل منهم. ويلخ�ض امللحق اأدناه 

الرجوع  اأو غري اخلبري  التي ميكن للطبيب اخلبري  الرئي�سية  التوجيهات 

اإليها لإجراء خربة وفًقا للمعايري الدولية.
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�شاد�شا: ملحق
معلومات عامة

تاريخ الفح�ض:.................................................

طلب الفح�ض من قبل )ال�سم / الوظيفة(:...............................

رقم احلالة اأو التقرير:...........................................................

مدة التقييم:........................ �ساعات............. دقيقة

ا�سم ولقب ال�سخ�ض املعني: .....................اجلن�ض .....................

تاريخ الزدياد..............ومكان امليالد:...................

�سبب الفح�ض: .................................................................

رقم بطاقة الهوية لل�سخ�ض املعني: .........................................

ا�سم الطبيب املكلف بالفح�ض ال�رش�رشي: .................................

ا�سم املرتجم )اإن وجد(:........................................................

املوافقة عن دراية: نعم / ل

اإذا مل يكن كذلك، ملاذا؟...

ال�سخ�ض املرافق لل�سخ�ض املعني )ال�سم / الوظيفة(:...................

الأ�سخا�ض الذين يح�رشون الفح�ض )ال�سم / الوظيفة(:...................

هل كان ال�سخ�ض املعني حتت �سغط ما اأثناء الفح�ض؟ نعم/ ل

اإذا كان الأمر كذلك، حدد الطبيعة وال�سبب:.............................

اإر�سال التقرير الطبي اإىل )ال�سم / الوظيفة / رقم بطاقة الهوية(:
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تاريخ و�ساعة الإر�سال:...

تقييم / حتقيق طبي منجز بدون قيود )لالأ�سخا�ض املحتجزين(؟ نعم/ ل

اإذا مل يكن كذلك، حدد طبيعة القيود:.....................................

تاريخ الفح�ض:..................................................................

موؤهالت الطبيب املمار�ض )من اأجل ال�شهادة الق�شائية(:
الدرا�سات الطبية والتكوين ال�رشيري، والتكوين النف�سي / العقلي، خربة 

يف التحقيق يف جمال التعذيب وغريه من �رشوب �سوء املعاملة.

ال�سلة  ذات  الإن�سان  حقوق  املحلي يف جمال  امل�ستوى  على  خربة 

ال�سرية  ال�سلة،  ذات  التدريبية  ودورات  موؤمترات  اإ�سدارات،  بالتحقيق: 

الذاتية.

ت�شريح يخ�ض �شدق ال�شهادة:
)بالن�سبة لل�سهادة الق�سائية( مثال: »لدي معرفة �سخ�سية بالوقائع 

املذكورة اأدناه، با�ستثناء تلك التي ت�ستند اإىل معلومات خارجية والتي 

اأعتقد اأنها �سحيحة وفق قناعتي الداخلية. �ساأكون على ا�ستعداد لالإدلء 

ب�سهادتي لدى العدالة ب�ساأن �سدق الوقائع املثبتة وقناعاتي احلميمة«.

موا�شفات ال�شخ�ض املعني واملعلومات العامة:
)العمر، املهنة، الدرا�سة، الو�سع الأ�رشي، اإلخ(. �سوابق طبية. الفحو�سات 

الطبية ال�سابقة بناء على مزاعم التعذيب و�سوء املعاملة، امللف النف�سي 

الجتماعي قبل العتقال.
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ادعاءات التعذيب وغريه من �شروب املعاملة ال�شيئة:
و�سف موجز لالحتجاز و�سوء املعاملة؛. 1

ظروف التوقيف والعتقال؛. 2

التنقيالت، وظروف . 3 الزمني،  اأماكن الحتجاز املختلفة )الت�سل�سل 

الحتجاز(؛

�رشد جل�سات التعذيب اأو �سوء املعامالت الأخرى )بالن�سبة لكل . 4

مكان من اأماكن الحتجاز(

فح�ض اأ�ساليب التعذيب.. 5

الأعرا�ض والإعاقات اجل�شدية:
و�سف الأعرا�ض والإعاقات احلادة واملزمنة وتطورها وم�سار �سفائها.

الأعرا�ض والإعاقات احلادة. 1

الأعرا�ض والإعاقات املزمنة.. 2

الفح�ض البدين:
احلالة العامة. 1

اجللد. 2

الوجه والراأ�ض. 3

العينان والأذنان والأنف واحلنجرة. 4

جتويف الفم والأ�سنان. 5

ال�سدر والبطن )مبا يف ذلك العالمات احليوية(. 6
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اجلهاز البويل -التنا�سلي. 7

اجلهاز الع�سلي -العظمي. 8

اجلهاز الع�سبي املركزي واملحيطي.. 9

الفح�ض النف�شي:
طرق التقييم. 1

احلالة النف�سية احلالية. 2

احلالة النف�سية بعد التعذيب. 3

احلالة النف�سية قبل التعذيب. 4

ال�سوابق النف�سية / العقلية. 5

ا�ستخدام واإ�ساءة ا�ستخدام املواد ال�سامة. 6

فح�ض احلالة العقلية. 7

تقييم الوظائف الجتماعية. 8

الختبارات النف�سية. 9

الختبارات الع�سبية. 10

ال�شور
نتائج الختبارات الت�سخي�سية

ال�ست�سارات املتخ�س�سة

تف�سري املالحظات



51

دور الخبرة الطبية والطب الشرعي في تعزيز جهود القضاء في مناهضة التعذيب

1. عنا�رش الدليل املادي

حتديد درجة توافق الأعرا�ض والإعاقات اجل�سدية احلادة واملزمنة  •

املذكورة مع الإ�ساءات املزعومة.

تو�سيح درجة توافق نتائج الفح�ض اجل�سدي مع الإ�ساءات املزعومة.  •

)مالحظة: عدم وجود مالحظات ج�سدية ل ي�ستبعد احتمال وجود 

تعذيب فعلي اأو غريه من �رشوب �سوء املعاملة(.

معرفة  • من  انطالقا  اجل�سدي  الفح�ض  نتائج  توافق  درجة  اإثبات 

اأ�ساليب التعذيب املتبعة حمليًا واآثارها املعتادة.

2. عنا�رش الدليل النف�سي

اإثبات درجة تطابق املالحظات النف�سية مع الإ�ساءات املزعومة. •

تو�سيح ما اإذا كانت الأعرا�ض النف�سية ت�سكل ردود فعل متوقعة  •

اأو اأنها من خ�سائ�ض الإجهاد ال�سديد يف ال�سياق اال�سو�سيو- ثقايف 

لل�سخ�ض املعني.

بيان الت�سل�سل الزمني وتطور ال�سطرابات النف�سية املرتبطة بال�سدمة  •

)الو�سعية زمنيا يف عالقة باحلداث، درجة ال�سفاء(.

املثال:  • �سبيل  )على  لالإجهاد  واملتالزمة  املحتملة  العوامل  حتديد 

ال�سطهاد امل�ستمر، الهجرة الق�رشية، النفي، وفقدان الأ�رشة والدور 

الجتماعي( وتاأثريها املحتمل.

حتديد امل�ساكل اجل�سدية التي ميكن اأن ت�سهم يف تو�سيح ال�سورة  •

اأو  التعذيب  اأثناء  املحتملة  الراأ�ض  اإ�سابات  �سيما  ول  ال�رشيرية، 

العتقال.
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ال�شتنتاجات والتو�شيات
اأعاله . 1 املذكورة  الأدلة  جميع  ان�سجام  درجة  حول  الراأي  اإبداء 

)املالحظات اجل�سدية والنف�سية، املعلومات التي مت جمعها، ال�سور، 

نتائج الختبارات الت�سخي�سية، املعرفة باأ�ساليب التعذيب املحلية، 

تقارير ال�ست�سارة، اإلخ( مع الإ�ساءات املزعومة.

التذكري بالأعرا�ض والإعاقات التي ل تزال توؤثر على املري�ض نتيجة . 2

�سوء املعاملة املدعاة.

الإ�سارة اإىل الفحو�سات التكميلية والعالجات التي تعترب �رشورية.. 3

اإعالن ح�سن النية )لل�سهادة الق�سائية(

�سهادة  العقوبة خل�سو�ض  اأدناه، حتت طائلة  املوقع  »ي�سهد  مثال: 

ال�سابقة  البيانات  اأن  )البلد(  قوانني...  مبوجب  عليها  املن�سو�ض  لزور 

�سحيحة وحقيقية.

ُحرر يف... )التاريخ( ب... )املكان(،... )الولية اأو املقاطعة(«.

اإعالن القيود على التقييم / التق�سي الطبي )لالأ�سخا�ض املحتجزين(. 

مثال: »ي�سهد الأطباء املوقعون اأدناه اأنهم ا�ستغلوا بحرية وا�ستقاللية، 

واأنهم �سمح لهم باإجراء مقابلة وفح�ض ال�سخ�ض املعني على انفراد، دون 

اأي قيود اأو حدود اأو اأي �سكل من اأ�سكال الإكراه من جانب �سلطات 

مع  تقييمهم  اإجراء  اأدناه  املوقعني  الأطباء  على  »كان  اأو:  العتقال.«؛ 

القيود التالية: ............«.

توقيع الطبيب والتاريخ واملكان.............................................

والت�ساميم  للطبيب،  الذاتية  ال�سرية  من  ن�سخة  امللحق:  بهذا  يرفق 

املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  اأعمال  على  للتعرف  الت�رشيحية 
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الت�سخي�سية  ال�سيئة، وال�سور، وتقارير ال�ست�سارات ونتائج الختبارات 

.
29
وغريها

29- Pour obtenir des renseignements complémentaires, s’adresser au: Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 )Suisse(. E-mail: 
publications@ohchr.org  Internet: www.ohchr.org . E-mail: publications@ohchr.org Internet: 
www.ohchr.org





II. الطب ال�شرعي واخلربة الطبية 
يف املمار�شة الق�شائية





57

دور الخبرة الطبية والطب الشرعي في تعزيز جهود القضاء في مناهضة التعذيب

اأو�سى ميثاق اإ�سالح منظومة العدالة ب�رشورة »و�سع نظام قانوين 

الدولية املتعارف عليها، ملهنة الطب  موؤ�س�ساتي، وفقا للمعايري  واإطار 

ال�رشعي«، لأنه اإىل غاية 19 مار�ض 2020 مل تكن بالدنا تتوفر على قانون 

يوؤطر هذا التخ�س�ض الطبي، حيث كانت هناك اإ�سارات عامة باملر�سوم 

الأ�سنان  وجراحي  وال�سيادلة  الأطباء  لهيئة  الأ�سا�سي  بالنظام  اخلا�ض 

. اإْذ توؤهل املادة 7 من هذا املر�سوم الأطباء ل:
30
امل�سرتكة بني الوزارات

ت�سليم ال�سهادات الطبية والقيام بجميع اأعمال اخلربة املطلوبة يف  •

جمال الطب ال�رشعي؛

التحقق من الوفيات وت�سليم ال�سهادات الطبية املتعلقة بذلك؛ •

ت�رشيح اجلثث بهدف البحث مع احرتام الت�رشيع والتنظيم اجلاري  •

بهما العمل، اأو لأهداف طبية �رشعية.

جتدر الإ�سارة، اإىل اأنه يف عهد حكومة الأ�ستاذ عبد الرحمن اليو�سفي 

علمي  دليل  توفري  يف  ال�رشعي  الطب  بدور  واإميانا  عليه،  اهلل  رحمة 

قاطع ي�ساعد القا�سي يف تكوين اقتناعه الوجداين ال�سميم، اأطلق مركز 

لقاءات  �سل�سلة  الإن�سان  حقوق  والتكوين يف جمال  والإعالم  التوثيق 

علمية اأطرها متخ�س�سون يف الطب ال�رشعي والعلوم اجلنائية وبح�سور 

ومما 
31
اأطباء وق�ساة و�سباط �رشطة ق�سائية )�رشطة ودرك( وحقوقيني.

الإن�سان  وحقوق  ال�رشعي  »الطب  حول  الدرا�سي  اليوم  تقدمي  جاء يف 

والخاص بالنظام   2019 كما وقع تعديله سنة   1999 أكتوبر   06 الصادر في   2.99.651 املرسوم رقم   -30
 4736 الجريدة الرسمية عدد  األسا�سي لهيئة األطباء والصيادلة وجراحي األسنان املشتركة بين الوزارات. 

بتاريخ 21/10/1999.

31- من املساهمين في هذا اليوم الدرا�سي: الدكتورة انجي جنفكي عن املجلس الدولي إلعادة تأهيل ضحايا 
التعذيب من الدانمارك، الدكتور جاك موزير عن منظمة العفو الدولية، الدكتور محمد النشناش كطبيب 
ميداني في العديد من املهمات اإلنسانية، البروفيسور سعيد الواهلية مدير املعهد الوطني للطب الشرعي 
بالدار البيضاء، البروفيسور علي الشاذلي رئيس شعبة الطب الشرعي بمنستير-تونس، واألستاذان محمد 

جوهر والتهامي العسري من كلية الحقوق بالدار البيضاء.
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ثقافة  اإىل  يحتاج  احلقة  واملواطنة  والكرامة  العدل  جمتمع  بناء  »اأن« 

جديدة تنبني على العلم واملعرفة وخدمة ال�سالح العام وحماية الأفراد 

واجلماعات مما قد مي�ض احلقوق وُيهنُي الكرامة. وهذا مدخل اأ�سا�سي 

لبناء الثقة والوعي بامل�سوؤولية والنت�سار للقانون لي�ض فقط لدى املواطن 

ولكن لدى الدولة وخمتل فالفاعلني.«

ويعترب طرح مو�سوع »الطب ال�رشعي وحقوق الإن�سان« من �سميم 

الأطباء يف �سون كرامة  اإىل ج�سامة م�سوؤولية  بالنظر  الن�سغال،  هذا 

واأهينت  بحقوقه  امل�ض  مت  متى  جانبه  اإىل  والوقوف  وحمايته  الإن�سان، 

كرامته، ف�سال عن الإ�سهام يف اإعادة تاأهيله ل�سرتجاع عافيته البدنية 

لال�سطالع  الق�ساء  دعم  يف  الطب  دور  اأي�سا،  يربز،  كما  والنف�سية. 

32
بر�سالته على اأكمل وجه ممكن �سمانا للحق والعدل«.

على ال�سعيد الدويل، �سكلت ع�رشية ت�سعينات القرن املا�سي اأ�سا�سا 

لتوطيد عالقة حقوق الإن�سان بالتوثيق والطب ال�رشعي من خالل اإقرار 

)بروتوكول  املعاملة  و�سوء  للتعذيب  الفعالني  والتوثيق  التق�سي  مبادئ 

اإ�سطنبول(، واأعمال جلنة حقوق الإن�سان التي ما فتئت توؤكد على اأنَّ 

التعذيب وغريه  اأداة مهمة يف ك�سف الأدلة على  ال�رشعي  علم الطب 

من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، وحالت 

اإحلاحها  وكذا  تع�سفا،  اأو  موجزة  باإجراءات  اأو  الق�ساء  خارج  الإعدام 

على �رشورة تعزيز التعاون الدويل بني الدول واملنظمات الدولية لتطوير 

32- كلمة السيد محمد أوجار وزير حقوق اإلنسان في اليوم الدرا�سي حول »الطب الشرعي وحقوق اإلنسان« 
املنظم بالداراليضاء في 19 أكتوبر 2002 
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.
33
خدمات الطب ال�رشعي وامل�ساهمة يف تعزيز ممار�سته

مار�ض  اإل يف  النور  يرى  اأن  ال�رشعي  الطب  تاأطري  مل�رشوع  َيتاأت  مل 

2020 مع ن�رش القانون رقم 77.17 املتعلق بتنظيم وممار�سة مهام الطب 

 عالوة على الخت�سا�سات واملهمات التي اأوكلت اإىل الأطباء 
34
ال�رشعي.

ال�سلطات  من  باأمر  الإجباري  التدخل  جمالت  ُحددت  ال�رشعيني، 

الق�سائية لإجراء ت�رشيح طبي يف َخْم�ِض حالت، وهي:

الوفاة الناجتة عن العتداء اجل�سدي اأو اجلن�سي؛ �

الوفاة الناجتة عن الت�سمم؛ �

الوفاة التي تقع يف اأماكن الو�سع حتت احلرا�سة النظرية اأو الحتفاظ  �

اأو العتقال اأو مبوؤ�س�سات تنفيذ العقوبة اأو التدابري الوقائية اأو مراكز 

الإيداع؛

� 35
الوفاة الناجتة عن النتحار اأو عند ال�سك فيه.

التحقيق  قا�سي  اأو  العامة  النيابة  طلب  اإمكانية  القانون  اأتاح  كما 

اجلثث  على  ال�رشورية  العينات  اأخذ  اأو  ت�رشيح  اإجراء  احلكم  هيئة  اأو 

اأو  اأ�سبابها جمهولة  تكون  التي  الوفاة  حالة  يف  لتحليلها،  الأ�سالء  اأو 

36
م�سكوك فيها اأو تعذر حتديدها بوا�سطة الفح�ض الطبي.

33- لجنة حقوق اإلنسان: قراراتها :1993/33 املؤرخ 5 مارس 1993، و1994/31 املؤرخ 4 مارس 1994، 
و1996/31 املؤرخ 19 أبريل 1996، و1998/36 املؤرخ 17 أبريل 1998، القرار 2000/32، املؤرخ 20 أبريل 

.2000
انظر أيضا تقرير مجلس حقوق االنسان )الذي حلَّ مكان لجنة حقوق اإلنسان( لسنة 2010:

Conseil des droits de l’homme : Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme sur le droit à la vérité et sur la génétique médico-légale et les droits de l’homme. 
24 août 2010. A/HRC/15/26.

34- الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020.

35- املادة 18 من القانون رقم 77.17 املتعلق بتنظيم وممارسة مهام الطب الشرعي.

36- نفس املرجع، املادة 17.
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ُيَعدُّ القانون رقم 77.17 املتعلق بتنظيم ممار�سة مهام الطب ال�رشعي 

خطوة متقدمة يف ظل الفراغ القانوين والتنظيمي الذي كان يعرفه هذا 

املادية  البنيات  بتوفري  رهينة  الواقع  اأر�ض  اأن جناعته على  املجال، غري 

واأ�س�ض التكوين والبحث الطبي املالئم.

�سنقت�رش يف هذا اجلزء على حتديد موقع ممار�سة الطب ال�رشعي، 

املتعارف عليها دوليا واملتعلقة بالتق�سي  املبادئ  بداية يف عالقتها مع 

والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )املعروف حتت م�سمى »بروتوكول اإ�سطنبول«(، 

وثانيا يف اإطار عالقة الق�ساء باخلربة الطبية عموما.

اأول: الطب ال�شرعي وبروتوكول اإ�شطنبول
اإنَّ تقدمي دليل قاطع على اأن �سخ�سا ما كان �سحية تعذيب لي�ست 

مهمة �سهلة دائما. ويبقى ذلك رهني بالتحقيق الفعال عن طريق جمع 

الأدلة ذات ال�سلة، واملوثوق بها والربهنة الدقيقة ب�ساأن الن�سجام ودرجة 

التوافق بني ادعاءات التعذيب والأعرا�ض التي وقف عليها الفح�ض الطبي.

لذلك، فالتحقيق الفعال هو الأداة الوحيدة التي باإمكانها م�ساعدتنا 

على حتقيق هذا املبتغي. وغالبا ما يعتمد التحقيق على ال�ستعانة باخلربة 

الناجمة  القت�ساء،  عند  والنف�سية  اجل�سدية،  الإ�سابات  لتوثيق  الطبية 

رواية  على  امل�سداقية  اإ�سفاء  اأهمية يف  ذات  تعترب  والتي  التعذيب  عن 

.
37
ال�سحية. وهو ما يربهن على جودة التقرير الطبي املنجز يف املو�سوع

يف  اإليها  التو�سل  متَّ  التي  التوجيهية  باملبادئ  النهج  هذا  ُر  ُيوؤطَّ

عمل  لفريق  �سنوات  ثالث  عمل  نتاج  هو  والذي  اإ�سطنبول،  بروتوكول 

37- د. فضيلة بوغيمة، طبيبة شرعية- أستاذة بكلية الطب بالرباط، توثيق الدليل املادي عن التعذيب. 
ضمن: ’’االجتهاد القضائي في مجال التعذيب’’ سلسلة الدراسات. الصادر عن مركز دراسات حقوق اإلنسان 
والديمقراطية والجمعية السويسرية للوقاية من التعذيب )APT(. أبريل 2015.الصفحات من 175 إلى 187.
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متعدد الخت�سا�سات من قانونيني واأطباء وعلماء نف�ض ومتخ�س�سني 

.
38
يف حقوق الإن�سان، ينتمون اإىل 40 موؤ�س�سة اأو هيئة من 15 بلدا

يتكون الربوتوكول من �ستة ف�سول واأربعة مالحق:

1. مكونات الربوتوكول 
املعايري القانونية الدولية ذات ال�سلة )الفقرات من 1 اإىل 47(؛ �

مدونات ال�سلوك املتعلقة مِبَهِنيِّي ال�سحة واجلمعيات املهنية الدولية  �

)الفقرات من 48 73(؛

املبادئ ذات ال�سلة بالتق�سي الفعالة يف اأفعال التعذيب وغريه من  �

�رشوب �سوء املعاملة، وتقدمي الأدلة خالل امل�ساطر الق�سائية)الفقرات 

من74 اإىل 119(؛

من  � )الفقرات  التعذيب  �سحايا  مقابالت  يف  العامة  املبادئ 

120اإىل160(؛

الأدلة املادية على التعذيب )الفقرات من 161اإىل233(؛ �

الأطفال  � و�سعية  فيها  مبا  وانعكا�ساتها  للتعذيب  النف�سية  الأدلة 

)الفقرات من 234اإىل 315(.

2. املالحق الأربعة املرفقة بالربوتوكول
املبادئ املتعلقة بو�سائل التق�سي الفعال ب�ساأن التعذيب وغريه من  �

�رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛

الختبارات الت�سخي�سية؛ �

38- ِاْعُتِمَد بروتوكول إسطنبول من ِقَبل لجنة حقوق االنسان في 20أبريل 2000، والجمعية العامة لألمم 
املتحدة في 4 4 دجنبر 2000.
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�سوء  � �رشوب  من  وغريه  التعذيب  لتوثيق  ت�رشيحية  بيانية  ر�سوم 

املعاملة؛

اإر�سادات للتقييم الطبي للتعذيب واإ�ساءة املعاملة. �

اأن  اإىل  والعملياتية  العملية  توجيهاته  خالل  من  الربوتوكول  يهدف 

الأهداف  متخ�س�ض،  طبي  كفح�ض  ال�رشعي  الطب  تدخل  ق  ُيَحقِّ

الأ�سا�سية التالية:

توثيق الأدلة املادية لواقعة ادعاء التعذيب ومنطها وحتليلها انطالقا  �

قانونية  اإجراءات  ا�ستخدامها يف  اأفق  علمية �رشفه يف  قواعد  من 

لحقة لإثبات اأو نفي ادعاءات التعذيب؛

التدقيق يف مدى  � التعذيب من خالل  تقييم مو�سوعي لدعاءات 

توافق نتائج الطب ال�رشعي مع ت�رشيحات ال�سحية املفرت�سة؛

تقييم طبيعة ومدى ال�رشر املفرت�ض الذي حلق بال�سحية، يف اأفق  �

ت�سخريه يف م�ساطر قانونية لحقة اأو ملعاجلة ال�سحية واإعادة تاأهيله.

3. متطلبات تدخل الطبيب ال�شرعي
اإذا ما كان تدخل الطبيب ال�رشعي ي�ساهم يف اإثارة انتباه ال�سلطات 

فاإنه  للتعذيب،  النف�سية  اأو  البدنية  الآثار  اإىل  احلكومية  اأو  الق�سائية 

رتُط يف هذا التدخل اأْن يعمل على: ُي�سْ

اأ. تبيان خا�ضيات االدعاءات املعرو�ضة عليه

وذلك من خالل:

تو�سيح الإ�سابات املحتملة وجميع اأعرا�ض �سوء املعاملة بدون اأن  �

يطلبها منه اأحد؛
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توثيق الأدلة البدنية اأو النف�سية للجروح والأعرا�ض الأخرى ل�سوء  •

املعاملة؛

تو�سيح العالقة ال�سببية بني نتائج الفح�ض والدعاءات بالتعذيب  •

اأو �سوء املعاملة؛

ال�رشعي،  • الطب  فحو�سات  خال�سات  حول  مهني  راأي  تقدمي 

والأ�سباب املحتملة ل�سوء املعاملة، ل�سيما تلك املطلوبة يف م�ساطر 

ق�سائية؛

ا�ستعمال املعلومات املح�سل عليها بطريقة منا�سبة بهدف ت�سهيل  •

39
تثبيت الوقائع وتوثيق اأفعال التعذيب.

ب. اإقامة االأدلة الطبية

يقت�سي اإثبات وجود اأدلة بدنية اأو نف�سية كنتيجة لأفعال التعذيب، 

طرح الت�ساوؤلت التالية:

هل هناك تنا�سق بني نتائج الفح�ض البدنية والنف�سية مع ادعاءات  •

التعذيب؟

ما هي املالحظات البدنية امل�ساهمة يف ال�سورة ال�رشيرية؟ •

هل متثل املالحظات النف�سية، ردود فعل متوقعة اأو منطية نتيجة  •

عناء نف�سي �سديد يف ال�سياق الثقايف والجتماعي لل�سخ�ض املعني؟

مبا اأن ال�سطرابات العقلية ذات ال�سلة بال�سدمات، تتغري مع مرور  •

الزمن. ما هو امل�سل�سل الزمني للوقائع؟ ويف اأي حقبة ميكن ت�سنيف 

حالة ال�سخ�ض املعني؟

39- املبدأ 122 من بروتوكول إسطنبول.
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املعني  • ال�سخ�ض  على  املوؤثرة  الأخرى  ال�سدمات  اأ�سباب  هي  ما 

)ا�سطهاد، تهجري ق�رشي، فقدان العائلة اأو الو�سع الجتماعي...(؟ 

وما هو تاأثريها على ال�سحية؟

هل توحي اللوحة ال�رشيرية بادعاء كاذب بوقوع التعذيب؟ •

جتدر الإ�سارة، اإىل اأن بروتوكول اإ�سطنبول يح�رش طلب اخلربة الطبية 

ال�رشعية، يف:

النيابة العامة اأو هيئة موؤهلة لذلك، وبوا�سطة طلب مكتوب؛ •

ال�سخ�ض املعتقل اأو حماميه اأو عائلته؛  •

للمعتقل احلق يف طلب فح�ض ثان اأو فح�ض م�ساد؛ •

• 40
تقدم التقارير الطبية اإىل ال�سلطة الق�سائية اأو الهيئة املخولة لذلك.

ثانيا: الق�شاء واخلربة الطبية
عالوة على دور اخلربة الطبية، وخ�سو�سا املرتبطة منها بتدخل الطب 

ال�رشعي يف الق�سايا ذات ال�سلة بادعاءات التعذيب، و�ستكون مو�سوع 

اإىل دور اخلربة  اأوىل  الثانية من معاجلتنا، �سنتطرق يف نقطة  النقطة 

اجلينية يف ق�سايا اإثبات الن�سب، اأو اإثبات جرمية الغت�ساب.

اإطار  يف  ال�رشعي  الطب  خربة  مو�سوع  بو�سع  اخليار،  هذا  نعلل 

وِبكْون  جهة،  من  عامة،  ب�سفة  الطبية  باخلربة  الق�ساء  لعالقة  �سامل 

ق�سايا اإثبات الن�سب وجرائم الغت�ساب قد تكون ما�سة بكرامة الإن�سان، 

اأفعال التعذيب  والتي ت�سنفها ت�رشيعات دولية وحماكم دولية ما بني 

40- املبدأ 123من بروتوكول إسطنبول. وانظر أيضا: الدليل العملي لفائدة أطباء السجون في مجال الوقاية 
من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء. منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية)املغرب(، 

الطبعة األولى: 2018.الصفحات من 35 إلى 40.



65

دور الخبرة الطبية والطب الشرعي في تعزيز جهود القضاء في مناهضة التعذيب

واملعاملة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو املهينة.

1. اخلربة اجلينية يف ق�شايا اإ ثبات الن�شب
يف  الطبية  اخلربة  اإىل  اللجوء  على  �رشاحة  الأ�رشة  مدونة  تن�ض 

موا�سيع حمدودة ِجّداً، كالإذن بالزواج للقا�رش )املادة 20( اأو للمعاق 

ذهنيا )املادة 23(، بينما بقيت غري �رشيحة من زاوية الن�ض فيما يتعلق 

)املواد  دون حتديدها  على خربة  ن�ست  بحيث  الن�سب  نفي  اأو  بثبات 

 .)158 )املادة  مرتكزاتها  دون حتديد  الق�سائية  واخلربة  16و153و155( 

وزارة  عن  ال�سادر  الأ�رشة  ملدونة  العملي  الدليل  التاأكيد يف  يتم  بينما 

العدل �سنة 2004 على جواز اللجوء اإىل اخلربة الطبية من قبيل حتليل 

احلام�ض النووي كو�سيلة اإثبات:

ثبوت  � يف  الطعن  ميكن  ل  الأ�رشة،  مدونة  من   153 للمادة  وفقا 

الن�سب اإل من طرف الزوج بوا�سطة خربة تفيد القطع، ويف حالة 

توفر �رشطني:

اإدلء الزوج املعني بدلئل قوية على ادعائه؛ �

�سدور اأمر ق�سائي بهذه اخلربة. �

للزوجة  للعان، ميكن  الزوج  حالة جلوء  العملي، يف  الدليل  وح�سب 

اأو  احلمل  ن�سب  اأنكر  ما  اإذا  الزوج  كذب  لإثبات  طبية  خربة  طلب 

41
الطفل.

اأنَّ عدم  النق�ض  املادة 153، اعتربت حمكمة  انطالقا من مقت�سيات 

للتاأكد من  اإجراء خربة جينية تقدم بها زوج  ا�ستجابة املحكمة لطلب 

ن�سب ولد اأو بنت له، يعر�ض قرارها للنق�ض. وذلك ما اأقرته يف:

41- وزارة العدل: دليل عملي ملدونة األسرة. منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية، سلسلة 
الشروح والدالئل، العدد األول.2004.الصفحتان 98 و99.
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اأ. القرار ال�ضادر بتاريخ 20 ماي 2014

نازع اأٌَب يف بنوة ثالثة اأبناء مدعيا اأنه م�ساب بعقم، فاأمرت املحكمة 

باإجراء خربة جينية يف املو�سوع عهدت للقيام بها اإىل خمترب ال�رشطة 

العلمية بالدار البي�ساء، فاأ�سفر تقريرها على عدم وجود عالقة بيولوجية 

، وق�ست تبعا لذلك بنفي ن�سبه عنه، القرار الذي 
42
بني البن »اأ« والأب

.
43
اعتربته حمكمة النق�ض تطبيقا �سليما للمادة 153 من مدونة الأ�رشة

ب. القرار ال�ضادر يف 12 ماي 2015 

اعتربت فيه اأنَّ »ال�ستدلل اأمام املحكمة البتدائية بتقرير خربة من 

ُيفيد عدم وجود تطابق جيني  باإيطاليا  الطبية  التحليالت  قبل خمترب 

بينه وبني البنت »اإ«، واأنه طلب بناء على ذلك اإجراء خربة جينية للتاأكد 

من ن�سب البنت » اإ« اإليه من عدمه. واأن املحكمة ملا مل جتر خربة جينية 

ب على دفوعات الطاعن املعززة بتقرير خربة جينية وهو دليل قوي  ومل جُتِ

 .
44
تكون قد اأقامت ق�ساءها على غري اأ�سا�ض وعر�ست قرارها للنق�ض«

ال�ستدلل  � مت  »حيث  طبية  بخربة  معززة  لل�سبهة  ن�سب  حلوق 

ال�سيء الذي  اأثناء فرتة اخلطوبة،  ِة طفل ازداد  ِبُبُنوَّ باإقرار  باإ�سهاد 

اأكدته اخلربة اجلينية املنجزة من طرف خمترب ال�رشطة العلمية بالدار 

البي�ساء. واملحكمة ملا ق�ست بن�سب الطفل للمطلوب لل�سبهة تكون 

.
45
قد طبقت مقت�سيات مدونة الأ�رشة التطبيق ال�سليم«

42- بخصوص اإلبنين اآلخرين، فقد أثبتت الخبرة الطبية وجود عالقة بينهما وبينه كأب بيولوجي لهما.

558/2/1/2013.منشور  2014.ملف شرعي رقم  20 ماي  املؤرخ في   394 القرار رقم  43- محكمة النقض: 
بملف » الخبرة والخبراء من خالل اجتهادات محكمة النقض« سلسلة إصدارات املكتب الفني، العدد الثالث 

217.الصفحات 147-150.

44- محكمة النقض: القرار رقم 226/2 املؤرخ في 12 ماي 2015.ملف شرعي رقم 832/2/1/2014.منشور 
باملرجع السابق. الصفحات 130-132.

366/2/1/2013.منشور  2014.ملف شرعي رقم  13 ماي  364، املؤرخ في  45- محكمة النقض: القرار رقم 
باملرجع السابق. الصفحتان 144-145. 
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اعتمدت املحكمة يف قرارها على املادة 152 من مدونة الأ�رشة والتي 

ال�سبهة،  اأو  الإقرار  اأو  الفرا�ض  الن�سب يف  حُلوق  اأ�سباب  حتدد ح�رشا 

من   155 املادة  ُتتيحه  ما  وهو  طبية  بخربة  الوقت  نف�ض  وعززتها يف 

متَّ  اإذ  الأ�رشة،  ملدونة  العملي  الدليل  الواردة يف  ال�رشوح  وفق  املدونة، 

�رشعا  املقررة  الو�سائل  بكل  عامة  كقاعدة  تثبت«  ال�سبهة  باأن  الإقرار 

.
46
لإثبات البنوة ومنها ال�ستعانة باخلربات والتحاليل املعتمدة عليها«

2. اإثبات جرمية الغت�شاب
تثري ق�سية جرمية الغت�ساب اإ�سكالية مزدوجة:

حيث ل ميكن اإثباتها بالعتماد على اخلربة الطبية، اإذ ل يكفي  �

اللجوء اإىل اخلربة اجلينية لقيام جرمية الغت�ساب يف غياب و�سائل 

47
اإثبات قيام املتهم مب�ساجعة ال�سحية بدون ر�ساها.

ل نعتقد اأن رغبة امل�رشع اجلنائي �سنة 1962 كانت تتجه اإىل تقييد 

اأو ح�رش �سور »عدم الر�سا«، حيث اأن الف�سل 486 من القانون اجلنائي 

ر�ساها،  بدون  لمراأة  رجل  مواقعة  هو  »الغت�ساب   : اأّن  على  ين�ض 

تكون  بذلك  �سنوات«،  ع�رش  اإىل  خم�ض  من  بال�سجن  عليه  ويعاقب 

العنا�رش املكونة لالغت�ساب هي:

وجود مواقعة؛ •

ارتكاب اأفعال عنف كافية ِلَت�ُسلَّ مقاومة ال�سحية؛ •

النية اجلرمية. •

46- دليل عملي املدونة األسرة. مرجع سبق ذكره.ص100.

47- محكمة النقض:
- القرار عدد 166/10 املؤرخ في 28/01/2009.ملف جنحي عدد 17852/6/10/08؛
- القرارعدد167/10 املؤرخفي 28/01/2009.ملف جنحي عدد 17853/6/10/08؛

الدكتور عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في املادة الجنائية. منشورات دار القضاء باملغرب، الطبعة األولى 
2012.الصفحات 8-7 و17-18.
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تتغري مع تطور منط حياة  والو�سائل اجلرمية  العنف  اأعمال  اأنَّ  غري 

الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  النرتنيت  انت�سار  فمع  املجتمعات، 

وا�ستغاللها كحوامل للجرمية، ل نعتقد اأن النية اجلرمية والعنف املمار�ض 

على ال�سحية ُيْح�رَشُ يف الحتجاز وال�رشب واجلرح، لأن خماطر تاأثري 

ولعل  املادي،  العنف  من  الراهن  الوقت  يف  اأ�سد  الإلكرتونية  احلوامل 

اجلرمية الإرهابية ت�سكل منوذجا يف هذا الباب.

رييولط  اأدولف  الأ�ستاذ  اعتمد  اجلنائي،  للقانون  �رشوحه  يف  ولعلَّ 

اأنه  دالوز-Dalloz-حيث  مو�سوعة  من  م�ستمد  مو�سع  �رشح  على  حينها 

اأْن يكون ماديا  العنف ل يجب حتما  اأن  ب�سفة عامة  به  امل�سلم  »من 

يعاقب  اأن  القانون  يريد  فالذي  القوة.  ا�ستعمال  يف  فقط  يتجلى  واأْن 

عليه هو مواقعة امراأة بدون ر�ساها وامل�ض بحريتها ال�سخ�سية، وبالتايل 

تعري�سها رغما عنها ودون م�ساركة منها يف العار الذي توؤدي اإليه اأية 

عالقة جن�سية غري م�رشوعة. فاجلناية توجد اإذن، ل فقط اإذا وجد عنف 

مادي، ولكن اإذا كانت املراأة �سحية لعنف معنوي اأو لأية و�سيلة اأخرى 

من و�سائل الإكراه اأو املباغتة«.

يظهر مما �سلف اأنه منذ نهاية �ستينات القرن املا�سي )�سنة 1967 تاريخ 

تف�سري  على  العتماد  متَّ  اجلنائي(  القانون  ل�رشوح  طبعة  اأول  اإ�سدار 

مو�سع لظروف ارتكاب الغت�ساب انطالقا من ا�ستعمال القوة اإىل املباغتة 

.
48
اإغمائها اأو  لوعيها  ال�سحية  فقدان  ا�ستغالل  اأو  والإكراه  التهديد  اأو 

ون�سيف اإليها خماطر ال�ستدراج عرب و�سائل التوا�سل الرقمية.

ل يعترب الغت�ساب �سببا من اأ�سباب حُلوق الن�سب ال�رشعي حتى  �

ولو ثبتت العالقة البيولوجية بالبنت املتنازع يف ن�سبها بخربة ق�سائية 

القانون الجنائي في شروح. منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية.  أدولف رييولط:   -48
الطبعة الثانية 1997.الصفحتان 612 – 613.
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عن  ناجت  احلمل  اأن  اإىل  وتو�سلت  اجلنايات.  حمكمة  بها  اأمرت 

اغت�ساب واأدانت عليه املعني بالأمر. غري اأنها اأقرت باأن الغت�ساب 

ل  والن�سب  احلد  لأن  ال�رشعي  الن�سب  حُلوق  اأ�سباب  من  لي�ض 

�سليما  تعليال  النق�ض  حمكمة  اعتربته  الذي  الأمر  يجتمعان. 

 .
49
ملقت�سيات مدونة الأ�رشة

باأفعال التعذيب  ثالثا: اخلربة الطبية ال�شرعية ذات ال�شلة 
اأو �شوء املعاملة

�سكلت وما تزال ق�سية تعر�ض موقوفني للتعنيف اأو التعذيب جدل 

ل يف هذا املجال،انطالقا  وا�سعا، بالرغم من التطور املعياري املهم الذي �ُسجِّ

من الإ�سالحات التي حلقت قانون امل�سطرة اجلنائية ابتداء من �سنة 1993 

وكذا يف �سنة 2003 اأو جترمي التعذيب يف القانون اجلنائي �سنة 2005، 

وتعززت هذه الرت�سانة بتن�سي�ض د�ستور يوليوز 2011 على حترمي وجترمي 

كل الأفعال املا�سة بال�سالمة اجل�سدية لالأفراد وكرامتهم الإن�سانية.

حقوق  درا�سات  مركز  بها  قام  التي  الدرا�سات  ملختلف  وبا�ستح�سار 

لدعاءات  ر�سده  جمال  يف   2005 �سنة  منذ  والدميقراطية  الإن�سان 

التعذيب يف اأفق الوقاية منها ومنعها،ل�سيما ما يتعلق منها باملمار�سة 

الق�سائية والتي من خاللها نالم�ض تدخل خمتلف الفاعلني يف الإنتاج 

الق�سائي من ق�ساة )نيابة عامة،حتقيق،ُحْكم( و�سابطة ق�سائية، واأطباء 

)عام، تخ�س�ض، طب �رشعي( وهيئات دفاع. وذلك بهدف توفري حوامل 

زِة وحماولة ن�رشها وتعميمها،  بيداغوجية من خالل اإبراز املمار�سات املُتميِّ

املعياري  التطور  من  انطالقا  تقوميه  يجب  ما  على  الوقوف  وباملقابل 

عالوة  املا�سي  القرن  ت�سعينات  منذ  بالدنا  �سهدته  الذي  واملوؤ�س�ساتي 

49- محكمة النقض: القرار رقم 215 املؤرخ في 26/04/2011.ملف شرع يرقم 754/2/1/2009. مرجع سبق 
ذكره.الصفحتان 154-155.



70

دور الخبرة الطبية والطب الشرعي في تعزيز جهود القضاء في مناهضة التعذيب

ا�ستح�سارا  احلقوقي،واأي�سا  باملجال  ال�سلة  ذات  الدولية  التزاماتها  على 

50
للممار�سات الف�سلى يف هذا املجال.

�سنتطرق لهذه الفقرة من خالل النقاط التالية:

دور النيابات العامة يف الإحالة على الفحو�سات الطبية.. 1

دور اخلربة الطبية يف اإثبات ادعاءات التعذيب اأو �سوء املعاملة من . 2

خالل الأحكام الق�سائية 

1. دور النيابات العامة يف الإحالة على الفحو�شات الطبية

اأ .االإطار القانوين للإحالة على الفحو�ضات الطبية

و134  و74   73 املواد  خالل  من  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  يت�سمن 

مقت�سيات وا�سحة لعر�ض كل �سخ�ض مو�سوع رهن احلرا�سة النظرية 

على فح�ض طبي اإذا ما َبَدت عليه اآثار التعذيب اأو �سوء املعاملة، وُتَعدُّ 

اإلزامية للنيابة العامة:  

اإذا ما طلبها ال�سخ�ض املعني؛ •

اأو يف حالة التما�ض املحامي اإجراء فح�ض طبي على موكله را�سدا  •

كان اأم حدثا؛

يتعني على الوكيل العام للملك اأو وكيل امللك، اإذا طلب منه اإجراء  •

فح�ض طبي اأو عاين بنف�سه اآثاراً تربر ذلك اأن يخ�سع امل�ستبه فيه 

اأو ال�سخ�ض امل�ستجوب لذلك الفح�ض؛

اإذا تعلق الأمر بحدث يحمل اآثاراً ظاهرة للعنف اأو اإذا ا�ستكى من  •

وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل ال�رشوع يف 

50- لالطالع عل مختلف الدراسات التي نشرها مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية، يرجى مراجعة 
/http://www.cedhd.org :موقع املركز
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؛
51
ال�ستنطاق اإحالته على فح�ض يجريه طبيب

لفح�ض  • اأمامه  الأول  املتهم مبجرد مثوله  التحقيق  قا�سي  ُع  ُيْخ�سِ

الطبي. جاءت �سيغة الف�سل 134 عامة ومل ت�رش فقط اإىل تعر�ض 

اأو �سوء املعاملة، وذلك حتى تكون �ساملة جلميع  املتهم للتعذيب 

لالأ�سخا�ض  النف�سية  بالأمرا�ض  املرتبطة  ل�سيما  املر�سية  احلالت 

املتهمني املعرو�سني على التحقيق.

ن�ستخل�ض مما �سلف:

ت�سرتط خطورة الو�سع حتت احلرا�سة النظرية، ت�سديد القانون على  •

�رشورة توفري �سمانات لعدم امل�سا�ض بحرية ال�سخ�ض املوقوف وعدم 

امل�ض ب�سالمته اجل�سدية والنف�سية مع �سمان احلق يف الو�سول اإىل 

احلقيقة؛

مل يحدد قانون امل�سطرة اجلنائية اجلهة الطبية املوكول اإليها اإجراء  •

الفح�ض الطبي لأنه حينها كان عدد الأطباء ال�رشعيني �سعيف جدا 

اإذ اإىل حدود �سنة 2013 مل تكن بالدنا تتوفر اإلَّ على ثالثة ع�رشة 

)13( طبيب متخ�س�ض فيا لطب ال�رشعي. وهو النق�ض الذي ما 

.
52
ّدِ ال�ساعة يزال قائما حِلَ

القانون رقم 77.17  بقوة يف �سياغة  اأن هذا اخل�سا�ض ح�رش  علما 

العاملني  لالأطباء  ال�رشعي  الطب  مبمار�سة  القانون  �سماح  خالل  من 

لقطاع  التابعة  ال�سحية  وباملرافق  ال�سحة  حلفظ  اجلماعية  باملكاتب 

جمالت  اإحدى  يف  للتكوين  خا�سة  �سهادة  على  احلا�سلني  ال�سحة 

51- املادتان 73 و74 من قانون املسطرة الجنائية .

ضمن التخصصات  باملستشفى الجامعي بالدار البيضاء   1993 ْحِدثت شعبة الطب الشرعي سنة 
ُ
أ  -52

الطبية التي كانت تشرف عليها. غير أنه لم يشرع في تكوين أول فوج لألطباء املتخصصين في الطب الشرعي إال 
سبع سنوات )أي 1999( من بعد النشأة.
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.
53
الطب ال�رشعي وفق ما �ستحدده ن�سو�ض تنظيمية

مبادرة  هناك  كانت  الألفية  هذه  بداية  يف  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

بكلية الطب بالدار البي�ساء، تهدف اإىل متكني الأطباء العاملني باملكاتب 

اجلماعية حلفظ ال�سحة من تكوين ي�سمن لهم حدا علميا اأدنى ي�سمح 

فيما  ال�رشعي  الأولية - basique- للطب  القاعدية/  املهمات  لهم مبمار�سة 

يتعلق مبجال اخت�سا�سهم؛

يرتتب على ا�ستعمال العنف �سد ال�سخ�ض املو�سوع حتت احلرا�سة  •

النظرية :

عدم العتداد بكل اعرتاف ثبت انتزاعه بالعنف اأو الإكراه؛ •

عليها يف  • املن�سو�ض  للعقوبات  الإكراه  اأو  العنف  مرتكب  يتعر�ض 

؛
54
القانون اجلنائي

املتعلقة  • امل�ساطر  والعنف؛ يجعل كل  الكراه  ا�ستعمال  اإىل  اللجوء 

به مبثابة العدم لإجنازها بطرق خارج ال�سوابط القانونية املنظمة 

.
55
للحرا�سة النظرية

ب. تدخلت النيابة العامة

داأبت رئا�سة النيابة العامة منذ �سنة 2017 على ت�سمني تقريرها ال�سنوي 

فقرتني تر�سد من خاللهما تدخل النيابات العامة يف مو�سوعي التعذيب 

املواد 73  اإطار  املنجزة يف  الطبية  املعاملة، والفحو�سات  والعنف و�سوء 

و74 و134 من قانون امل�سطرة اجلنائية.

53- املادتان 3 و37 من القانون 77.17 املتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي.

54- املادة 293 من قانون املسطرة الجنائية.

55- املادة751من قانون املسطرة الجنائية.
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ب.1. ق�ضايا التعذيب والعنف و�ضوء املعاملة

عرفت �سنة 2019 معاجلة ما جمموعه 85 �سكاية تتعلق بالتعذيب 

ممار�ستهم  اأثناء  عموميني  موظفني  طرف  من  املمار�ض  املعاملة  و�سوء 

ملهامهم، يف حني مل ت�سجل يف �سنة 2018 اإلَّ 32 �سكاية.

وتقرر فيها ما يلي:

69 �سكاية تقرر فيها احلفظ �سنة 2019 لنعدام الإثبات، ل�سيما  •

عدم ثبوت حدوث اأي عنف، مقابل حفظ 20 �سكاية �سنة 2018؛

اأجل  • ال�سجون من  باإدارة  �سكاية واحدة تقرر فيها متابعة موظف 

العنف اأثناء قيامه مبهامه �سد اأحد الأ�سخا�ض طبقا للف�سل 231 

من القانون اجلنائي، بينما ُفِتَحِت �سنة 2018 متابعات يف حق:

خم�سة )05( دركيِّني من اأجل ارتكابهم جناية العتقال التحكمي  •

التحقيق  لإجراء  التحقيق  قا�سي  على  اأحيلوا  العنف،  وا�ستعمال 

الإعدادي؛

متابعة �سابط �رشطة ق�سائية من اأجل ا�ستعمال العنف والتهديد.  •

ل زالت معرو�سة على الق�ساء؛

15 �سكاية ما تزال قيد البحث �سنة 2019 مقابل 10 �سكايات �سنة  •

56
2018؛

جتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ املتخلف من �سكايات �سنة 2017، تقرر فيه حفظ 

�ست )06( �سكايات �سنة 2018، يف حني اأُْرِجعت ال�ست )06( �سكايات 

.
57
املتبقية بتعليمات حمددة من طرف النيابات العامة لتعميق البحث

56- رئاسة النيابة العامة: تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019.التقرير الثالث2019-.ص. 252؛
      - رئاسة النيابة العامة: تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018.التقرير الثاني2018-.ص. 168.

57- تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018.ص.168.
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مقت�ضيات  وفق  املنجزة  الطبية  الفحو�ضات  تتبع  ب.2. 

قانون امل�ضطرة اجلنائية

يف اإطار اإعمالها لإلزامية عر�ض ادعاءات التعذيب اأو ممار�سة العنف 

ُطِلَب  ما  اإذا  النظرية  احلرا�سة  اإ�سارة  رهن  مو�سوعني  اأ�سخا�ض  على 

منها ذلك اأو عاينت اآثاره، و�سلت اأوامر الفح�ض الطبي التي مت اإجنازها 

143 فح�سا طبيا �سنة 2018، بينما �سجلت �سنة 2019 ما جمموعه410 

فح�سا، موزعة ما بني 389 فح�سا طبيا اأمرت بها النيابات العامة و21 

قانون  من   134 املادة  اإطار  يف  التحقيق  ق�ساة  بها  اأَمَر  طبيا  فح�سا 

امل�سطرة اجلنائية.

تزال  وما  فح�سا   242 حفظ  اإىل  الطبية  الفحو�سات  هذه  واأف�ست 

.
58
الأبحاث جارية بخ�سو�ض 168 فح�سا طبيا �سنة 2019

من جهة اأخرى، �سجلت �سنة 2018 حفظ 96 فح�سا طبيا لنعدام 

العن�رش اجلرمي وظلت الأبحاث جارية بخ�سو�ض 45 فح�سا طبيا. يف 

حني اأف�سى اإجناز فح�سني ِطَبيَّنْيِ اإىل متابعة موظفني م�ستكى بهما:

اإدانة يف حق واحد، من اأجل ال�رشب واجلرح، ب�سنة واحدة حب�سا  •

املدين  باحلق  املطالب  لفائدة  وباأدائه  درهم،   500 وغرامة  نافذا 

تعوي�سا اإجماليا قدره 20.000 درهم مع ال�سائر جمربا يف الأق�سى؛

الذي  • الق�سائي  احلكم  واجلرح.  ال�رشب  جنحة  من  موظف  براءة 

طِعَن فيه بال�ستئناف، ومت تاأييده ا�ستئنافيا؛

ق�سية ما تزال رائجة اأمام الق�ساء َتُخ�ضُّ متابعة موظف من اأجل  •

اأثناء قيامهم بوظيفتهم، وجتدر  العنف �سد الأ�سخا�ض  ا�ستعمال 

ل�سنة  الطبية  الفحو�سات  اإىل  تعود  الق�سية  هذه  اأنَّ  اإىل  الإ�سارة 

58- تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019. ص. 253.
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.
59
 2017

الطب  قانون  اإطار  يف  العامة  النيابة  م�ضوؤوليات  ب.3. 

ال�ضرعي

مبوجب املادة 16 من القانون رقم 77.17 املتعلق بتنظيم ممار�سة الطب 

ال�رشعي، مطلوب من النيابة العامة القيام ب:

حماكم  • لدى  للملك  العامني  الوكالء  قيل  من  �سنوية  تقارير  رفع 

ال�ستئناف اإىل الوكيل العام مبحكمة النق�ض، ب�سفته رئي�سا للنيابة 

املمار�سني  املنجزة من قبل الأطباء  العمليات  العامة، حول ح�سيلة 

ملهام الطب ال�رشعي داخل نفوذ دوائرهم النتخابية؛

اإعداد الوكيل العام مبحكمة النق�ض، ب�سفته رئي�سا للنيابة العامة،  •

لتقرير تركيبي �سنوي على �سوء التقارير ال�سنوية امل�سار اإليها اأعاله؛

اإمكانية ت�سمني التقرير الرتكيبي املالحظات التي تثريها ممار�سة مهام  •

الطب ال�رشعي، يوجه اإىل ال�سلطتني احلكوميتني املكلفتني بالعدل 

وال�سحة.

�ست�سمح هذه الطريقة بالتوفر على معلومات دقيقة وب�سورة دائمة مما 

ُيتيح اإمكانية اتخاذ اإجراءات تقوميية كلما مت الوقوف على مكامن خلل 

ما. ويجب قراءة مقت�سيات املادة 16 ب�سورة متقاطعة مع:

ممار�سة رئا�سة النيابة العامة من خالل اإ�سدارها منذ 2017 لتقارير  •

�سنوية حول تنفيذ ال�سيا�سة اجلنائية و�سري النيابة العامة، خ�سو�سا 

ما يتعلق منها بال�سكايات املرتبطة بالتعذيب اأو �سوء املعاملة املرتكبة 

من قبل املوظفني العموميني، وتتبع الفحو�سات الطبية املنجزة وفق 

59- تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018. صفحتان 168 و169.
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مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية؛

التقارير  • يف  الواردة  الإح�سائية  للمعطيات  حتليلية  لقراءة  منا�سبة 

التي  الطبية  الفحو�سات  بخ�سو�ض  العامة،  النيابة  لرئا�سة  ال�سنوية 

اأمرت بها؛

واأْن  • ال�سنوية،  التقارير  اإليها يف  امل�سار  احلالت  ملاآل  دقيقة  متابعة 

لَِّف ال�سنة/ال�سنوات ال�سابقة  يعمل التقرير ال�سنوي على تو�سيح خُمَ

له، الأمر الذي �سيعمل على تو�سيح املجهودات الق�سائية املبذولة 

يف هذا الباب ل�سيما فيما يتعلق مبناه�سة اأفعال التعذيب و�سوء 

املعاملة والوقاية منهما؛

اأداة بيداغوجية لن�رش  • العامة  النيابة  ال�سنوي لرئا�سة  التقرير  ي�سكل 

املعاملة،  و�سوء  التعذيب  مبناه�سة  ال�سلة  ذات  اجليدة  املمار�سات 

وكذا اإثارة النتباه وتوجيه اأو تقومي ممار�سات خمتلف املتدخلني يف 

العملية الق�سائية �سواء يف املجال الق�سائي اأو الطبي.

�شوء  اأو  التعذيب  ادعاءات  اإثبات  يف  الطبية  اخلربة  دور   .2
املعاملة من خالل الأحكام الق�شائية

كما اأ�سلفنا يف مقدمة مو�سوعنا �سنعتمد على ر�سد لأحكام وقرارات 

ٌة وقعت خاللها تغيريات معيارية  ق�سائية متتد لأزيد من ربع قرن، ُمدَّ

يتوزع  واأي�سا  املو�سوع،  اأو من حيث  الإجرائية  الزاوية  �سواء من  كثرية 

نهائية  وقرارات  ابتدائية  اأحكام  بني  الدرا�سة  مو�سوع  الق�سائي  العمل 

والتي تختلف يف قوتها ودللتها، لكن هدفنا من �سريورة هذه املتابعة 

هو تكوين و�سيلة بيداغوجية لتعزيز وتعميم ممار�سات جيدة، والتنبيه يف 

اأُفق تقومي ممار�سات اأخرى،وبالطبع يهم هذا التمرين ُكلَّ امل�ساهمني يف 

اإنتاج العدالة،ويف مو�سوعنا الق�ساة)ق�ساة حكم ونيابة عامة( والأطباء 
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مبختلف تخ�س�ساتهم واملحامون.

عمادها  حقوقية  مقاربة  على  حتليلنا  نعتمد يف  اأخرى،  زاوية  ومن 

انخراط املغرب يف اللتزام مبقت�سياتها منذ �سبعينات القرن املا�سي عند 

توقيعه على العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية يف 19 يناير 1977، 

، ووقع 
60
اأيِّ حتفظ بظهري بتاريخ 21 ماي 1979 و�سادق عليه بدون 

اأي�سا على التفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 

اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يف 08 يناير1986، و�سادق 

.1993
61
عليها بتاريخ 12 يونيو 

من جهة، اقت�رشنا على التذكري فقط على التفاقيات املوؤطرة ب�سفة 

، ومن جهة اأخرى، 
62
مبا�رشة لإ�سكالية مناه�سة التعذيب و�سوء املعاملة

ذات  اجلنائية،  للمقت�سيات   2011 د�ستور  اإدماج  ا�ستح�سار  ُب  َيَتَوجَّ

وحمايته  والنف�سية  البدنية  و�سالمته  املعتقل  ال�سخ�ض  بحقوق  ال�سلة 

الذي  الثاين  الباب  الإن�سانية يف  التع�سفي واجلرائم �سد  من العتقال 

اأْفَردُه للحقوق واحلريات الأ�سا�سية. وكذا خمتلف الإجراءات والقرارات 

العملية التي اتخذتها ال�سلطات العمومية يف جمال حقوق الإن�سان منذ 

ت�سعينات القرن املا�سي.

�سنعالج املو�سوع من خالل نقطتني، اأولهما تتعلق باجلدل امل�ساحب 

للجوء اإىل اخلربة الطبية من عدمه، وثانيهما مرتبطة مبمار�سات ف�سلى 

اأنارت فيها اخلربة الطبية الطريق للق�ساء للو�سول اإىل عدالة من�سفة.

60- ظهير رقم 1-78-4، نشر بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 25 ماي 1980.

61- الجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996.

على جميع أشكال التمييز  واالتفاقية الدولية للقضاء   )5 )املادة  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   -62
العنصري )املادة 5( واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )املادة 7( واتفاقية حقوق الطفل 
 )10 )املادة  واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  و37(   19 )املادتان 

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )املادة 15(.
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اأ. اجلدل حول اللجوء اإىل اخلربة الطبية من عدمه

اأ.1 حاالت رفــ�س اللجـوء اإىل اخلبـرة الطبيـة :

ن�ستعر�ض ثالث حالت من حكم اأ�سدرته املحكمة البتدائية ب�سال 

�سنة 1996 مبنا�سبة َبتِّها يف ملفات التهريب املعرو�سة عليها، يف اإطار ما 

ُطِلَح عليه اآنذاك »حماكمات التطهري«، وهي يف احلقيقة حماكمات  ا�سْ

اختل فيها ميزان املحاكمة العادلة.

 1996، اأَْن:
63
فقد َوَرَد يف احلكم عدد 989 بتاريخ 25 اأبريل

» التم�ض املحامي اإجراء معاينة على موكله ف.م ملعاينة اآثار ال�رشب 1. 

والتعذيب التي تعر�ض له من طرف ال�سابطة الق�سائية.. وعاينت 

اإذا  ما  دون حتديد  للمتهم  اليمنى  الرجل  على  اأ�رشاراً  املحكمة 

كان جرحًا اأم ل. وبعد املداولة قررت املحكمة رف�ض ملتم�ض اإجراء 

اخلربة«

بالن�سبة للمتهم �ض.ن: »لحظت املحكمة على كتف الظنني جرحًا . 2

تاأخري  املحكمة  وقررت  متعفن...  ثقب  عن  عبارة  وهو  ظاهراً، 

الق�سية... ورف�ض طلب اإجراء اخلربة«.

واعتربت املحكمة يف حكمها »اأن القول باأن الظنني... تعر�ض للتعذيب 

مبخفر ال�سابطة الق�سائية واأن توقيعه على املح�رش انتزع منه حتت 

ال�سغط والإكراه، يبقى ادعاًء جمرداً يعوزه الإثبات، خا�سة واأن اجلرح 

الذي عاينته املحكمة على الكتف الأي�رش للظنني لي�ض مبلف النازلة ما 

يثبت ن�سبته لل�سابطة الق�سائية الأمر الذي يكون معه الدفع بكون 

التعذيب  الت�رشيحات والتوقيع على املح�رش انتزع من الظنني حتت 

63- حكم غير منشور.
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والإكراه غري مربر ويتعني الت�رشيح برف�سه«.

لكونه . 3 عليه  معاينة  اإجراء  دفاعه  »التم�ض  ع.اأ  للمتهم  بالن�سبة 

تعر�ض للتعذيب، واأن رجله الي�رشى قد تعر�ست للك�رش من جراء 

ذلك... وبعد معاينة املحكمة، لحظت اأن الظنني ي�سعب عليه 

اإرجاء  املحكمة  قررت  املداولة  وبعد  الي�رشى،  رجله  على  الوقوف 

البت يف ملتم�ض اخلربة«.

اأعاد الدفاع طلب الإحالة على اخلربة الطبية. فاأكدت املحكمة قرارها 

ال�سابق. وجاء يف احلكم اأن: »القول باأن الظنني ع.اأ تعر�ض للتعذيب 

مبقر ال�رشطة الق�سائية واأنه وقع على حم�رش ال�ستماع اإليه اأمام ال�سابطة 

واأن معاينة  الإثبات.  يعوزه  والإكراه، هو قول  ال�سغط  الق�سائية حتت 

املحكمة لوجود �سعوبة لدى الظنني يف الوقوف على رجله الي�رشى ل 

ميكن اعتماده يف اإثبات القول اأعاله. لنتفاء و�سيلة مبلف النازلة ت�سكل 

�سابقًا على  ولي�ض  ال�رشطة،  للظنني مبخفر  اأن ذلك ح�سل  حجة على 

تواجده بداخل هذا الأخري«.

فاإذا كانت اجلروح الظاهرة على اجل�سد والك�سور، ل يقبل من املتهم 

اعتمادها لطلب اخلربة، فما هي و�سائل الإثبات التي ترى املحكمة اأنه 

الأمثلة  هذه  طبية؟.من  خربة  على  ِلَتعُر�سه  بها،  الإدلء  اإمكانه  يف 

ن�ستخل�ض املالحظات التالية:

هل ي�سح قانونا، اأن ت�سم املحكمة اإىل املو�سوع، طلب اإجراء خربة  �

طبية على متهم ادعى تعر�سه للتعذيب؟، عمليا ل يجوز ذلك،ما 

دام اأنَّ اآثار العنف معر�سة لالندثار مبرور الوقت، كما اأنَّ توجيهات 

بروتوكول اإ�سطنبول ُتِلحُّ على �رشورة عر�ض ادعاءات التعذيب على 

خربة الطب ال�رشعي يف اأ�رشع وقت ممكن. ومن الزاوية القانونية، 

حينها كان لزاما على وكيل امللك بعدما لحظ جروحا وك�سورا على 
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انق�ساء  بعد  الق�سائية  ال�سابطة  عليه  عر�ستهم  الذين  الأ�سخا�ض 

فرتة احلرا�سة النظرية، اأْن يحيلهم على خربة طبية عمال بالتعديل 

الذي حلق مبقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية منذ اأكتوبر 1993.

اإخالل  الإكراه  بوا�سطة  اعرتاف  انتزاع  ُيعدُّ  هل  اأخرى،  جهة  من 

مبقت�سيات الو�سع حتت احلرا�سة النظرية؟ ويف حالة اجلواب بالإيجاب، 

ما هو جزاوؤه؟

حينها - �سنة 1996- مل تكن امل�سطرة اجلنائية تاأخذ بعدم العتداد 

 جوهريا منذ 
ً
مبداأ اأقرت  لكنها  الإكراه،  اأو  بالعنف  ينتزع  اعرتاف  بكل 

�سيغتها الأوىل ال�سادرة يف 10 فرباير 1959 والذي ي�رشي على جميع 

الإجراءات التي جاءت بها هذه امل�سطرة اجلنائية، حيث ن�ست يف مادتها 

الوجه  على  اإجنازه  يثبت  ومل  القانون  به  ياأمر  اإجراء  كل  اأن  على   765

القانوين يعد كاأنه مل ينجز. وهي املقت�سيات التي ما تزال �سارية املفعول 

اإىل حدِّ ال�ساعة بوا�سطة املادة 751 من قانون امل�سطرة اجلنائية.

حما�رش  مبثابة  والإكراه  العنف  على  املعتمدة  املحا�رش  يجعل  مما 

دليل  تقدمي  العامة  النيابة  على  واإل وجب  قانونية  غري  بطرق  منجزة 

قانوين ي�سمح لل�سابطة الق�سائية ا�ستعمال العنف اأو الإكراه اأو هما معًا، 

حتى ُتْثِبت اأنَّ ذلك ممار�سة ي�سمح بها القانون وبالتايل املحا�رش اأجُنزت 

ب�سورة قانونية.

احلرا�سة  لإجراءات  ُمْبطاِلً  العنف  ممار�سة  يعترب  الفقه  كان  واإْن 

اأنَّ ثبوت العنف يرتتب  اأحمد اخلملي�سي »  النظرية،حيث يرى الأ�ستاذ 

عنه بطالن حم�رش البحث التمهيدي وما يت�سمنه من اعرتافات واأدلة 

، وهو املوقف الذي مل ياأخذ به الق�ساء لكون اأنَّ امل�رشع مل يرتب 
64
اإثبات «

64- أحمد الخملي�سي: شرح قانون املسطرة الجنائية. الجزء األول. الطبعة الخامسة1999. الصفحات من 
13 إلى 15.
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جزاء البطالن على خرق قواعد و�سكليات احلرا�سة النظرية، فقد جاء يف 

قرار للمجل�ض الأعلى )حمكمة النق�ض حاليا(:» ...فاإنَّ القواعد املتعلقة 

بالو�سع حتت احلرا�سة النظرية مل يجعلها القانون حتت طائلة البطالن، 

وعليه فال ميكن اأْن يرتتب عنها البطالن اإلَّ اإذا ثبت اأنَّ عدم مراعاتها 

.
65
جعل البحث عن احلقيقة واإثباتها م�سوبني بعيوب يف اجلوهر«

اإْن كانت القرارات امل�سار اإليها تعود حلقبة ال�سبعينات، مل يلحق هذا 

التوجه / اخليار اأيَّ تغيري يف فهم وزارة العدل حتى مع التعديل اجلوهري 

 : لقانون امل�سطرة اجلنائية �سنة 2003 والذي ن�ض يف مادته 293 على اأنَّ

»...ل يعتد بكل اعرتاف ثبت انتزاعه بالعنف اأو الإكراه«.

للعقوبات  الإكراه  اأو  العنف  مرتكب  يتعر�ض  ذلك،  على  وعالوة 

املن�سو�ض عليها يف القانون اجلنائي. كما اأنَّ املادة 289 من نف�ض القانون 

ال�رشطة  واأعوان  �سباط  يحررها  التي  والتقارير  املحا�رش  يف  ت�سرتط 

الق�سائية اأْن تكون �سحيحة يف ال�سكل.

ففي �رشحها لقانون امل�سطرة اجلنائية ل�سنة 2003، ما زالت تعترب اأنَّ 

امل�رشع مل يرتب اأي بطالن على الإخالل ب�رشوط احلرا�سة النظرية كما 

فعل يف املادة 63 بالن�سبة خلرق �سكليات التفتي�ض. يبقى ذلك ا�ستنتاج 

ل اأ�سا�ض له، فاإْن كانت الأحكام املنظمة للحرا�سة النظرية مل ت�رش �رشاحة 

اإىل البطالن، وعالوة على ما اأ�رشنا له �سابقا بخ�سو�ض املادة 751 من 

قانون امل�سطرة اجلنائية، ما �سيكون عليه جزاء عدم العتداد بالعرتاف 

65 - قرار بتاريخ 14 يوليو 1972 قضية عدد 39047.وتواترت أحكام املجلس األعلى في نفس املنحى:
- قرار عدد 157 بتاريخ 26/10/1973 قضية عدد 44381؛

- قرار عدد 1504 بتاريخ 10/10/1974 قضية عدد 40601؛
- قرار عدد 1705 بتاريخ 16/12/1976 بقضية عدد 55554.

الدعوى  األول:  قرارات مشار إليها في مؤلف أصدرته وزارة العدل»شرح قانون املسطرة الجنائية-الجزء 
العمومية السلطات املختصة بالتحري عن الجرائم«. منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية. 

سلسلة الشروح والدالئل، العدد 2، 2004.ص.134.
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املنتزع بالعنف اأو الإكراه؟ وهل يجوز معاقبة مرتكب العنف اأو الإكراه، 

الإجراءات  بطالن  لأنه ل ميكن  ُنديُنه  املجرمة  املمار�سة  هذه  و�سحية 

امل�سطرية امل�سوبة بعيب بعلة اأنَّ امل�رشع بقي �سامتا؟

لَت  نعتقد اأنَّ تف�سري هذه الفقرة مل يو�سع يف ال�سياق العام الذي ُعدِّ

فيه امل�سطرة اجلنائية، علما اأنَّ مقدمة �رشح قانون امل�سطرة اجلنائية تعترب 

تبنتها  العادلة كما  املحاكمة  ال�سيغة اجلديدة عززت �سمانات  اأنَّ هذه 

 ،
66
وال�سيا�سية املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  ول�سيما  الدولية  املواثيق 

فهذه املعاهدة وبقراءة م�سرتكة ملوادها 7 و10 و14 والتعليقان 20 و32 

للجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملادة 15 من معاهدة مناه�سة التعذيب 

ت�سرتط ا�ستبعاد ال�ست�سهاد باأية اأقوال انتزعت نتيجة للتعذيب كدليل 

يف الإجراءات الق�سائية.

قانون  تف�سري مقت�سيات  لي�ستقيم  اأنه  التاأكيد على  كخال�سة، ميكن 

امل�سطرة اجلنائية عليه الأخذ بعني العتبار مرتكزات اللتزامات الدولية 

ُم على اأنه اعتمدها يف التعديالت التي اأدخلها عليها. التي ُيقدَّ

مبحكمة  التلب�سية  اجلنحية  الغرفة  الجتاه  هذا  يف  �سارت  وقد 

يف   2014/07/25 بتاريخ   6955 رقم  قرارها  يف  باأكادير  ال�ستئناف 

امللف اجلنحي رقم 14/601/1969، والذي اعتربت فيه العرتاف املنتزع 

التدابري املتخذة وفقا للمادة 293 و751  بالتعذيب باطل ومبطل لكل 

من قانون امل�سطرة اجلنائية. وكذا عدم العتداد باملحا�رش املنجزة حتت 

التعذيب ملخالفتها ملقت�سيات املادة 289 من نف�ض القانون والذي ي�سرتط 

ل�سحة املح�رش التقيد بال�سمانات املقررة لفائدة امل�ستبه فيه والتعذيب 

.
67
ي�سكل اإخالًل بتلك ال�سمانات

66- نفس املرجع. الصفحتان 5 و133.

67- سنتطرق بالتفصيل لهذا القرار في النقطة املخصصة للممارسات الفضلى.
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اأ.2 حاالت اجلدل حول دور اخلربة الطبية

1. عدم كفاية اخلربة الطبية
يف قرار ملحكمة ال�ستئناف بفا�ض، عدد 97/4490 ال�سادر بتاريخ 22 

يوليوز 1997 يف امللف عدد 97/4240، ورد ما يلي ».... باعتبار اأن املتهم 

واإن كان فعال يحمل اآثارا للعنف، واإن كانت املحكمة ا�ستجابت لطلبه، 

كاف  غري  وحده  ذلك  فاإن  الآثار،  هذه  من  عليه  عاينته  ما  و�سجلت 

العنف والإكراه  واأنه ناجت عن  ال�سابطة  اأنه بفعل عنا�رش  للدللة على 

الذي يدعيه، ما دام اأنه مل ي�ستطع اإثبات هذا الدعاء، وحتى مع اإجراء 

اخلربة الطبية عليه فاإن ذلك لن يكون كافيا لإثبات العالقة ال�سببية، مما 

68
يتعني معه رد هذا الدفع«.

ال�سلطة  �سمن  تندرج  الفنية  امل�سائل  يف  الإثبات  و�سائل  كانت  اإذا 

واأنَّ  خ�سو�سا  التربيرات  هذه  مبثل  القبول  جدا  ي�سعب  التقديرية، 

اخلربة املطلوبة مرتكزها علمي وتقوم على اإجراءات متعارف عليها دوليا 

ومطلوب اللجوء اإليها ل�ستجالء احلقيقة واإن�ساف من كان �سحية جتاوز 

خالل فرتة و�سعه حتت احلرا�سة النظرية.

2. �شرورة اللجوء اإىل اخلربة الطبية
جاء يف القرار رقم 2001/24 بتاريخ 23 يناير 2001 يف امللف اجلنائي 

166/99 عن ا�ستئنافية اجلديدة: »...وحيث اأنه بفقدان العالقة ال�سببية 

بني  الرابطة  العالقة  معرفة  اأن  ال�سحية...وحيث  ووفاة  املتهم  فعل  بني 

اإل  تبيانها  الركون يف  تقنية حم�سة ل ميكن  م�ساألة  والنتيجة  الفعل 

لذوي الخت�سا�ض.

68- أورده األستاذ أحمد الخملي�سي، الجزء الثاني. مرجع سبق ذكره . ص 110.
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يعوزه  راأي  جمرد  فتبقى  عداهم  من  وا�ستنتاجات  تاأويالت  واأما 

الدليل، والق�ساء مهما اأتى من براعة وقدرة على النفاذ يف طلب الوقائع 

ل�ستخال�ض احلقائق منها فاإنه يعجز ل حمالة عن �سرب كنه مثل هذه 

العالقة دون ال�ستعانة براأي اخلرباء«.

�سجلت هذه الق�سية �سجاًل قويا بني قا�سي التحقيق والنيابة العامة 

حول تكييفها مل يح�سم فيها اإلَّ باللجوء اإىل م�ستنتجات اخلربة الطبية 

لإثبات العالقة ال�سببية بني فعل املتهم ووفاة ال�سحية.

اإىل  � املوؤدي  العنف  ثبوت جناية  بعدم  قرارا  التحقيق  قا�سي  اأ�سدر 

اأجلها  من  متابعته  وبعدم  املتهم.  حق  اإحداثه يف  نية  دون  املوت 

وبثبوت جنحة العنف مع ا�ستعمال ال�سالح يف حقه وباإحالته على 

املحكمة البتدائية ملتابعته.

ا�ستاأنف الوكيل العام للملك قرار قا�سي التحقيق. فاأ�سدرت الغرفة  �

اجلنحية قرارا باإلغاء القرار امل�ستاأنف والت�رشيح من جديد مبتابعة 

املتهم بجناية العنف املوؤدي اإىل املوت دون نية اإحداثه، واإحالته على 

غرفة اجلنايات ملتابعته؛

لتح�سم غرفة اجلنايات وباعتمادها على اخلربة الطبية هذا اجلدل  �

وتتو�سل اإىل فقدان العالقة ال�سببية بني فعل املتهم ووفاة ال�سحية، 

مما �ساعد املحكمة على تكييف الأفعال املعرو�سة اأمامها اإىل جنحة 

القانون اجلنائي( بدل  العنف )ف�سول 131 و224 و303 و400 من 

متابعة املتهم من اأحل جناية العنف املوؤدي اإىل املوت )ف403 ق ج(.

املوؤرخ يف  اأيده املجل�ض الأعلى يف قراره عدد:4-1752  الذي  القرار 

اأن  2002/09/25 يف امللف اجلنحي عدد:01/7373 والذي اعتربت فيه 

املحكمة طبقت القانون تطبيقا �سليما.
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ب. دور اخلربة الطبية يف تربئة موظفني متهمني بارتكاب 

اأفعال تعذيب

 99  /1298 عدد  البي�شاء  بالدار  ال�شتئناف  حمكمة  قرار   .1
بتاريخ 24 نونرب 1999 - ق�شية عدد 640/5/98 69

موظفني  لثالثة  املدين  باحلق  واملطالب  للملك  العام  الوكيل  متابعة 

ب�سلك الأمن الوطني بجناية العنف املوؤدي اإىل املوت دون نية اإحداثه. 

وبعد خمتلف الإجراءات واملناق�سة من طرف املحكمة، اقتنعت انطالقا 

اإليه الت�رشيح الطبي املُْجرى على  من معاينة مكان الواقعة وما تو�سل 

الوريد يف عنقه،  َذْبَحٍة يف حبل  ناجتة عن  وفاته  اأنَّ  الهالك من  جثة 

وتبدو وا�سحة يف ال�سور املرفقة بالت�رشيح على �سكل عمودي. ومثل 

تِها. وَخُل�ض  دَّ هذا اجلرح وارد اأْن يحدث بقطعة زجاجية مك�رشة نظرا حِلِ

�سابهه  اأو ما  لعنف  اآثار  اأية  ال�سحية ل يحمل  اأنَّ ج�سم  اإىل  الت�رشيح 

با�ستثناء اجلرح املثبت بعنقه.

الت�رشيح الطبي املحكمة من تكوين قناعتها باأنَّ  َنِت تو�سيحات  مكَّ

املن�سوب للمتهمني غري ثابت يف حقهم ويتعني احلكم برباءتهم  الفعل 

منه.

 19 بتاريخ   210 عدد  بالرباط  ال�شتئناف  حمكمة  قرار   .2
فرباير 2002 يف امللف عدد 426/2001/22 70

اإثر  اإىل مفو�سية ال�رشطة بعد تعر�سه لطعنة �سكني  انتقل ال�سحية 

�سجار مع ندمٍي له، لتوافيه املنية مبركز الأمن. باملقابل اأُلقي القب�ض على 

69- حكم غير منشور.

70- حكم غير منشور.
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ذلك ال�سخ�ض وتوبع بجناية ال�رشب واجلرح العمديني املوؤدي اإىل املوت 

اأدانته املحكمة لحقا بخم�سة  دون نية اإحداثه بوا�سطة �سالح، والذي 

ع�رش �سجنا نافذة وتعوي�ض قدره 50األف درهم. 

بخ�سو�ض و�سعية ال�سحية املتوفى يف مفو�سية ال�رشطة، تابع الوكيل 

العام للملك واملطالب باحلق املدين ملوظف يف اأ�سالك ال�رشطة با�ستعمال 

العنف يف حق �سخ�ض بدون مربر �رشعي. وبعد ا�ستماع املحكمة اإىل 

ال�سهود وطبيبة من الفريق الطبي الذي اأ�رشف على ت�رشيح جثة ال�سحية، 

اأُ�سيب  اأ�سا�ض وفاة ال�سحية هي طعنة ب�سكني  اأنَّ  والتي تو�سلت اإىل 

بها يف كتفه، وباأنَّ اجلرح الذي اأحدثته كان غائرا وعميقا يوازي ثمانية 

)08( �سنتيمرتات داخل الرئة مما اأحلق �رشراً بالرئتني وت�سبب يف ت�رشُّب 

الهواء منهما وبالتايل اإىل ح�سول النتفاخ يف وقت ق�سري، اإ�سافة اإىل 

م�ساعفات اأخرى.

وتقرير  ال�سهود  و�سهادة  الق�سية  يف  الرئي�سي  املتابع  اعرتاف  بعد 

الت�رشيح الطبي، قررت املحكمة عدم موؤاخذة موظف ال�رشطة والت�رشيح 

برباءته.

يت�سح مما �سلف، اأنَّ اإثبات اأو نفي التعذيب عن موظف )رجل �رشطة، 

عون �سلطة( ُيْبنى على يقني املحكمة ولي�ض على جمرد الحتمال والظن، 

لتحقيق  القا�سي  قناعة  ت�سكيل  باإمكانها  اإثبات  و�سائل  على  وقائمة 

العدالة ول�سيما العرتاف وال�سهود واخلربة الطبية.
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ج. اأحكام ق�ضائية منوذجية يف جمال مناه�ضة التعذيب و�ضوء 

املعاملة

1. قرار ا�شتئنافية طنجة عدد 82/2000 بتاريخ 23/02/2000 
يف الق�شية عدد 13/99/379

الوقائع: �
ي�ستفاد من وقائع الق�سية عدد 379/99/13 بني ال�سيد الوكيل العام 

للملك من جهة، وبني �سابطي �رشطة، ورئي�ض �رشطة، من جهة اأخرى، 

اأنه مت توقيف امل�سمى قيد حياته ... عند و�سوله مبيناء طنجة، وتفتي�ض 

�سيارته بدقة، اأكرث من مرة، وبرجال اأمن خمتلفني مع ا�ستعمال الكالب 

املدربة على اكت�ساف املخدرات. ومل تف�ض العمليات املذكورة اإىل وجود 

اأي �سيء ب�سيارة ال�سحية، فتم تعنيفه وتعذيبه اإىل اأن اأغمي عليه وادعى 

ُمَهْلِو�سة،  لأقرا�ض  ا�ستعماله  نتيجة  تدهورت  حالته  اأن  ال�رشطة  رجال 

فنقل اإىل امل�ست�سفى حيث فارق احلياة.

وُيعدُّ هذا القرار منوذجيا لأنه يو�سح لنا ممار�سات خمتلف املتدخلني 

يف العملية الق�سائية:

ممار�شات ال�شابطة القانونية �
ممار�سة العنف والتعذيب؛ •

ادعاء تناول املخدرات؛ •

عدم ت�سجيل ال�سحية ب�سجل احلرا�سة النظرية؛ •

اإتالف بطاقات ت�سجيل الهالك بالباخرة ومبفو�سية ال�رشطة؛ •

اإدخال ال�سحية امل�ست�سفى با�سم مغاير؛ •

�سهادة رجال ال�رشطة )ك�سهود( باأن ال�سحية كانت عادية ومل يكن م�سطربا. •
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غري  تعد  الأخرى  الإجراءات  فجميع  ال�سهود،  �سهادة  فبا�ستثناء 

�سليمة،وترتتَُّب عنها م�سوؤولية جنائية.

ممار�شة الأطباء �
تنق�سم ممار�سة الأطباء يف هذه الق�سية اإىل جزاأين:

الت�رشيح  اأو خربة  اأولهما، يفتقد لبع�ض مقومات الأخالقيات الطبية 

الطبي ومنها:

تذاكر الطبيب بق�سم امل�ستعجالت مع رجال ال�رشطة حول املعطيات  •

»الدكتور  املدونة بامللف الطبي لل�سحية. حيث ي�ستفاد من القرار اأنَّ

اأََمَر بنقل ال�سحية الذي كان وقتها يف غيبوبة اإىل ق�سم الإنعا�ض 

اإىل  عاد  للمري�ض  وال�رشورية  امل�ستعجلة  امل�ساعدات  تقدميه  وبعد 

فا�ستف�رش  باملري�ض،  اخلا�سة  املعطيات  لتدوين  امل�ستعجالت  ق�سم 

ال�رشطي املرافق للمري�ض فاأجابه باأنه ل يعرفه فطلب احلار�ض العام 

امليناء لتزويده با�سم املري�ض، ففعل  من ال�رشطي الت�سال ب�رشطة 

واأخربهم باأنَّ ا�سمه هو املزداوي )ا�سم غري حقيقي(، وبعد ربع �ساعة 

اأُخرب بوفاة ال�سخ�ض املعني ثم علم باأنَّ ا�سمه احلقيقي هو )ف...( 

وقام بت�سحيح ال�سم واأنه اأُ�ْسِعَر من طرف ال�رشطي باأن املعني بالأمر 

تناول اإحدى الأقرا�ض ثم ا�ست�سار مع الطبيب بخ�سو�ض املالحظة 

بكتابة  فاأجاب  بالأمر،  للمعني  الطبي  بامللف  تدوينها  يجب  التي 

َن ذلك بال�سجل واأنَّ املعني بالأمر �ساعة  مالحظة ت�سمم دوائي، فَدوَّ

اإح�ساره اإىل ق�سم امل�ستعجالت كان يف حالة غيبوبة تامة درجة 3 

واأنَّ رغوة بي�ساء كانت بفمه مما يفيد اأنه كان يعاين من �سعوبة 

.
71
التنف�ض«

71- قرار استئنافية طنجة، الصفحتان 6 و7. حكم غير منشور.
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العام  • الوكيل  نائب  وح�سور  الوفاة غري طبيعية  باأنَّ  ت�سجيل  بعد 

ال�سحية من قبل  الرئي�سي، متَّ الأمربت�رشيح جثة  للملك والطبيب 

.
72
ثالثة اأطباء والذين تو�سلوا اإىل اأنَّ الوفاة كانت طبيعية

ثانيهما، ممار�سات مهنية جيدة، ومنها:

ت�رشيح الطبيب الرئي�سي، بعدم حتديد �سبب الوفاة؛ •

املمر�سون والإداريون، اأثناء ال�ستماع اإليهم ك�سهود، اأكدوا على اأن  •

الوفاة غري طبيعية؛

التي  • التهديدات  بامليناء، رغم  ال�سحي  املكتب  امل�سوؤول عن  موقف 

يف  لي�سايرهم  الق�سائية،  ال�رشطة  �سباط  طرف  من  لها  خ�سع 

يف  كان  عليه،  عر�ض  عندما  الهالك  اأن  على  واإ�رشاره  طرحهم، 

و�سعية �سحية غري �سليمة.

الربوتوكولت  • ت�رشيح اجلثة من طرف طبيب �رشعي، وفق  اإعادة 

الطبية املتعارف عليها يف الت�رشيح، اأقرت باأن الهالك تعر�ض لعنف 

قبل وفاته، واأن هناك عالقة �سببية بني العنف الذي مور�ض عليه 

والوفاة. اإ�سافة اإىل اأن الت�رشيح الطبي لق�سم ال�سموم، اأكد على عدم 

تناول الهالك لأي مادة خمدرة اأو �سامة، الأمر الذي يفند ادعاءات 

.
73
�سباط ال�رشطة الق�سائية

دور الق�شاء �
لعب الق�ساء دورا حا�سما يف اإظهار احلق، يف هذه الق�سية، والذي 

ميكننا تبيانه من خالل امل�سار الآتي:

72- نفس املرجع.ص.7.

73- نفس املرجع. الصفحات 14وما بين 3و 20بخصوص الشهود و18 و 38.
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مبجرد و�سول خرب الوفاة اإىل علم ال�سيد الوكيل العام، انتقل اأحد  •

نوابه فورا ملعاينة جثة الهالك، وحرر حم�رشا ب�ساأن ذلك، اأثبت فيه 

عدم وجود اأية اآثار للعنف عليها. وهو املح�رش الذي بقي املتهمون 

ودفاعهم متم�سكني به اإىل حدود الطعن اأمام املجل�ض الأعلى؛

الأمر بت�رشيح اجلثة )قام به ثالثة اأطباء(؛ •

بعد تبني اجلمعيات احلقوقية لهذا امللف، وتعميم تداوله اإعالميا،  •

وبالرغم من اأن ال�سيد وزير العدل �رشح اأمام الربملان باأن وفاة الهالك 

امللف  فتح  باإعادة  للملك  العام  الوكيل  ال�سيد  اأمر  طبيعية،  كانت 

بعدما تاأكد من وجود قرائن جديدة؛

الأمر با�ستخراج اجلثة، واإجراء ت�رشيح م�ساد؛ •

ا�ستماع املحكمة اإىل 40 �ساهدا منهم 20 رجل �رشطة؛ •

ال�سماح جلمعيات املجتمع املدين بالرتافع، يف وقت مل يكن القانون  •

يجيز ذلك.

وبعد جتميعهما لكل الدلئل القاطعة، اآخذت غرفة اجلنايات �سابطي 

ال�رشطة بـ»ا�ستعمال العنف �سد �سخ�ض اأثناء القيام بالعمل واملوؤدي اإىل 

�سنوات  بع�رش  منهما  واحد  كل  على  اإحداثه...واحلكم  نية  دون  الوفاة 

�سجنا نافذا.«

اأجل  من  الغرفة  اآخذته  فقد  ال�رشطة،  م�سلحة  رئي�ض  وبخ�سو�ض، 

العتقال التحكمي، واحلكم عليه بثمان �سنوات �سجنا نافذا.

وهي الأحكام التي اأكدت �سالمتها قرارات املجل�ض الأعلى بتاريخ 5 
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 .2004
74
مايو 

بتاريخ   6955 رقم  باأكادير  ال�شتئناف  حمكمة  قرار   .2
25/07/2014–امللف اجلنحي رقم 1969/2601/14

الوقائع �
مت اإيقاف امل�ستبه فيه من اأجل ترويج املخدرات. وبعد تفتي�سه عرثت 

ال�سابطة بحوزته على مبلغ 75 درهم وهاتف حممول. وخالل البحث 

اأفراد  اأحد  فاأجاب  هاتفه،  عرب  هاتفيا  ات�سال  تلقى  املذكور  املتهم  مع 

ال�سابطة على املكاملة ليخربه املت�سل برغبته يف اقتناء 10 غرامات من 

خمدر ال�سريا، ليتم حتديد مكان اللقاء، انتقلت ال�سابطة لتتمكن من 

اإيقاف املتهم الثاين والذي عرث بحوزته على غرام واحد من خمدر ال�سريا 

وهاتف نقال.

اأنه فوجئ بحالة ه�ستريية  ال�سابط  اأكد  املتهم،  اإىل  واأثناء ال�ستماع 

متت  عليه،  القب�سة  اإحكام  وبعد  بالأر�ض.  راأ�سه  ارتطم  حيث  تنتابه، 

معاينة بع�ض اخلدو�ض والكدمات يف اأنحاء خمتلفة من ج�سمه، واأثناء 

نقله اإىل امل�ست�سفى الإقليمي مبدينة كلميم، اأكد الطبيب املداوم اأن حالته 

.
75
ال�سحية عادية و�سلمه و�سفة طبية

74- قرارات الغرفتين االجتماعية والجنائية باملجلس األعلى:
عدد 847/1 بتاريخ 5/5/2004 في امللف الجنائي عدد 6092/2000.
عدد 848/1 بتاريخ 5/5/2004 في امللف الجنائي عدد 6094/2000.
عدد 849/1 بتاريخ 5/5/2004 في امللف الجنائي عدد 6096/2000.

ملزيد من التفاصيل انظر:
إدريس بلماحي: قضايا التعذيب من خالل املمارسة القضائية املغربية. الصفحات 83 إلى 118 من الدليل 

العملي ملناهضة التعذيب. إصدارات مركز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان سنة 2005.

75- كما أشرنا في حالة طنجة تعتبر هذه املمارسة ال تحترم األخالقيات واألعراف الطبية.
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طلب اإجراء خربة طبية: �
بعد معاينة ال�سيد وكيل امللك، اخلدو�ض بج�سمه واآثار اإطفاء اأعقاب 

ال�سجائر على �سدره ورقبته، ومطالبة موؤازره باإجراء خربة طبية للتاأكد 

امل�ست�سفى  املتهم على  اإحالة  من طبيعة وم�سدر تلك الإ�سابات. متت 

الع�سكري باملدينة.

واأكد الطبيب العقيد رئي�ض امل�ست�سفى يف تقريره اإىل اأن»الظنني يحمل 

و�سائر ج�سده  وجهه  م�ستوى  على  متعددة  �سطحية  وجروحا  كدمات 

وجرح اآخر مع وجود اآثار احلداء على م�ستوى كتفه الأي�رش و�ستة نقاط 

كي على م�ستوى �سدره. واأكد من جهة اأخرى،اأنَّ الفح�ض املدقق الذي 

ْجِرَي على اأذنه اليمنى اأثبت وجود ثقب يف هذه الأذن واأنَّ مدة ثقب 
ٌ
اأ

�سبكة الأذن املذكورة يعود اإىل اأقل من ثالثة اأيام ونتج عن ذلك نق�سان 

حاد يف حا�سة ال�سمع. وخل�ض الطبيب يف تقريره اإىل اأنَّ كل اجلروح 

والكدمات التي عاينها ناجتة يف غالب الأمر عن اعتداء ج�سدي وقع 

مدة  وحدد   )
76
وفح�سه عر�سه  تاريخ  )من  الأخرية  اأيام  الثالثة  خالل 

العجز اجلزئي الالحق به يف 21 يوما«.

قرار املحكمة البتدائية: �
اأبطلت حم�رش ال�ستماع للمتهم و�سحبه من وثائق امللف وحفظه  •

يف كتابة ال�سبط.

اإليه واحلكم عليه ب�سنة واحدة  • موؤاخذة املتهم من اأجل ما ن�سب 

حب�سا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم.

76- أْي هي الفترة التي كان فيها الظنين تحت الحراسة النظرية.
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قرار حمكمة ال�شتئناف �
يف قرارها رقم 6955 بتاريخ 25 يوليوز 2014، اأقرت املحكمة باأن: 

بطالن املح�رش ب�سبب التعذيب، يبطل العرتاف امل�سمن به و�سائر  •

الأدلة والقرائن امل�سمنة به؛

العرتاف املنتزع بالتعذيب باطل ومبطل لكل التدابري املتخذة وفقا  •

للمادة 293 و751 من قانون امل�سطرة اجلنائية؛

ل يعتد باملحا�رش املنجزة حتت التعذيب ملخالفتها ملقت�سيات املادة  •

289 من ق.م.ج، والتي ت�سرتط ل�سحة املح�رش التقيد بال�سمانات 

املقررة لفائدة امل�ستبه فيه، والتعذيب ي�سكل اإخالل بتلك ال�سمانات.

.
77
فاألغت احلكم البتدائي وحكمت برباءة املتهم

3. قرار حمكمة ال�شتئناف بفا�ض رقم 678 بتاريخ 15/11/2016 
يف امللف عدد 323/2611/15

الزنزانة  اأبواب  باأحد  داً  فَّ وُم�سَ عاريا  معلقا  حياته  قيد  الهالك  كان 

عر�سة  تركه  ومت  بال�سجن،  حرا�ض  ثالثة  طرف  من  للتعنيف  وتعر�ض 

يف  بت�سويره  وال�سماح  الآخرين  املعتقلني  قبل  من  والإهانة  لل�رشب 

َبِت خارج ال�سجن ون�رشتها اإحدى  تلك الأو�ساع، وهي ال�سور التي �رُشِّ

ال�سحف الوطنية.

موظفني  ثالثة  املدين  باحلق  واملطالب  للملك  العام  الوكيل  تابع 

باملندوبية العامة لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج بجناية ال�رشب واجلرح 

77- حكم منشور ضمن مؤلف: ’’االجتهاد القضائي في مجال التعذيب’’ سلسلة الدراسات. الصادر عن مركز 
 .2015 أبريل   .)APT( دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية والجمعية السويسرية للوقاية من التعذيب 

ص: 144 إلى 155.
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 .
78
اجلنائي القانون  من   403 للف�سل  الوفاة طبقا  اإىل  املوؤديني  بال�سالح 

اأُحيل ال�سحية يوم �سبت على ال�سجن باأمر من قا�سي التحقيق.

تدخل ممر�ض ال�شجن �
نف�سه  على  منكم�ض  باأنه  لحظ  املمر�ض،  طرف  من  فح�سه  عند 

وبه زرقة على عينيه، جروح مبع�سمي يديه قد تعفنت ور�سو�ض يف 

خمتلف اأنحاء ج�سمه نتيجة تعنيفه وتكبيله بوا�سطة اأ�سالك من قبل 

بع�ض الأ�سخا�ض عندما �سبطوه يف حماولة �رشقة.

ال�سحية  املعتقل/  على  اإ�سابات  من  عاينه  ما  بتدوين  املمر�ض  قام 

بورقة خا�سة به واأنَّ حالته ل ت�ستدعي ال�ستعجال، وقرر عر�سه على 

طبيب املوؤ�س�سة مبجرد ح�سوره. ويف اليوم املوايل انتابت املعتقل نوبة 

ه�ستريية، فطلب من مدير املوؤ�س�سة عر�سه على طبيب نف�ساين، فُنِقل 

له  و�سف  الطبيب  فح�سه  وبعدما  العقلية،  الأمرا�ض  م�ست�سفى  اإىل 

الدواء واأمر بعزله واأُْرِجع اإىل املوؤ�س�سة ال�سجنية، كانت حالته هادئة ومت 

و�سعه بالعزلة بعدما اأُخرب مدير املوؤ�س�سة.

تدخل طبيب الأمرا�ض النف�شية �
يزيل  تارة  اأنه  لحظ  حيث  لل�سجني  �رشيري  بفح�ض  الطبيب  قام 

مع  حادة  اكتئاب  حالة  يف  مر�سه  �ض  ف�َسخَّ يرتديها،  واأخرى  مالب�سه 

خوف �سديد و�سلم موظفي ال�سجن و�سفة طبية له، وارتاأى الطبيب باأْن 

ُيْحَتَفَظ باملري�ض مبعزل عن باقي ال�سجناء حلمايته من نف�سه ومن غريه.

تدخل طبيب املوؤ�ش�شة ال�شجنية �
على  بًا  �رَشْ عليه  فعاين  الثنني  يوم  الطبيب  على  ال�سجني  ُعِر�ض 

م�ستوى عينيه وراأ�سه ويديه وظهره ومنحه عجزا موؤقتا مدته 18 يوما 

78- الفصل 403: »إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل اإليذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن 
دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه املوت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

وفي حالة توفر سبق اإلصرار أو الترصد أو استعمال السالح، تكون العقوبة السجن املؤبد.«
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و�سجل باأنَّ حالته غري خطرية.

كما لحظ باأنَّ الهالك قيد حياته مل يكن يف حالة طبيعية وو�سف 

له العالج وظل يراقبه با�ستمرار وهو يف العزلة بال�سجن ومل تكن حالته 

اآنذاك تبعث على القلق.

بعد اأربعة اأيام اأُْخرِب من طرف اأحد املوظفني باأنَّ ال�سجني املذكور يف 

حالة غيبوبة فذهب ملعرفة الأمر ووجده يف حالة جلو�ض اإل اأنَّه بع�ض 

فح�سه تبني له اأنه قد فارق احلياة واأجنز �سهادة مبعاينة الوفاة و�سمنها 

كون الوفاة طبيعية على اأ�سا�ض اأنَّ الإ�سابات التي كانت تظهر عليه مل 

تكن لتوؤدي اإىل الوفاة لذلك اأو�سى باإجراء ت�رشيح طبي.

تدخل الطبيب ال�شرعي �
اأكد الطبيب ال�رشعي الذي اأ�رشف على ت�رشيح جثة ال�سجني الهالك 

اأن �سبب الوفاة ناجت عن نزيف دموي بالرئة اإثر تعر�ض ال�سحية لل�رشب 

اأنه ل  اإىل  اأ�سار  الطبيب  اأنَّ  اإل  ال�سدري  قف�سه  م�ستوى  على  وجرح 

ميكن حتديد التاريخ التقريبي لهذا الفعل.

قرار املحكمة �
البع�ض  لبع�سها  م�ساندة  جاءت  التي  ال�سهود  �سهادة  على  ا�ستنادا 

وجمتمعة ثبت للمحكمة وجود تواطوؤ واتفاق بني املتهمني على العتداء 

على ال�سحية، واأنَّ كل واحد قام باأعمال تدخل يف تنفيذ الإيذاء.

اإ�سابة على  نتيجة  كانت  الوفاة  اأنَّ  اأثبت  الطبي  الت�رشيح  اأنَّ  وحيث 

م�ستوى ال�سدر وبالتايل تبقى العالقة ال�سببية بني امل�ساهمة يف الإيذاء 

ُن جميع عنا�رش  العمدي ثابتة يف حق املتهمني وعالقة الوفاة قائمة وُتكوِّ

اإحداثه  الوفاة دون نية  اإىل  املوؤدي  العمدي  امل�ساهمة يف الإيذاء  جناية 

ثابتة يف حق املتهمني الثالثة مع متتيعهم بظروف التخفيف نظرا للظروف 
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الجتماعية لكل واحد منهم، وتوؤيد احلكم البتدائي القا�سي مبعاقبة 

كل واحد منهم بخم�ض �سنوات �سجنا نافذا وحتميلهم ال�سائر بالت�سامن 

.
79
والإجبار يف الأدنى

79- قرار غير منشور.



III. التعذيب وال�شدمات النف�شية

�ضبل املعاينة والتوثيق الطبي الفعال
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يلعب اأخ�سائيو ال�سحة العقلية والنف�سية دوًرا مهًما يف عالج �سحايا 

التعذيب واإعادة تاأهيلهم، كما ينه�سون بدور خا�ض يف الوقاية من التعذيب، 

من خالل دورهم يف توفري اأدلة قيمة يف التحقيق يف ادعاءات التعذيب 

والتبليغ عنه، ف�سال عن مكانتهم �سمن الإجراءات القانونية ذات ال�سلة.

ويبتغي هذا اجلزء من الدليل تناول النقاط املهمة والأ�سئلة املتداولة 

واملواقف التي ميكن لالأطباء والأخ�ساء والنف�سيني مواجهتها اأثناء تقييم 

العتماد يف  وقد مت  املعاملة.  و�سوء  التعذيب  ل�سحايا  النف�سية  الآثار 

 وخا�سة الف�سل ال�ساد�ض منه 
80
ذلك بالأ�سا�ض على بروتوكول ا�ستنبول

الذي يحمل عنوان »الأدلة النف�سية على التعذيب«، وعلى دليل عملي 

 كما مت ال�ستئنا�ض ببع�ض اإ�سدارات مركز 
81
موجه لالأخ�سائيني النف�سيني

.
82
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ذا ال�سلة

اأول: اأهمية التقييم النف�شي ل�شحايا التعذيب
التحقيق يف مزاعم  اأدلة قيمة يف  النف�سية  التقييمات  اأن توفر  ميكن 

التعذيب. وبهذا املعنى، تلعب هذه التقييمات دورا مركزيا، خا�سة واأن 

بالتعذيب  املتعلق  الطبي  التحقيقات والتوثيق  اأن تت�سمن  املفرت�ض  من 

دائًما تقييًما نف�سًيا مف�ساًل لعدة اأ�سباب نذكر منها: 

اإىل  � بالفرد  النحدار  للتعذيب يف  اجلوهرية  الأهداف  اأحد  يكمن 

حالة عجز مطلق وكرب �سديد يوؤدي اإىل تدهور وظائفه الإدراكية 

80- بروتوكول استنبول: دليل التق�سي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، األمم املتحدة، نيويورك 2004، يمكن زيرته على املوقع 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf

81- L’évaluation psychologique des allégations de tortureو Guide pratique du Protocole 
d’Istanbul – à l’intention des psychologues ; International Rehabilitation Council for Torture 
Victims )IRCT( 2009

 -82
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والعاطفية وال�سلوكية، بذلك » يتخذ التعذيب اأداة ملهاجمة الأمناط 

 
83
الأ�سا�سية لأداء الفرد النف�سي والجتماعي«.

كل اأنواع التعذيب ت�سمل بال�رشورة عنا�رش من التعذيب النف�سي؛  �

على  � نف�سية-عقلية  اآثار  يف  يت�سبب  ما  غالبا  التعذيب  اأن  كما 

م�ستويات خمتلفة

ب�سكل  � التعذيب  اأ�ساليب  ت�سميم  يتم  ما  فغالبا  ذلك،  عن  ف�سال 

يجعلها ل ترتك اآثارا ج�سدية وا�سحة، كما ميكن لهذه الأ�ساليب 

ت�سكل  ول  دائمة  غري  ج�سدية  اأعرا�ض  تخلف  اأن  التعذيب  من 

بال�رشورة خ�سائ�ض للتعذيب وحده. فاجلالدون يدركون اأن عدم 

تركهم للندوب والكدمات على اأج�ساد ال�سحايا، يخدمون اأهدافهم   

ويزيدون من تعقيد عمل الهيئات امل�سوؤولة عن الدفاع على حقوق 

عدم    اأن  على  ا�سطنبول  بروتوكول  يف  التاأكيد  مت  لذلك  الإن�سان، 

.
84
وجود اأدلة مادية ل ينفي بال�رشورة حدوث لتعذيب

اآثارا حمددة لكنها غري دائمة حيث  � قد يرتك التعذيب اجل�سدي 

النف�سي ت�ستمر  التعذيب  اثار  الوقت يف حني ان  تختفي مع مرور 

لفرتات اأطول وتتطلب مدة زمنية اأكرث لل�سفاء منها، عالوة على اأن 

بع�ض اجلوانب النف�سية قد تت�رشر جراء التعذيب على املدى الطويل 

اأو مدى احلياة اإذا مل تتم معاجلة ال�سحايا. 

ي�ساب كل من  � اأن  لي�ض حمتما  اأن  ندرك  اأن  الأهمية مبكان  من 

تعر�ض للتعذيب مبر�ض نف�سي او عقلي. غري اأن الكثري من ال�سحايا 

يعانون يف الواقع من ردود فعل انفعالية عميقة ومن اأعرا�ض نف�سية. 

83- بروتوكول استنبول الفقرة 235

84- L’évaluation psychologique des allégations de torture، P 9
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الفقرة 236 من الربوتوكول. 

ثانيا: املعاينة الطبية - العتبارات الأخالقية وال�شريرية
تكت�سي املقابلة اأهمية خا�سة يف كل تقييم فعال للتعذيب. اإذ يتعذر 

تنظيمها  يتم  و�ساملة،  منا�سبة  مقابلة  اإجراء  دون  مف�سل  تقرير  تهييئ 

من  ف�سول  من  عدد  يف  الواردة  التوجيهية  للمبادئ  وفًقا  واإجراوؤها 

يقوم  من  كل  على  العتبارات  هذه  وتنطبق   .
85
ا�سطنبول بروتوكول 

مبقابالت مع ال�سحايا، �سواء كانوا حمامني، اأو اأطباء اأو واأخ�سائيني يف 

علم النف�ض اأو الأطباء النف�سيني اأو مراقبي حقوق الإن�سان اأو املنتمني 

اإىل اأي فئة اأخرى )بروتوكول ا�سطنبول، فق 120(. 

اأن  اأن ي�سع يف العتبار  النف�سي  التقييم  امل�سوؤول عن  وعلى اخلبري 

ا�سطنبول ل تطبق  الواردة يف بروتوكول  ال�سمانات والإجراءات  جميع 

فقط اأثناء الفح�ض البدين، ولكن اأي�سا خالل التقييم النف�سي. كما من 

املبداأ  احرتام  والنف�سي،  الطبي  الفح�ض  اإجراءات  جميع  يف  ال�رشوري، 

اأول قبل كل �سيء«. وتتمثل هذه  الإيذاء  املتمثل يف »عدم  الأ�سا�سي 

العتبارات يف:

اخل�شو�شية
يجب اإجراء الفحو�سات على انفراد حتت اإ�رشاف الطبيب. فاخل�سو�سية 

ت�سمح  ولكنها  اأخالقية،  لأ�سباب  فقط  �رشورية  لي�ست  املقابالت  اأثناء 

يجب  لذلك،  ال�سحية.  حُترج  التي  احل�سا�سة  الق�سايا  مبعاجلة  ا  اأي�سً

على الطبيب التاأكد من احلفاظ على اخل�سو�سية طوال املعاينة. انظر 

بروتوكول اإ�سطنبول، فق 83 و124.

85- L’évaluation psychologique des allégations de torture، P 9
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ال�شالمة
فيه عمله،  يتم  الذي  ال�سياق  بعناية  يدر�ض  اأن  الطبيب  يجب على 

ويتخذ الحتياطات املعتادة ويتاأكد من احرتام ال�سمانات املعمول بها. 

لأعمال  للفح�ض  اخلا�سعني  تعري�ض  عدم  على  احلر�ض  يجب  كما 

انتقامية حمتملة.

وعندما يوؤيد فح�ض الطب ال�رشعي ادعاء التعذيب، ل ينبغي اإعادة 

ملعتقل اإىل مكان احتجازه، بل عر�سه على الوكيل العام اأو القا�سي من 

اأجل النظر يف ق�سيته.

الثقة
تعد اإقامة عالقة ثقة اأثناء املقابلة مطلًبا اأ�سا�سًيا لإجراء التقييم النف�سي، 

كما يتطلب خلق مناخ من الثقة ال�ستماع الفعال والدقة يف التوا�سل 

احا�سي�ض  وا�ستيعاب  فهم  على  القدرة  املتمثل يف  ال�سادق  والتعاطف 

وافكار الخرين. ومن املهم اأي�سا احلر�ض على الإخالل بهذه الثقة ولو 

ب�سكل غري مق�سود. فق 129 و164 من بروتوكول اإ�سطنبول.

ال�شرية واملوافقة 
الإجراءات،  بطبيعة  املزعومة  ال�سحية  اإبالغ  يجب  البداية،  منذ 

والأ�سباب التي من اأجلها ُتطلب �سهادته، وال�ستخدام الذي ميكن اأن 

يتم ال�ستفادة منه والعواقب املحتملة. كما يجب على الأطباء احل�سول 

على املوافقة امل�سبقة قبل اإجراء اأي تقييم. والتاأكد من اأن املوافقة املمنوحة 

متت بناء على فهم حقيقي للفوائد املحتملة والنتائج ال�سلبية للتقييم، 

ودون اإكراه من قبل الآخرين. فق 149 و185 من لربوتوكول.

ميكن لل�سخ�ض املعني رف�ض التعاون بخ�سو�ض املقابلة اأو جزء منها. 

يف هذه احلالة على اخلبري اأن ي�سري اإىل �سبب هذا الرف�ض يف تقريره، 
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واإذا كان ال�سخ�ض املعني رهن العتقال، فيجب توقيع التقرير من طرف 

حمامية ومهني �سحة اآخر.

ثالثا: الآثار النف�شية للتعذيب
قد ت�ستغرق الثار النف�سية للتعذيب اأ�سابيع اأو اأ�سهر او حتى �سنني 

قبل ان تظهر.

كما يجب التمييز بني العوار�ض النف�سية وال�سطرابات النف�سية حيت 

ميكن لل�سخ�ض اأن يعاين من بع�ض العوار�ض النف�سية وهي جمموعة 

من العرا�ض التي تخ�ض امل�ساعر والفكار وال�سلوك دون ان يعاين من 

ا�سطراب نف�سي ي�ستويف كل معايري الت�سخي�ض املعتمدة.

وتتمثل الآثار لنف�سية للتعذيب يف عدة اأنواع من ال�سطرابات النف�سية 

مثل ا�سطرابات املزاج كالكتئاب والقلق، اأو ال�سطرابات الدهانية مثل 

مر�ض الف�سام.

العوار�ض النف�شية الأكرث �شيوعا لدى �شحايا التعذيب �
التعذيب  انت�سارا لدى �سحايا  الأكرث  النف�سية  العوار�ض  اأهم  تتمثل 

يف: 

التعب ال�سديد واملزمن؛ •

ال�سعور بالذنب او باخلجل والإذلل؛ •

ا�سطرابات النوم؛ •

�سعف ال�سهية؛ •

ا�سرتجاع الذكريات؛ •

الذهنية  • ال�سور  من  جمموعة  وهي  الدخيلة،  والفكار  ال�سور 
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والذكريات التي لها عالقة بظروف التعذيب؛

التخدير العاطفي ويتمثل يف فقدان القدرة على الح�سا�ض باحلزن  •

والفرح خالل اأحداث احلياة؛

امليل اىل العزلة؛ •

تعاطي املخدرات والكحول؛ •

�سعف الذاكرة والنتباه؛ •

ا�سطرابات يف التوازن اجل�سماين والتوجه املكاين )عدم القدرة على  •

معرفة املكان والزمن؛

التوتر ال�سديد؛ •

الأعرا�ض الدهانية كالهذيان والهلو�سة. •

ال�شطرابات النف�شية الأكرث �شيوعا �
اأما اأهم ال�سطرابات لنف�سية التي تنجم عن التعذيب فيمكن ح�رشها 

يف:

ا�شطراب الر�شة ما بعد ال�شدمة �
هو ا�سطراب القلق املرهق الذي يحدث بعد التعر�ض حلدث �سادم 

اأو م�ساهدته.

املوت،  اأو  لالإ�سابة  متوقًعا  اأو  حقيقًيا  تهديًدا  احلدث  يت�سمن  وقد 

وميكن اأن ي�سمل ذلك قتال، اأو اعتداء ج�سديا اأو جن�سيا اأو اأي �سدمة 

اأخرى. يعاين الأ�سخا�ض الذين يعانون من ا�سطراب ما بعد ال�سدمة من 

اإح�سا�ض قوي باخلطر، مما يجعلهم ي�سعرون بالتوتر اأو اخلوف، حتى يف 

احلالت الآمنة.
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اأعرا�ض ا�سطراب ما بعد ال�سدمة ½

العادية  الأن�سطة  ال�سدمة تعطيل  ميكن لأعرا�ض ا�سطراب ما بعد 

الكلمات،  طريق  عن  الأعرا�ض  وقد حتدث  العمل.  على  وقدرته  للفرد 

بال�سدمة. ويتم تق�سيم هذه  ال�سخ�ض  التي تذكر  املواقف  اأو  الأ�سوات 

الأعرا�ض اىل 4 جمموعات رئي�سية وهي:

1. اإعادة التجربة، وتتج�شد يف :

ذكريات املا�سي والتي ي�سعر فيها املري�ض وكاأن احلدث يحدث مرارا  •

وتكرارا

ذكريات حية وتطفلية لهذا احلدث •

كوابي�ض متكررة عن احلدث •

عدم الراحة النف�سية اأو اجل�سدية عند تذكر احلدث •

2. التجنب وتتم ترجمته يف:

الالمبالة العاطفية •

عدم الهتمام اأثناء الأن�سطة اليومية •

عدم القدرة على التعبري عن امل�ساعر •

جتنب النا�ض اأو املواقف التي قد تذكر باحلدث •

3. الإثارة والنفعال

من خ�سائ�ض الإثارة والنفعال: 

�سعوبة يف الرتكيز •

ا�ستجابة مبالغ فيها لالأحداث املروعة •
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�سعور دائم باحلذر •

نوبات من الغ�سب •

عدم القدرة على النوم اأو البقاء نائما. •

4. الإدراك واملزاج:

ال�سعور بالذنب، القلق اأو اللوم •

م�سكلة يف تذكر احلدث •

انخفا�ض الهتمام باأن�سطة ممتعة مرة واحدة •

الكتئاب �
طريقة  على  الكتئاب  يوؤثر  واجل�سم.  النف�ض  ي�سيب  مر�ض  هو 

التفكري والت�رشف ومن �ساأنه اأن يوؤدي اإىل العديد من امل�ساكل العاطفية 

واجل�سمانية.

اأعرا�ض الكتئاب ½

تتمثل اأهم اأعرا�ض الكتئاب يف:

فقدان الرغبة يف ممار�سة الفعاليات اليومية العتيادية •

الإح�سا�ض بالع�سبية والكاآبة •

الإح�سا�ض بانعدام الأمل •

نوبات من البكاء بدون اأي �سبب ظاهر •

ا�سطرابات يف النوم •

�سعوبات يف الرتكيز •
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�سعوبات يف اتخاذ القرارات •

زيادة اأو نق�سان الوزن بدون ق�سد •

ع�سبية •

قلق و�سجر •

ح�سا�سية مفرطة •

اإح�سا�ض بالتعب اأو الوهن •

اإح�سا�ض بقلة القيمة •

اأفكار انتحارية اأو حماولت لالنتحار •

م�ساكل ج�سدية بدون تف�سري، مثل اأوجاع الظهر اأو الراأ�ض. •

ا�شطرابات القلق �
القلق  اأن  علما  بالقلق واخلوف،  بالإح�سا�ض  القلق  ا�سطرابات  تتميز 

على  فعل  رد  هو  واخلوف  امل�ستقبلية،  الأحداث  هم  حمل  يف  ميثل 

الأحداث احلالية. هذه امل�ساعر ميكن لها اأن ت�سبب اأعرا�ض ج�سمانية، 

مثل ت�رشع القلب والرجفان. هناك عدة اأ�سكال من ا�سطرابات القلق، 

مبا يف ذلك ا�سطراب القلق العام، والرهاب وا�سطراب القلق الجتماعي 

وا�سطراب الهلع. لكل من هذه ال�سطرابات اأعرا�سها اخلا�سة، ولكنها 

ت�سرتك كلها يف اأعرا�ض القلق.

رابعا: ظروف اإجراء املعاينة النف�شية
يف بداية املعاينة

يجب على الطبيب تقدمي نف�سه من خالل ذكر هويته الكاملة )مبا يف 

ذلك دوره وتخ�س�سه واألقابه(.
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وحدودها،  مب�سوؤولياته  بو�سوح  ال�سحية  اإبالغ  الطبيب  على  كما 

املعاينة والإجراءات املمكنة  املقابلة وهدفها؛ و�سياق واإجراءات  ودواعي 

ال�رشوري  من  كما  ال�رشية.  حدود  عن  ف�سال  والتقييم،  املعاينة  خالل 

احل�سول على املوافقة امل�سبقة من طرف املعني باإجراء هذه املعاينة بناء 

على فهم حقيقي للفوائد املحتملة والنتائج ال�سلبية للتقييم، ودون اإكراه 

من طرف اأحد.

ويجب اأن تبداأ املقابلة باأ�سئلة عامة مفتوحة. واعتماًدا على املعلومات 

التي مت ا�ستقاوؤها، قد يتم طلب تفا�سيل اأكرث حتديًدا اإذا لزم الأمر.

يجب اأن يكون الطبيب منتبًها لرتتيب الأ�سئلة: على �سبيل املثال، 

يجب اأن تبداأ املقابلة مبو�سوعات اأقل ح�سا�سية ويجب طرح الأ�سئلة 

احل�سا�سة فقط بعد اإن�ساء عالقة ثقة معينة.

 ومن املهم اأن تنتهي املقابلة مبو�سوع مريح لتهدئة امل�ستوى العاطفي. 

وقبل اإنهاء املقابلة، يجب اأن ل ين�سى الطبيب اأن ي�ساأل ال�سحية عما اإذا 

كانت ترغب يف طرح اأي اأ�سئلة اأو اإ�سافة اأي �سيء.

مكونات التقييم النف�شي
عند تقدمي �سخ�ض ما باإدلء حول تعر�سه للتعذيب يجب مراجعة 

المور التالية:

تاريخ التعذيب و�سوء املعاملة: الزمان واملكان، الظروف واملالب�سات،  •

والإيديولوجي،  وال�سيا�سي  الجتماعي  ال�سياق  امل�ستعملة،  الو�سائل 

امكانية وجود �سهود على �سوء املعاملة

التاريخ الطبي والنف�سي: التاأكد من وجود اأو عدم وجود مر�ض مزمن  •

والأدوية  وطبيعتها(،  العرا�ض  بداية  نف�سي )تاريخ  ا�سطراب  اأو 
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التي يتناولها املعني بالأمر ف�سال عن اإن كان ي�ستهلك املخدرات

توثيق ال�سكاوى النف�سية: �سكاوي وجدانية لها عالقة بالأحا�سي�ض،  •

اأو معرفية) طريقة التفكري ( اأو �سلوكية؛ 

ا�سرتاتيجيات التكيف والتاأقلم ما بعد احلادث )ناجحة، غري ناجحة(؛ •

�سكاوي نف�سية او ج�سدية )البداية، فرتة ال�ستمرار،درجةال�سدة( •

فح�ض احلالة النف�شية: 
يبدا هذا الفح�ض من اول حلظة يف اللقاء، ويهتم ب:

املظهر اخلارجي: ويتعلق الأمر مب�ستوى الوعي؛ والهيئة؛ وطريقة  •

�رشد الرواية؛ وعالمات القلق والتوتر )الرتعا�ض-التعرق( ؛ وتفادي 

ال�سخ�ض )منخف�ض -غري  املعالج ف�سال عن �سوت  مواجهة نظرة 

م�سموع-متقطع( 

عنا�رش الفح�ض: يتم النتباه يف هذا ال�سدد اإىل نوعية الكالم:  •

متنا�سق، غري متنا�سق )يحتوي على الكثري من اجلمل الغري مرتابطة 

والغري مفهومة(؛ واملزاج : عادي، حزين، فرح او ال�سعور بالإثارة؛ 

كما يتم انتباه اإىل التفكري : طبيعة الفكار )�سوداوية-انتحارية-

دهانية-خماوف او هواج�ض متكررة - �سور دخيلة ومتكررة لها 

عالقة بالتعذيب وال�سدمة(؛ ف�سال عما يتعلق بالإدراك والو�ساو�ض: 

وجود هلو�سات �سمعية - ب�رشية - ح�سية...

من خالل هذا التقييم يجب الإجابة على بع�ض ال�سئلة:

هل تن�سجم تلك الأعرا�ض مع رواية التعذيب؟ •

هل هي اأعرا�ض متوقعة ملن تعر�ض ملثل هذا التعنيف؟ •
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هل الأعرا�ض ت�ستويف املعايري املعتمدة لت�سخي�ض ال�سطرابات النف�سية؟ •

هل هناك احتمال اأن تكون الق�سة غري حقيقية؟ •

كما من ال�رشوري تقييم وو�سف درجة الت�ساق بني ق�سة التعذيب 

والعوار�ض املعلنة، مع العلم اأن الت�سارب يف الرواية ل يعني بال�رشورة ان 

ادعاءات التعذيب غري حقيقية. فغالبا ما قد تظهر عند ال�سخ�ض الذي 

تعر�ض للتعذيب �سعوبات يف التذكر وال�رشد.

عند ظهور موؤ�رشات كافية لوجود ا�سطراب نف�سي او عقلي ي�ستلزم 

العالج يجب تدوين كل املالحظات يف تقرير خا�ض مع احلر�ض على 

ال�رشية الطبية وتوجيه ال�سخ�ض ملخت�ض او طبيب نف�سي ق�سد تلقي 

العالج املنا�سب وامل�ساحبة النف�سية املالئمة.

خام�شا: النقط الأ�شا�شية يف التقرير الطبي للمعاينة النف�شية
يجب اأن يتوفر التقرير الطبي للمعاينة النف�سية على جوانب ذات اأهمية 

كربى بالن�سبة لهذا التقرير وتتمثل يف موؤهالت الطبيب، امل�ستندات التي 

التاريخ  اإىل  اإ�سافة  املزعوم  التعذيب  متت مراجعتها، وتاريخ وتفا�سيل 

الطبي والنف�سي للمعني.

كما من ال�رشوري اأن يتوفر هذا التقرير على نقط اأ�سا�سية اأخرى تهم: 

والت�سخي�ض  • الظاهرة  لالأعرا�ض  دقيق  و�سف  النف�سي:  الفح�ض 

املحتمل ل�سطراب معني؛

ت�سخي�ض احلالة: تف�سري العالقة بني الأعرا�ض النف�سية والتعذيب  •

املبلغ عنه )الفقرة 781 من بروتوكول ا�سطنبول(:

ال�سدمة أ.  عن  ناجمة  الأعرا�ض  تكون  اأن  ميكن  ل  مت�سق:  غري 

املو�سوفة
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املو�سوفة ب.  ال�سدمة  عن  ناجمة  العرا�ض  تكون  اأن  ميكن  مت�سق: 

ولكنها غري حمددة وهناك العديد من الأ�سباب املحتملة الأخرى

مت�سق للغاية: ميكن اأن تكون العرا�ض ناجمة عن ال�سدمة املو�سوفة ج. 

وهناك عدد قليل من الأ�سباب املحتملة الأخرى

منوذجي: هذه العرا�ض توجد عادة مع هذا النوع من ال�سدمات د. 

ولكن هناك اأ�سباب اأخرى حمتملة

طريقة ه.  باأي  حدث  قد  املظهر  هذا  يكون  اأن  ل ميكن  ت�سخي�ض: 

اأخرى غري تلك املو�سوفة

ال�ستنتاج والتو�سيات •

اجل�شيمة  النتهاكات  ل�شحايا  ال�شحية  الو�شعية  �شاد�شا: 
حلقوق الن�شان يف املا�شي باملغرب: دور التقييم النف�شي

الناجمة  الإن�سانية  والنعكا�سات  لالآثار  ال�سمولية  املعاجلة  اإطار  يف 

عن انتهاكات حقوق الن�سان التي عرفها املغرب خالل احلقبة املا�سية، 

عملت هيئة الن�ساف وامل�ساحلة على تقييم احلاجيات الطبية احلقيقية 

�سحايا  من  اأنهم  تبني  الذين  لالأ�سخا�ض  والنف�سية  منها  اجل�سمانية 

النتهاكات امل�سار اليها. وقد اكت�ست هذه العملية �سبغة عالجية منذ 

البداية. ا�سافة اىل طابعها العلمي.

و�سمن هذا املنظور، تندرج »درا�سة احلالة ال�سحية ل�سحايا النتهاكات 

من  انطالقا  اإجنازها  مت  التي  املا�سي«  يف  الن�سان  حلقوق  اجل�سيمة 

الطبية،  امل�ستندات  عليها  حتتوي  التي  للمعلومات  املتكامل  التحليل 

امل�ستقاة من ملفات ال�سحايا.
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لكل  بالن�سبة  الرئي�سي  الت�سخي�ض  على  املبنية  الطبية  املعاينة  متكن 

واحد من ال�سحايا من الحاطة بالو�سع املر�سي العام لهوؤلء ومن حتديد 

نوعية المرا�ض التي يعانون منها.

ولتطمح هذه املعاينة اىل اثبات عالقة �سببية بني العلل التي ي�ستكي 

تعر�سوا  التي  والنف�سية  اجل�سمانية  النتهاكات  وبني  ال�سحايا  منها 

لها0ومع ذلك، فاإن هذه العالقة ال�سببية قد تبدو قابلة لالإثبات، بطريقة 

لدى  وتتفاقم  تظهر  قد  التي  الأمرا�ض  ببع�ض  يتعلق  فيما  ا�ستنتاجية 

العتقال  كظروف  بالكرب  مطبوعة  ظروفا  عا�سوا  الذين  ال�سخا�ض 

والنتهاكات التي عانى منها ال�سحايا.

من خالل هذه الدرا�سة، مت جرد الأمرا�ض التي ت�سري اليها امل�ستندات 

الت�سخي�سات  اإطار  يف  وذلك  ال�سحايا  طرف  من  بها  املدىل  الطبية 

املبنية على املعاينة اأو يف اإطار ال�ستنتاج احلا�سل بعد درا�سة وحتليل 

الو�سفات الطبية.

تتنا�سب  بكيفية  اىل جمموعات خمتلفة  المرا�ض  تق�سيم  مت  وقد 

العا�رشة وتاأتي ال�سطرابات  لالأمرا�ض يف طبعته  العاملي  الت�سنيف  مع 

النف�سية وال�سلوكية يف املرتبة الثانية.

ويتعلق المر: 

بحالت الكرب الناجم عن ال�سدمات •

حالت الكتئاب النف�سي •

ال�سطرابات اجل�سمانية الناجمة عن ا�سباب نف�سية •

ال�سطرابات الع�سابية •

وقد لوحظ ان الن�ساء اأكرث عر�سة من الرجال حلالت الكرب الناجم  •

عن ال�سدمات وكذلك حالت الكتئاب.
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لقد مكن التقييم النف�سي الذي �سملته الدرا�سة من تكوين فكرة عامة 

عن ال�سطرابات النف�سية التي عانى منها بع�ض �سحايا تلك الفرتة والتي 

ت�ستلزم توفري و�سائل امل�ساحبة والعالج كما ورد يف التو�سيات اخلتامية 

للدرا�سة.

مت  حيث  ملف   10000 يقارب  ما  درا�سة  املرحلة  هذه  لقد مت خالل 

وتلقي  ال�رشورية  والوثائق  املعلومات  كل  على  الطالع  على  احلر�ض 

الإفادات ذات ال�سلة باأحداث ووقائع ما�سي النتهاكات. كما مت القيام 

بتهيئة املناخ املنا�سب لإجراء املقابالت مع ال�سحايا واأ�رشهم ق�سد توفري 

جو منا�سب للثقة مع تقدمي التعاطف وال�ستماع الفعال الالزمني اأثناء 

اخلو�ض يف املوا�سيع الأكرث ح�سا�سية.

وقد مت العتماد على تو�سيات بروتوكول ا�سطنبول من اأجل تقييم 

اأكرث مو�سوعية للحالت ووفقا ملعايري م�سبوطة. كان من ال�سعب على 

م�ست  ذكريات  وا�سرتجاع  موؤملة  اأحداث  عن  التحدت  ال�سحايا  بع�ض 

عليها �سنوات، الأمر الذي تطلب منا املزيد من احلر�ض على تقدمي الدعم 

واإظهار التفهم والتعاطف الكاملني خالل بع�ض املواقف. 

لقد كان من ال�رشوري ال�ستماع اىل اأ�رش بع�ض املختفني والتحدث عن 

ظروف الختفاء وتفا�سيله وما ي�ساحب ذلك من م�ساعر وانفعالت، 

الأمر الذي مل يكن من ال�سهل القيام به.

اجل�سيمة  النتهاكات  ل�سحايا  واملواكبة  ال�سحية  احلالة  ر�سد  ان 

حلقوق الإن�سان يف املا�سي يعد جتربة فريدة من نوعها رغم �سعوبتها 

لتلك  فهمنا  نطاق  تو�سيع  كبري يف  ب�سكل  اأ�سهمت  حيث  وتعقيدها، 

املواكبة  �سبل  حول  وم�سوؤول  عميق  ب�سكل  والتفكري  الزمنية  احلقبة 

والدعم لل�سحايا واأ�رشهم.



اإ�شدارات املركز ذات ال�شلة باملو�شوع
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