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بــــــاملغــــــرب الـــ�شرعـــي  الطــــــب  اأنــــــ�شـــطة 
احلاجة لإ�شالح �شامل

1. �لأن�سطة �لطبية –�ل�سرعية : رهان �أ�سا�سي من �أجل ح�سن �سري 
�لعد�لة 

تكت�ضي اأن�ضطة الطب ال�رشعي اأهمية بالغة يف �ضمان ح�ضن �ضري العدالة، �ضواء يف الق�ضايا املدنية اأو اجلنائية. 
)فح�ص  البدنية  �ضالمتهم  اأو  الأفراد  بحياة  بامل�ضا�ص  املرتبطة  اجلنائية  التحقيقات  يف  حا�ضما  دورا  وتلعب 
اأو  الوفاة واإ�ضدار �ضهادات الطب ال�رشعي يف حالت ال�رشب واجلرح العمدي  اأو ت�رشيح اجلثة يف حالة 
غري العمدي اأو العتداء اجلن�ضي(. كما تعد املعاينات الطبية ال�رشعية حا�ضمة يف التحقيق والتحري ب�ضاأن 
بقايا  اأو  اجلماعية  الكوارث  �ضحايا  بتحديد  املتعلقة  الإجراءات  اأو يف  التعذيب  اأو  املعاملة  �ضوء  ادعاءات 
تقييم  اأ�ضا�ضية يف  اأي�ضا  ال�رشعي  الطب  فيهم. وتعد خربة  امل�ضتبه  اأو  ال�ضحايا  �ضن  العظمية وحتديد  الهياكل 
الأ�رشار اجل�ضدية من اأجل جرب هذه الأ�رشار وكذا من اأجل تقدير درجة م�ضوؤولية مرتكبي اجلرائم اأو درا�ضة 
�ضخ�ضياتهم ومدى توافق احلالة اجل�ضمانية والنف�ضية لالأ�ضخا�ص مع اإجراءات مقيدة اأو �ضالبة للحرية، ل�ضيما 

خالل فرتة الو�ضع حتت احلرا�ضة النظرية.

2. منهجية �لدر��سة

وعيا منه باأهمية الدور الذي تلعبه اأن�ضطة الطب ال�رشعي من اأجل �ضمان الولوج ملحاكمة عادلة قائمة على 
اإعمال حقوق الدفاع وحقوق ال�ضحايا، و م�ضاهمة منه يف الور�ص الكبري لإ�ضالح العدالة، اأجنز املجل�ص 
هذا  اإ�ضالح  تنفيذ  كيفيات  حتديد  اأجل  من  ال�رشعي  الطب  اأن�ضطة  ب�ضاأن  درا�ضة  الإن�ضان  حلقوق  الوطني 

القطاع يف املغرب.

و تندرج هذه الدرا�ضة يف اإطار روح تو�ضيات هياأة الإن�ضاف و امل�ضاحلة، و التي مت ا�ضتح�ضارها جمددا من 
طرف جلنة املتابعة و تنفيذ تو�ضيات الهياأة يف تقريرها ل�ضنة 2009، و التي اأكدت فيه اللجنة اأهمية تطوير 
خدمات الطب ال�رشعي، و تقوية موارده الب�رشية، و رفع ميزانيته و مراجعة عالقاته الرتاتبية مع الوزارة املعنية 

فيما يتعلق باخلربات املنجزة من طرف الأطباء ال�رشعيني. 

الطب  لأن�ضطة  حقول  ثالثة  وهمت  التخ�ض�ضات  متعدد  فريق  طرف  من  الدرا�ضة  بهذه  القيام  مت  لقد  و 
ال�رشعي : الأن�ضطة املتعلقة بالوفيات مبا يف ذلك الت�رشيح والفح�ص اخلارجي للجثث؛ و جمال �ضواهد الطب 
ال�رشعي من كل الأنواع مبا يف ذلك تلك امل�ضلمة للن�ضاء و الأطفال �ضحايا خمتلف اأ�ضكال العنف؛ و كذا 

اخلربة الطبية الق�ضائية.   
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و يف هذا الإطار، قام فريق العمل بدرا�ضة خمتلف اآليات و تقارير القانون الدويل حلقوق الإن�ضان ذات العالقة 
مبجال اأن�ضطة الطب ال�رشعي، و كذا الت�رشيع املغربي، الذي يت�ضمن 16 عن�رشا مرجعيا. و ي�ضار اإىل هذه 
الن�ضو�ص يف امللحق.  كما قام الفريق بدرا�ضة اإحدى ع�رش منوذجا دوليا مقارنا يف جمال الطب ال�رشعي، من 
اأجل التعرف ب�ضكل اأدق على خ�ضائ�ص الو�ضعية املغربية و ال�ضتلهام من القرتاحات املتعلقة باإ�ضالح هذا 
القطاع. حيث متت يف هذا الإطار درا�ضة جتارب تون�ص، اجلزائر، فرن�ضا، �ضوي�رشا، الربتغال، هولندا، م�رش، 

ال�ضويد، اإ�ضبانيا، اأملانيا و اإيطاليا.  

وزارة  من  بكل  املركزية  الإدارات  مع  والتوثيق  الزيارات  ب�ضاأن  الأولية  والتن�ضيق  الإخبار  جل�ضات  بعد 
ال�ضحة والعدل واحلريات واملديرية العامة للجماعات املحلية بوزارة الداخلية، �ضملت املهمة زيارة املحاكم 
البتدائية واملراكز ال�ضت�ضفائية ومكاتب حفظ ال�ضحة البلدية بكل من طنجة واجلديدة واآ�ضفي وخريبكة 
والرباط وفا�ص والدار البي�ضاء يف الفرتة املمتدة من 18 يناير اإىل 12 فرباير 2013. وقد �ضكل م�رشوع التقرير 
والتنظيم  املنازعات  ومديرية  امللكي  الدرك  عن  ممثلني  مع   2013 ماي   21 بتاريخ  عمل  جل�ضة  مو�ضوع 
بوزارة ال�ضحة ومديرية امل�ضت�ضفيات بنف�ص الوزارة ومديرية ال�ضوؤون املدنية ومديرية ال�ضوؤون اجلنائية والعفو 
بوزارة العدل واحلريات واملديرية العامة للجماعات املحلية بوزارة الداخلية وال�رشطة العلمية باملديرية العامة 
لالأمن الوطني. وقد مكنت جل�ضة العمل هذه من اعتماد خال�ضات هذا التقرير  والتو�ضيات الوجيهة التي 

ت�ضمنها. 

3. �لو�سع �حلايل 

يتوفر املغرب على 13 متخ�ض�ضا يف الطب ال�رشعي، من �ضمنهم اأ�ضتاذان للتعليم العايل م�ضاعدان واأ�ضتاذ 
للتعليم العايل مربز. ول يوجد باملغرب �ضوى وحدة ا�ضت�ضفائية جامعية وحيدة خا�ضة بهذا التخ�ض�ص. وقد 
�ضمحت بع�ص التكوينات التي همت جوانبا من الطب ال�رشعي بتكوين نحو 70 طبيبا تابعني ملكاتب حفظ 
ال�ضحة)م.ح.�ص.(  و 15 طبيبا للدرك امللكي يف جمال اأن�ضطة الت�رشيح. كما مت تكوين حوايل 300 طبيب 

من القطاع اخلا�ص والعام يف جمال اخلربة الطبية.

1.3 اأن�شطة الطب ال�رشعي املرتبطة بحاالت الوفاة
  تتم ممار�ضتها اإما يف م�ضتودعات الأموات بامل�ضت�ضفيات اأو يف م�ضتودعات الأموات البلدية

  ل متار�ص الفحو�ضات الطبية ال�رشعية للجثت يف اأماكن اكت�ضافها اإل نادرا
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  تت�ضم معظم م�ضتودعات الأموات باملراكز ال�ضت�ضفائية بتقادم مبانيها ومعدات التربيد بها، كما اأن املعدات 
الالزمة لإجراء الت�ضاريح غري كافية اأو يف حالة �ضيئة. اأما م�ضتودعات الأموات التابعة للبلديات فهي بحالة 
اأف�ضل ن�ضبيا، اإل اأنها معزولة عن بيئة امل�ضت�ضفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية متعددة التخ�ض�ضات.
  هناك نق�ص يف الأطر الطبية املخت�ضة يف جمال الت�رشيح. فبا�ضتثناء الأطباء املخت�ضني يف الطب ال�رشعي، 

فاإن اأطباء امل�ضت�ضفيات الذين ميار�ضون الت�رشيح لي�ص لهم اأي تكوين يف هذا املجال. كما اأن عددا مهما من 
الأطباء يف مكاتب حفظ ال�ضحة بالبلديات املكونني يف جمال الت�رشيح م�رشفون على �ضن التقاعد مما يطرح 

اإ�ضكالية اخللف بحدة على املدى الق�ضري؛
  ل يتم دائما اإطالع الأطباء املكلفني باإجراء عمليات الت�رشيح برهانات وغايات التحقيق. ول يتم تاأطري اأو 

تقييم عملهم مما ينجم عنه �ضعف اأدائهم يف التحقيقات اجلنائية؛
  التعوي�ضات املمنوحة نظري اأن�ضطة الطب ال�رشعي، يف اإطار نظام الأداءات وال�ضوائر العدلية، هزيلة )100 
درهم عن عملية الت�رشيح على �ضبيل املثال( ول تغطي ما يجب اأن توفره امل�ضت�ضفيات والبلديات من تكاليف 

البنيات وتهيئة املرافق وو�ضائل العمل.

2.3 اأن�شطة ت�شليم �شواهد الطب ال�رشعي يف امل�شت�شفيات 
  هذه الأن�ضطة لي�ضت يف اأغلب احلالت مهيكلة ول تخ�ض�ص لها مرافق خا�ضة بها

  ا�ضتعمال ال�ضجالت اخلا�ضة لت�ضليم �ضواهد الطب ال�رشعي )carnets à souche( غري معمم؛
  ليوجد اإطار مرجعي وطني يحدد مدة العجز عن العمل ال�ضخ�ضي اأو العجز الكلي املوؤقت، اأو يحدد 

مفهوم العاهة امل�ضتدمية؛
  ل متار�ص النيابة العامة اإل مراقبة افرتا�ضية على جودة �ضواهد الطب ال�رشعي امل�ضلمة؛

اأن  الأطباء. كما  قبل  قراءته حتى من  ت�ضعب  امل�ضلمة مكتوبة بخط  ال�رشعي  الطب  �ضواهد  العديد من    
حمتواها يفتقر للمعاينات املو�ضوعية ول يت�ضمن اأي تعليل ملدة العجز التي يتم تقديرها؛

  ل يتم اللجوء اإىل م�ضطرة النتداب ملعاينة اأثار العنف اإل نادرا ويقت�رش يف غالب الأمر على معاينة حالت 

النظرية فال زالت ممار�ضة نادرة  اأما عمليات فح�ص الأ�ضخا�ص املو�ضوعني حتت احلرا�ضة  العنف اجلن�ضي. 
باملغرب.

  وحدات ا�ضتقبال الن�ضاء والأطفال املوجودة داخل امل�ضت�ضفيات غري بارزة الهوية ونادراً ما يتم و�ضع ما 

ي�ضري اإىل وجودها. كما اأنها ل تتوفر على اأدوية ملنع احلمل اخلا�ضة باحلالت امل�ضتعجلة اأو لعالج التعفنات 
اإىل اأخذ العينات الطبية ال�رشعية يف حالت العنف اجلن�ضي  اأو للوقاية منها. ويبقى اللجوء  املنقولة جن�ضيًا 

اأمرا نادرا.
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3.3 اخلربة الطبية الق�شائية
  يتم اإ�ضنادها، ب�ضكل عام، لالأطباء امل�ضجلني يف جداول اخلرباء املقبولني لدى حماكم ال�ضتئناف، وهم اأطباء 

لي�ص لأغلبهم اأي تكوين م�ضبق يف جمال اخلربة الطبية الق�ضائية وتقييم الأ�رشار اجل�ضدية.
  ل ي�ضمح لأطباء القطاع العام - ويف مقدمتهم الأ�ضاتذة اجلامعيون واأخ�ضائيو الطب ال�رشعي -  الت�ضجيل 

يف جدول اخلرباء الق�ضائيني، بحجة اأن ممار�ضة اخلربة هي ن�ضاط مهني حر يتنافى مع �ضغل وظيفة عمومية.
  يتم اأحيانا تكليف خرباء لإجراء خربة يف جمال خارج اخت�ضا�ضهم، وغالبا ما يتم تركيز اإ�ضناد اخلربات بني 

يدي جمموعة من اخلرباء دون غريهم؛
  هناك عدد ل ي�ضتهان به من اخلرباء الق�ضائيني الذين يعملون يف الوقت ذاته اأطباء م�ضت�ضارين لدى �رشكات 

مبداأ  ال�ضميم  يف  ي�رشب  الذي  الأمر  وهو  الق�ضاء،  على  املطروحة  الق�ضايا  يف  طرفا  تكون  التي  للتاأمني 
ال�ضتقاللية واحلياد؛

  مهام اخلربة غري موحدة بني املحاكم كما اأن طرق اإجناز اخلربة متباينة �ضواء على م�ضتوى امل�ضاطر اأو كيفية 

التي قام بها اخلبري، كما يتم حتديد  حترير تقارير اخلربة، هذه الأخرية، نادرا ما تت�ضمن مناق�ضة للمعاينات 
عنا�رش ال�رشر من دون تعليل. 

  عدم كفاية مبلغ اأتعاب اخلرباء خا�ضة يف اإطار امل�ضاعدة الق�ضائية )100 اإىل 200 درهم(

4. تو�سيات من �أجل �إ�سالح �سامل 

1.4 اإحداث اإطار موؤ�ش�شاتي وطني للن�شاط الطبي ال�رشعي 
يو�ضي فريق العمل باإحداث بنية مركزية لإعداد و اأجراأة خمطط مديري للن�ضاط الطبي ال�رشعي، و ذلك على 
�ضكل جمل�ص وطني اأو اأعلى للطب ال�رشعي يتاألف من خمتلف املتدخلني املوؤ�ض�ضاتيني و املهنيني املعنيني بهذا 
القطاع. و ميكن لهذا املجل�ص اأن ي�ضتند يف اإعمال �ضيا�ضاته و ا�ضرتاتيجياته على مركز وطني ميكن ت�ضميته 
باملعهد الوطني للطب ال�رشعي، و الذي ميكن اأن يرتبط وظيفيا اأو نظاميا، ويف جميع الأحوال ماليا بوزارة 

العدل واحلريات اأو اأن يتمتع با�ضتقالل اإداري ومايل وا�ضع. 
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2.4 و�شع اإطار ت�رشيعي و تنظيمي متكامل للأن�شطة الطبية ال�رشعية 
يقرتح اأن تعالج البنية اجلديدة عددا من الق�ضايا املتعلقة بالإطار الت�رشيعيى والتنظيمي املتعلق باأن�ضطة الطب 

ال�رشعي وذلك بالقيام على وجه اخل�ضو�ص بـ: 

  حتديد املوؤهالت املطلوب توفرها يف الأطباء ملمار�ضة اأن�ضطة الطب ال�رشعي؛ 

  حتديد جمال تدخل الطبيب ال�رشعي؛

  حتديد املوؤ�ض�ضات املخول لها ممار�ضة اأن�ضطة الطب ال�رشعي وحتديد ارتباطها املوؤ�ض�ضاتي، واملعايري املطلوب 

توفرها يف البنية التحتية والتجهيزات املتعلقة و كذا كيفيات تنظيم هذه الأن�ضطة؛
  و�ضع املعايري و القواعد الأ�ضا�ضية املتعلقة باإجناز خمتلف اخلدمات الطبية ال�رشعية. 

3.4 و�شع املرفق العمومي اال�شت�شفائي يف قلب املنظومة 
  من �ضاأن الإدماج ال�ضت�ضفائي للطب ال�رشعي اأن ميكن من تبني مقاربة متكاملة للتخ�ض�ص، ب�ضكل ياأخذ 

يف العتبار يف اآن واحد اخلدمات الطبية ال�رشعية لالأحياء و الأموات، فح�ص ال�ضحايا و امل�ضتبه فيهم. ومن 
هذا املنظور، ميكن لالأن�ضطة املتعلقة باجلثث اأن تندرج طبيعيا يف م�ضتودع الأموات ال�ضتت�ضفائي، كما اأن 

الأن�ضطة ال�رشيرية ميكن  اأن متار�ص يف الوحدات الطبية –الق�ضائية للقرب اأو داخل امل�ضتعجالت؛        
  غري اأنه يقرتح اأي�ضا اأن تقدم م�ضتودعات الأموات البلدية يف املدن الكربى دعما للمرافق الطبية ال�رشعية 

ال�ضت�ضفائية املتواجدة اأو التي ميكن اإحداثها
  اأما يف املدن الأخرى التي جترى عمليات الت�رشيح يف م�ضت�ضفياتها، و يف حالة ما اإذا تطلب الأمر اإحداث 
م�ضتودعات اأموات جديدة من طرف البلديات، فاإنه يجدر القيام باإحداثها اإما داخل امل�ضت�ضفيات نف�ضها اأو 
مبقربة منها. و هكذا فاإن اأطباء املكاتب البلدية حلفظ ال�ضحة و امل�ضتفيدين من تكوين يف املمار�ضة الت�رشيحية، 

ميكنهم اأن يلتحقوا بالفريق الطبي ال�رشعي للموؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية؛
بامل�ضت�ضفيات  الطبية-الق�ضائية  الوحدات  اإىل  توجيههم  فيقرتح  اجلن�ضية،  العتداءات  ل�ضحايا  بالن�ضبة    

للح�ضول على تكفل مندمج ومتعدد التخ�ض�ضات؛ 
  اأما امل�ضابون الذين ح�ضلوا على اإثر عنف تعر�ضوا له على �ضهادات طبية حتدد مدة العجز يف اأكرث من 
ع�رشين يوما اأو يف حالة ما اإذا ا�ضتبه يف اأن العنف قد اأدى اإىل اإحداث عاهة م�ضتدمية فيمكن عر�ضهم، عند 
القت�ضاء، يف اإطار تنفيذ ال�رشطة الق�ضائية لأوامر ق�ضاة التحقيق اأو النيابة العامة على الوحدة الطبية الق�ضائية.        
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جداول  يف  الت�شجيل  اأجل  من  املطلوبة  للمعايري  املحددة  التنظيمية  الن�شو�ص  مراجعة   4.4
اخلرباء

  اإعطاء الأولوية ملعيار الكفاءة كيفما كان منط ممار�ضة مهنة الطب �ضواء يف القطاع العام اأو اخلا�ص؛ 
اإطار  التلقائي لالأطباء ال�رشعيني يف اجلداول بالنظر لكون توجههم املهني يندرج بطبيعته يف  الت�ضجيل    

خدمة العدالة؛
  اإعطاء الأولوية يف الت�ضجيل يف اجلداول لالأطباء الذين ح�ضلوا على تكوين يف اخلربة ويف تقييم الأ�رشار 

اجل�ضدية.

5.4 تقوية التكوين بالن�شبة ملختلف املتدخلني 
اإن تكوين خمتلف املتدخلني يتطلب دعمه ب�ضكل ملمو�ص عرب: 

  توظيف اأ�ضاتذة يف الطب ال�رشعي؛
  اإحداث اأق�ضام الطب ال�رشعي يف املراكز ال�ضت�ضفائية اجلامعية كمرحلة اأوىل؛

  تدعيم التكوينات التكميلية يف بع�ص جمالت الطب ال�رشعي وتثمينها. 

6.4 �شمان متويل من�شف وم�شتدمي 
  اإن تطوير خدمات الطب ال�رشعي يفر�ص بال�رشورة مواكبته بتمويل كاف خلدماته على نفقة العدالة مع 

تخ�ضي�ص ح�ضة مالية للم�ضت�ضفى اأو البلدية كمقابل مل�ضاريف املوؤ�ض�ضة؛ 
  اإن ماأ�ض�ضة اأن�ضطة الطب ال�رشعي )داخل امل�ضت�ضفيات مثال( تقت�ضي تعديل م�ضطرة الأداء عن كل خدمة 

مقدمة وذلك بتخ�ضي�ص اعتماد مايل اإجمايل �ضنوي متنا�ضب مع حجم الأن�ضطة الطبية ال�رشعية املقدمة.   
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ملحق
يف اإطار �ضياغة هذا التقرير مت حتليل العنا�رش املرجعية املعيارية والت�رشيحية التالية: 

�ملرجعية �لدولية 
1. قرار جلنة حقوق الإن�ضان رقم 32/2000 : حقوق الإن�ضان والطب ال�رشعي؛ اجلل�ضة رقم 60 بتاريخ 20 اأبريل 

2000
2. جمموعة املبادئ حلماية جميع الأ�ضخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �ضكل من الحتجاز اأو ال�ضجن، املعتمدة من قبل 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم 173/43 ال�ضادر يف 9 دجنرب 1988.
3. قواعد الأمم املتحدة ب�ضاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

مبوجب قرارها رقم 113/45 ال�ضادر يف 14 دجنرب 1990.
اأو  القا�ضية  العقوبة  التعذيب وغريه من �رشوب  ب�ضاأن  الفعالني  بالتق�ضي والتوثيق  املتعلقة  املتحدة  الأمم  مبادئ   .4

الالاإن�ضانية واإثبات احلقيقة، املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 4 دجنرب 2000 )قرار رقم 89/55(.
5. بروتوكول ا�ضطنبول: دليل متعلق بالتق�ضي والتوثيق الفعالني ب�ضاأن التعذيب وغريه من �رشوب العقوبة القا�ضية 

اأو املهينة؛ HR/P/ PT/8/Rev.1.; 2005 ال�ضادر عن املفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان
6. مبادئ املنع والتق�ضي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�ضفي والإعدام دون حماكمة، 

اأو�ضى بها املجل�ص القت�ضادي والجتماعي يف قراره رقم 65/1989 بتاريخ 24 ماي 1989.
7. اإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن املبادئ الأ�ضا�ضية لتوفري العدالة ل�ضحايا اجلرمية واإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة، املعتمد من 

قبل اجلمعية العامة مبوجب قرارها رقم 34/40 ال�ضادر يف 29 نونرب 1985.
8. املبادئ الأ�ضا�ضية لالأمم املتحدة ب�ضاأن احلق يف النت�ضاف واجلرب ل�ضحايا النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل 
حلقوق الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ضاين الدويل ؛ القرار رقم 147/60 املعتمد من قبل اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة يف 16 دجنرب 2005.  
9. اإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن حقوق املتخلفني عقليا اأقرته اجلمعية العامة يف 20 دجنرب 1971.

 10.  تقرير املقرر اخلا�ص الأممي املعني مب�ضاألة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية 
اأو املهينة، املقدم اأمام الدورة 22 ملجل�ص حقوق الإن�ضان بتاريخ 28 فرباير 2013

11. التو�ضية رقم R )99( 3 للجنة الوزراء بالدول الأع�ضاء مبجل�ص اأوروبا، واملتعلقة مبوائمة قواعد الت�رشيح يف 
جمال الطب ال�رشعي، املعتمدة يف 2 فرباير 1999 اأثناء الجتماع 658 ملفو�ضي الوزراء.
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�ملرجعية �لوطنية 
1. الظهري ال�رشيف رقم 1.02.255 ال�ضادر يف 3 اأكتوبر 2002 مبثابة قانون امل�ضطرة اجلنائية كما مت تغيريه وتتميمه 

بالقوانني اأرقام 58.11-35.11 23.05-24.05-13.10-36.10-37.10-  و 03.03. 
2. الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.74.447 ال�ضادر يف 11 رم�ضان 1394 بامل�ضادقة على ن�ص قانون امل�ضطرة 

املدنية، كما مت تغيريه وتتميمه )اجلريدة الر�ضمية بتاريخ 30 �ضتنرب 1974(.
3. الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.84.177 ال�ضادر يف 6 حمرم 1405 )2 اأكتوبر 1984( يتعلق بتعوي�ص 
امل�ضابني يف حوادث ت�ضببت فيها عربات برية ذات حمرك، )اجلريدة الر�ضمية عدد 3753، بتاريخ 3 اأكتوبر 1984(.
4. الظهري ال�رشيف رقم 1.86.238 ال�ضادر يف 28 من ربيع الآخر 1407 )31 دي�ضمرب 1986( ال�ضادر بتنفيذه 
القانون رقم 23.86 املتعلق بتنظيم امل�ضاريف الق�ضائية يف امليدان اجلنائي، اجلريدة الر�ضمية عدد 3877 بتاريخ 18 

فرباير 1987 )�ص 39-47(.
5. الظهري ال�رشيف رقم 1.60.223 ال�ضادر يف 12 من رم�ضان 1382 )6 فرباير 1963( املغري مبقت�ضاه من حيث 
ال�ضكل الظهري ال�رشيف ال�ضادر يف 25 من ذي احلجة 1345 )25 يونيو 1927( بالتعوي�ص عن حوادث ال�ضغل ؛ 

اجلريدة الر�ضمية عدد 2629 بتاريخ 15 مار�ص 1963 )�ص 357-379(
6. الظهري ال�رشيف القا�ضي بتتميم الظهري ال�رشيف املوؤرخ يف 31 مايو 1943 الذي تنطبق مبوجبه على الأمرا�ص 
النا�ضئة عن اخلدمة وال�ضناعة ومقت�ضيات الظهري ال�رشيف املوؤرخ يف 25 يونيو 1927 املتعلق بامل�ضوؤولية الناجتة عن 

النوازل الطارئة التي ت�ضيب العملة اأثناء خدمتهم وعملهم؛
7. املر�ضوم رقم 2.92.182 ال�ضادر بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 )14 مايو 1993( بتحديد نظام الدرا�ضة 

والمتحانات لنيل دبلوم التخ�ض�ص يف الطب. اجلريدة الر�ضمية عدد 4207 بتاريخ 16 يونيو1993.
8. املر�ضوم رقم 2.99.651 �ضادر يف 25 جمادى الثانية 1420 )6 اأكتوبر 1999( ب�ضاأن النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص 

بهيئة الأطباء وال�ضيادلة وجراحي الأ�ضنان امل�ضرتكة، اجلريدة الر�ضمية عدد 4736 )�ص 858-862(
9. املر�ضوم رقم  2.84.744 ال�ضادر يف 22 من ربيع الآخر 1405 )14 يناير 1985( املتعلق بجدول تقدير ن�ضب 

العجز ؛ اجلريدة الر�ضمية عدد 3768 بتاريخ 16 يناير 1985 )�ص 55-57(. 
10. قرار املقيم العام بتاريخ 08 يونيو 1953 املتعلق مبدونة الآداب املهنية لالأطباء؛ اجلريدة الر�ضمية عدد 2121 

بتاريخ 19 يونيو 1953؛ �ص: 828.
1943 واملتعلق بجدول تقدير ن�ضب  21 مايو  قرار ملدير الت�ضالت والإنتاج ال�ضناعي وال�ضغل �ضادر يف   .11
العجز الذي ي�ضتخدم يف حتديد الإعاقة الدائمة التي قد ي�ضاب بها �ضحايا احلوادث؛ فهر�ص الت�رشيع املتعلق بال�ضغل، 

1994، الفكاك حممد، مكتبة الوحدة العربية، الدار البي�ضاء، املغرب، �ص. 183-230 
12. قرار لوزير التنمية الجتماعية والت�ضامن والت�ضغيل والتكوين املهني رقم 919-99 �ضادر يف 14 من رم�ضان 
 20 100-68 بتاريخ  الت�ضغيل وال�ضوؤون الجتماعية رقم  1999( بتغيري وتتميم قرار وزير  1420 )23 دي�ضمرب 
مايو 1967 بتطبيق الظهري ال�رشيف ال�ضادر يف 26 من جمادى الأوىل 1362 )31 ماي 1943( بتمديد مقت�ضيات 
الت�رشيع املتعلق بالتعوي�ص عن حوادث ال�ضغل اإىل الأمرا�ص املهنية، اجلريدة الر�ضمية رقم 4788، بتاريخ 20 اأبريل 

2000 )�ص 242-299(. 
13. قرار لوزيرة ال�ضحة رقم 456.11 �ضادر يف 23 من رجب 1431 )6 يوليو 2010( يف �ضاأن النظام الداخلي 

للم�ضت�ضفيات، اجلريدة الر�ضمية عدد 5926 بتاريخ 17 مار�ص 2011 )�ص 291-308(.
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14. قرار لوزير ال�ضغل وال�ضوؤون الجتماعية رقم 101-68 �ضادر يف 20 مايو 1967 بتحديد الكيفيات اخلا�ضة 
بتطبيق الت�رشيع املتعلق بالتعوي�ص على الأمرا�ص املهنية التي ت�ضيب الرئة، اجلريدة الر�ضمية رقم 2899 بتاريخ 22 

ماي 1968 )�ص 519-522(.
15. قرار م�ضرتك لوزير ال�ضحة ووزير املالية واخلو�ض�ضة رقم 10.04 �ضادر بتاريخ 3 �ضفر 1425 )25 مار�ص 
اجلريدة  ال�ضحة،  لوزارة  التابعة  وامل�ضالح  امل�ضت�ضفيات  تقدمها  التي  والأعمال  اخلدمات  تعريفة  بتحديد   )2004

الر�ضمية عدد 5210 بتاريخ 06 ماي 2004 )�ص 705-707(.
16. من�ضور لوزير ال�ضحة رقم 162 �ضادر بتاريخ 17 دجنرب 2010 يتعلق مبجانية �ضواهد الطب ال�رشعي امل�ضلمة 

لفائدة الن�ضاء والأطفال �ضحايا العنف.
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